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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

İşte böyle, aynı başlıktaki gibi yüzlerce telefon 
almaya başladık. Genel Müdürümüz Didem Şensürek 
önderliğinde güzel adımlar atarak neredeyse bir yıllık 
yol aldık. Ama halen yolun başındayız, bizden yani 
siz destekçilerimizi bekleyen, gerçek anlamda ihtiyaç 
sahibi engelliler var. Çoğunun gözü telefonda ya da 
kapıda, ya çıkar gelirlerse diye... Haydi el ele verip 
umut olmaya devam edelim

ENGELLİM Sesi Gazetesi 
Genel Müdürü Didem Şen-
sürek, İzmir Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Nesim Tanğlay’ı ziyaret 
ederek çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Konuyla ilgili 
konuşan Şensürek, “Bizim 
için çok verimli bir ziyaret 

oldu. Sayın müdürümüzle 
yaptığımız işleri paylaşmak, 
kendisinin bilgi birikimin-
den paylaşmak verimli 
sonuçları almamıza neden 
olacak. Engelli ve ihtiyaç 
sahipleri için çalışmayı tüm 
gücümüzle sürdüreceğiz.” 
diye konuştu.

Konuğu olduk
İZMİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ’NÜN

İşte geçen ay engelli arabalarını tes-
lim alıp, bizleri kırmadan gazetemiz-
le birlikte poz veren kardeşlerimiz.

DİDEM ABLA BİZE DE BEKLERİZ!
Engellim Sesi Gazetesi’nin telefonlarını ara-
yan yüzlerce kardeşimiz engelli, ihtiyaç sa-
hibi olduğunu söyleyerek engelli sandalyesi 
talep ediyor. Öncelikle gazetemizi arayan 
kardeşlerimizden en çok duyduğumuz söz 
“Alo orası tekerlekli sandalye teslim eden 
gazete mi?” sorusu oluyor.

Gerçek samimi çalışmaların sonucu olan 
bu soru dahi hem bizi hem de bize güvene-
rek destek olan kardeşlerimizi mutlu ediyor.

Bir yıldır yayımladığımız gazetemiz bir çok 
evin kapısından dualarla giriyor. Gözyaşları 
ile engellilerle buluşuyor. Daha çok yolu-
muz var. Bu bir bayrak yarışıdır ki başarının 
karşılığının ahiret yurdunda göğüslendiği 
bir durumdur. Haydi o halde! Sizler bizlere 
destek olun, bizler de engelli sandalyeleri ve 
gazetemizde o evlere girmeyi sürdürelim.

Kızılay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kuşadası’nda Engelsiz Kamp etkinliği düzenledi.

>> KUŞADASI’NDA 

Engelsiz Kamp etkinliği
PROTOKOL kapsamında Ku-
şadası Efeler Gençlik Kampı’n-
da 400’e yakın engelli birey ve 
ailesi misafir edildi.

Programda, Kızılay çalı-
şanları, gönüllü psikologlar, 
fizyoterapistler ve gençlik 
liderleri görev aldı. Görsel 
sanatlar, spor, havuz ve deniz 
etkinlikleri, iletişim ve takım 
çalışması, çocuklara yöne-
lik psikomotor becerilerini 
geliştirecek aktiviteler, ritm 
çalışmaları, anne ve çocukların 
ihtiyaçlarına yönelik psiko-
sosyal faaliyetlerle ergenlikte 
yaşanan sorunlar üzerinde aile 
terapileri düzenlendi.  
SAYFA 3’TE

KÜTAHYA'DA 
yaşayan be-
densel engelli 
Emre Aygün, 
ihtiyaç sahibi 
12 ailenin 
ilkokula de-
vam eden 
çocuklarına 
okul kıyafeti 
desteğinde 
bulundu. 
SAYFA 3’TE

Bu kez engelli genç 
yardım eli uzattı

KEMALPAŞA Belediyesi Engelli Yaşam 
Merkezi engellilere yönelik ilk etkinliğini 
Pamucakta gerçekleştirdi.  
SAYFA 8’DE

Kemalpaşa’da 
engellinin adı var

KLAVYEYİ BURNU İLE KULLANARAK 

2’nci kitabını 
yazıyor
MUSTAFA 
Erol (38), 3 yıl 
önce piyasa-
ya çıkardığı 
‘Herkes Beni 
Engelli Sanıyo!’ 
isimli hikaye 
kitabının ar-
dından başka 
bir engellinin 
hayatını konu 
alan ikinci kita-
bını yazmaya 
başladı.  
SAYFA 6’DA

>> BAŞKAN ARAS’TAN 

Farkındalık
eylemi
BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, 
engellilerin günlük yaşamlarındaki sorun-
ları tespit etmek ve bu konuda farkındalığı 
artırmak amacıyla tekerlikli sandalye ile 
Turgutreis Mahallesi sokaklarında dolaştı. 
SAYFA 4’TE

İZMİR’DE yaşayan, bir kas erimesi 
hastalığı Duchenne Musküler Distrofi’li 
(DMD) sahip çocukların aileleri, yurt 
dışında tedavi umutlarını yükselten 
birçok ilaç ve benzeri deneme olduğu-
nu belirterek, bunların Türkiye’de de 
uygulanmasını istedi.  
SAYFA 4’TE

Dikkat çektiler

DMD’ye 
çocuklarının 
eskitemedikleri 
ayakkabıları ile
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Engellim

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 
bedensel ve konuşma engelli 
Yusuf Minnet, tek parmağıyla 
yazdığı kitabının imza günün-
de okuyucularıyla buluştu.

>> ENGELLI ŞAIR 

Tek parmağıyla yazdığı 
kitabını imzaladı
Ankara’nın Çubuk ilçesinde 

konuşma ve bedensel engelli 
24 yaşındaki Yusuf Minnet, 

üçüncü şiir kitabını imzaladı.
Minnet, tek parmağıyla dizüstü 

bilgisayarında "Yüreğimden Şiirler", 
"Merhaba Gönül Dostlarım" ve "Bir 
Bozkurdun Sesi" adlı şiir kitaplarını 
yazdı.

Minnet, kısa süre önce yayımlanan 
son kitabı için Atatürk Parkı'nda imza 
günü düzenledi. Çubuk Engelliler ve 
Engelli Dostları Derneği üyeleri ile 
okuyucuları etkinliğe ilgi gösterdi.

Yusuf Minnet'in annesi Halime 
Minnet, oğluyla gurur duyduklarını, 
kendileri için heyecanlı bir gün oldu-
ğunu söyledi.

Oğlunun şiirler yazarak hayata tu-
tunduğunu ifade eden anne Minnet, 
"Kendi kendine odasında şiirlerini 
yazıyor. Üçüncü şiir kitabını çıkardı. 
Bu kitabını çıkartmaya arkadaşları 
da destek oldu, sağ olsunlar. Yusuf, 

şiir yazarken kapıyı kilitliyor ve müzik 
dinleyerek yazıyor. Şiir yazarak hayata 
tutunuyor. Kendisi mutlu oluyor, biz 
de mutlu oluyoruz." dedi.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları 
Dernek Başkanı Sebahaddin Horoz 
da Minnet'in, azmin karşısında hiçbir 
engelin duramadığını herkese gös-
terdiğini dile getirdi.

Minnet'in bu yeteneğini halkla 
buluşturmak istediklerini vurgulayan 
Horoz, "Dernek olarak amacımızdan 
biri de yeteneği olan kardeşlerimizi 
ortaya çıkartıp onları halkımıza tanıt-
maktır. Engellilerin de bir şey yapa-
bildiğini açıkça göstermektir." diye 
konuştu. Yusuf Minnet'in eserlerini 
takip ettiğini ve şiirlerini beğendiğini 
anlatan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lise-
si Edebiyat Öğretmeni Halis Demirgil, 
"Genç bir yetenek, elinden geldiğince 
yazmaya çalışıyor. Bu üçüncü kitabı 
ve gittikçe ustalaşarak kat kat üzerine 
koyarak ilerliyor." değerlendirmesini 

yaptı.
Minnet'in arkadaşlarından Ahmet 

Karatepe ise Minnet'in engellilerin 
neler yapabildiğini herkese gösterdi-
ğini vurguladı. Yusuf Minnet’e destek 

için standını ziyaret eden ve aldığı şiir 
kitaplarını imzalatan Çubuk Belediye 
Başkanı Baki Demirbaş da Minnet'in 
engelli bireylere örnek olmaya çalıştı-
ğını belirtti.

İşitme engellilere ve sağırlara dijital çözümler
Ankara'da düzenlenen 'Sağırlarda ve Işitme Engellilerde Dijital Dönüşüm Sempozyumu'nda engelli 
bireylere yönelik dijital çözümler ve yenilikçi eğitimler uzman kişilerce masaya yatırıldı.
AILE Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından 23 Eylül 
Dünya İşaret Günü dolayısıyla 'Sa-
ğırlarda ve İşitme Engellilerde Dijital 
Dönüşüm Sempozyumu düzenlendi.

Ankara Saray Engelsiz Yaşam Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahip-
liğine düzenlenen sempozyuma çok 
sayıda engelli birey katıldı.

Sempozyumda; Sağır çocukların 
teknolojiyi öğrenmesi ve gençlerin 
teknoloji olanakları, sağır kadınların 
haklarını teknoloji içinde öğrenmesi, 
Uluslararası işaret dilleri Günü ve Türk 
işaret dili çalışmaları, sağır bireylerin 
iletişimde dijital dünya entegras-
yonu ve kazanımları, iki dilli eğitim 
ve erken yaşta işaret dili ediniminin 
önemi, sağır ve işitme engellilerde 
erişebilirlik ve teknoloji, sağır ve 
işitme engelli bireylerin sorunları 
konuları çok yönlü konuşuldu.

"3 BIN 500 IŞITME ENGELLI BEBEK 
TEST EDILDI"

Sağır ve işitme engelli bireylere 
yönelik çalışmaların her geçen gün 

çeşitlilik kazandığını ifade eden Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Genel 
Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürü Orhan Koç, “Koruyu-
cuyu önleyici yaklaşım adı altında 
yenidoğan işitme testlerini önem-
sediklerini ifade eden Orhan Koç,” 
Genel sağlık sigortası kapsamında 
tüm sağlık kurumlarında yenidoğan 
işitme testinin ücretsiz bir şekilde hiz-
met verdiğini biliyoruz. 2005 yılından 
bu yana tarama testleri yapılmakta, 
2011 yılından bu yana tüm hasta-
nelerde yaygınlaştırarak yenidoğan 
bebeklerin yüzde 98’ini tarama tes-
tinden geçiriyoruz. 3 bin 500 işitme 

engelli bebek test edildi. Erken tanı 
koyulmuş olması, tıbbi cihaz ve tek-
noloji yardımıyla bu kardeşlerimizin 
işitme düzeyinde minimum olması 
yönünde ciddi çalıma yapılmakta. 
Bu bizim için çok önemli Doğuştan 
gelen işitme engelinin tespiti çok 
önemli. Bir çok tarama testi ile engel-
leri öncesinde tespit edip müdahale 
etmek çok önemli” dedi.

“BILGIYE ERIŞIM EN TEMEL 
HAKTIR”

Özellikle tıbbi cihaz anlamında 
teknolojik gereçlerin de genel sağlık 
sigortası kapsamında ödendiğini 

ifade eden Koç,”Erişim konusundaki 
engelleri ortadan kaldırmış durumda-
yız. Eğitim alanında ulusal sınavların 
yapılabiliyor olması, bu dilin standardı 
ediliyor olması konusunda ciddi çalış-
malar yapıyoruz. TÖMER ile yaptığı-
mız çalışmalarda iyi bir yol aldığımızı 
söyleyebilirim. İşitme engelli kardeş-
lerimize yönelik çok ciddi çalışmalar 
hayata geçirildi. Bilgiye erişim en te-
mel haktır. Engelliler açısından yüzde 
yüz erişe bilirliği önemsiyoruz. Sağlık 
bilgisi, dini bilgilere erişim konusun-
da kat etmemiz gereken mesafeler 
olduğunu vurgulamak istiyorum. Gö-
rüntülü çağrı almak hayat kurtarıcı bir 
hizmettir. Bunun tüm alana yaygınlaş-
tırılması gerekir” diye konuştu.

Sempozyumda; engelli yaşlı vatan-
daşların ve ailelerinin sosyal hayata 
katılımlarını arttırmak, bağımsız 
yaşam becerilerini dijital teknolojik 
enstrümanlar ile geliştirmek, hayatı 
kolaylaştırmak için sektörde öncü 
olan kuruluşların hizmet sunumlarını 
tüketici olan kitle ve kamuoyuna 
tanıtmak, bu alanda farkındalık ve 
bilinçlenmeyi sağlamak amaçlanıyor.

‘Eğitimde Birlikteyiz’ projesi başladı
Engeli olan ve normal gelişim gösteren binlerce çocuğun birlikte eğitim görmesine yönelik “Eğitimde Birlikteyiz” projesi, 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger’in katıldığı toplantıyla tanıtıldı.
AVRUPA Birliği ile Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ortak finansmanı, UNICEF’in 
teknik desteği ile hayata geçirilen 
“Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı 
Erken Çocukluk Eğitimi Projesi”nin 
(Eğitimde Birlikteyiz) tanıtımı bir otel-
de düzenlenen toplantıyla yapıldı. 

Toplantıya Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Mustafa Safran, AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, UNİCEF Türkiye 
Temsilcisi Philippe Duamelle ile MEB 
Temel Eğitim Genel Müdürü Cem 
Gençoğlu katıldı.

Safran, burada yaptığı konuşmada, 
Bakanlık olarak her çocuğun hakkı 
olan kapsayıcı ve nitelikli eğitimi tüm 
çocuklara sunmayı amaçladıklarını 
vurgulayarak, “2023 vizyonumuzda 
da belirtildiği üzere her çocuk ilgi, 
yetenek ve mizacı doğrultusunda eği-
timden kariyere uzanabilir ve çocukla-
rımıza potansiyellerini gerçekleştirme 
imkanı sunmak bizlerin asli görevidir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Farklı gelişim özelliklerine ve 
öğrenme gereksinimlerine sahip 
çocukların öğrenme ortamlarında 
bir arada bulunmalarının sadece 
farklılıkları olanlar değil tüm çocukla-
rın gelişimi ve akademik başarısının 
artmasını desteklediğini gösteren 
araştırmaların bulunduğunu anlatan 
Safran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklar ayrımcılık yapmaz, ayırt 
etmeyi maalesef bizden öğrenir. 
Çocuklar merak eder, sorar ama 
kesinlikle bizden daha çok farklılık-
lara saygılıdır. Biz onlara bir arada 
olmanın, farklılıklarımızla bir bütün 
olmanın bizi zenginleştiren, güç-

lendiren yanımızın birlikteliğimiz 
olduğunu aktarabilirsek daha güçlü 
bir toplumun da zeminini hazırlamış 
oluruz.

İşte tam bu noktada Bakanlığımız 
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
bünyesinde uygulanan ve tüm farklı-
lıklarımızla ‘eğitimde birlikteyiz’ diyen 
bu proje ile kaliteli, kapsayıcı eğitim 
sağlanması yoluyla engeli olan ço-
cukların erken çocukluk eğitimine ve 
ilkokul 1. sınıfa erişimlerini artırmayı 
hedefliyoruz.”

Safran, bu kapsamda kapsayıcı 
eğitime katılan tüm çocukların biliş-
sel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin 
iyileştirilmesini sağlamayı, engeli 
olan çocukların ailelerinin kapsayıcı 
eğitim hakları, imkanları ve okul-aile 
iş birliğinin önemini hakkında farkın-
dalığının artmasını amaç edindikleri-
ni kaydetti.

Öğretmenlere açılan her yeni ufu-
ğun çocuklar için bir kilometre taşı 
olacağını belirten Safran, bu nedenle 

öğretmenlerin kapsayıcı eğitimin 
felsefesine uygun bilgi ve beceri-
lerle donatılmasını öncelediklerini 
vurguladı.

Safran, proje kapsamında hazırlanan 
öğretmen eğitimleri, öğrenci-öğretmen 
etkinlik kitapları, çocuklar için öykü 
kitaplarının hazırlandığını ifade etti.

“DEĞIŞIMIN ANAHTARI 
ÖĞRETMENLERIMIZDIR”

Bakan Yardımcısı Safran, “Bizler bu 
proje ile tüm öğrencilerin bir arada 
bulunmasının, farklılıkların zengin-
liğimiz olduğunun ve kapsayıcılık 
adına atılan her adımın tüm taraflara 
bir kazanç olarak geri döneceği-
nin bilinmesini özellikle istiyoruz. 
Projenin sahada uygulanabilir hale 
gelmesi için bizler çok fazla emek 
harcadık ancak sizlerin sahada bu 
projeyi sahiplenmesi, tüm çocuklara 
ulaşmak için göstereceği çaba ve 
bizlere desteğiniz, bizler için şu ana 
kadar gerçekleşen bu konudaki tüm 

çabalardan çok daha önemli. Çünkü 
biliyoruz ki değişimin anahtarı öğret-
menlerimizdir. “ ifadelerini kullandı.

PROJEYLE 32 BIN ÖĞRENCIYE 
ULAŞILMASI HEDEFLENIYOR

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem 
Gençoğlu da konuşmasında proje 
kapsamında yürütülecek çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Öncelikli olarak kapsayıcı eğiti-
me katılan tüm çocukların bilişsel, 
duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyi-
leştirilmesini hedeflediklerini aktaran 
Gençoğlu, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda 38 adet hikaye 
kitabı, öğrenci ve öğretmen etkinlik 
kitapları, öğretmen uygulama kıla-
vuzları hazırladık. Engeli olan çocuk-
ların ailelerinin ve çocukların bakımını 
üstlenen kişilerin kapsayıcı eğitim 
hakları, imkanları ve okul-aile iş birli-
ğinin önemi hakkındaki farkındalıkla-
rının artırılmasını hedeflemekteyiz.

Bu amaçla kamu spotu, kısa filmler, 
basın duyuruları, sosyal medya 
duyuruları, posterler, broşürler ve 
çevrimiçi başarı öyküleri kullanılarak 
geniş çaplı bir medya kampanyası 
gerçekleştirilecek. Ayrıca, hazırla-
dığımız Aile ve Toplum Kılavuzu ile 
okullarda yürüttüğümüz çalışamalara 
da güç katmış olacağız.”

Bu çalışmaları yaparken öğretmen-
lerin tüm çocuklara kaliteli, kapsayıcı 
eğitim sunabilecekleri bilgi ve bece-
rilerinin artırılmasını da hedefledik-
lerini belirten Gençoğlu, bu çerçe-
vede eğitici eğitimleri ile öğretmen 
eğitimlerinin gerçekleştirildiğini dile 
getirdi.

ENGEL TANIMAYAN AŞKLARINDA 

Mutlu sona 
ulaştılar
Düzce'de her ikisi de geçirdiği kaza 
sonucu hastanede tedavi gördük-
leri süreçte tanışan ve ailelerin rıza 
göstermemesine rağmen evlenen 
engelli çift, bir yıl sonra düğün yap-
manın mutluluğunu yaşıyor.
DÜZCE’DE her ikisi de geçirdikleri talihsiz kaza 
sonucu hastanede tedavi gördükleri süreçte 
tanışan, ailelerin olumsuz görüş bildirmesine 
rağmen evlenen Serdar Yirmibeş ile Semra 
Yirmibeş, bir yıl sonra düğün yapmanın mutlu-
luğunu yaşıyor.

Serdar Yirmibeş (29), 9 yıl önce denizde 
yüzerken suyun dibine daldığı sırada boynunu 
kırarak omurilik felci oldu ve her iki ayağıyla bir 
kolunu kısmen kullanamaz hale geldi. Bu süreç 
içerisinde Düzce Muncurlu Fizik Tedavi Merkezi-
ne giden ve tedavi gören Yirmibeş, burada 2 yıl 
önce yine kendisi gibi geçirdiği bir kaza sonucu 
omuriliğinde zedelenme olan ve tedavi gören 
Semra Dikmen (29) ile tanıştı. Birbirlerini çok se-
ven çift, ailelerin rızasını alamamasına rağmen 
evlendi.

“TEK HAYALIMIZ KENDIMIZE AIT BIR EV 
ALMAK”

Gelin Semra Yirmibeş ise, şunları kaydetti:
“Şu an her şey çok güzel gidiyor ve her şey 

yolunda. Çok mutluyuz. Tek hayalimiz kendi-
mize ait bir ev almak. İkimiz de engelli oldu-
ğumuz için bir de araba alıp eşimi gezdirmek 
istiyorum. Eşim tekerlekli sandalyede fakat ben 
omuriliğimde platinle yaşıyorum. Ben yürüye-
biliyorum ve eşime destek olabiliyorum. Bize 
‘İkiniz de engellisiniz. Birbirinizin ihtiyaçlarını 
göremezsiniz.’ diyorlardı. Bunlara rağmen biz 
bu yolu seçtik. Herkesin başına gelebilir. Bize 
bu şekilde söylemde bulunanlara ‘Sevgi engel 
tanımaz.’ diye cevap verdim. Herkes sonucunda 
bir engelli adayı.”

>> EMEKLI HAKIM

Engellilerin 
umudu oldu
Engelliler için resim çizen emekli hakim, 
sergi gelirleriyle tekerlekli sandalye 
alıyor Emekli hakim Türkiye'nin dört bir 
yanına tekerlekli sandalye götürüyor.
ANKARA'DA yaşayan 68 yaşındaki emekli ha-
kim Kemal Turan, engellilerin umudu oldu. Ha-
zırladığı resim sergilerinden elde ettiği gelirlerle 
tekerlekli sandalye alan Turan, bugüne kadar 
onlarca engellinin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin 
dört bir yanında ihtiyaç sahibi engellilerin yardı-
mına koşan Turan, verdiği eğitimlerle de engelli 
çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat So-
kağı'nda sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
atölye açan emekli hakim Kemal Turan, engel-
liler için sanat yapıyor. Turan, emekli olduktan 
sonra tüm vaktini atölyesinde engelliler için 
resim çizerek geçiriyor. Bugüne kadar 6 sergi 
açan Turan, aldığı tekerlekli sandalyelerle onlar-
ca engellinin yüzünü güldürdü.

5 yaşından bu yana resim çizen 68 yaşındaki 
emekli hakim, babası felç geçirdikten sonra 
engellilerin yaşadığı sıkıntıları daha yakından 
gözlemledi. Bu durumdan derinden etkilenen 
Turan, yıllardır hayalini kurduğu projesini emekli 
olduktan sonra hayata geçirdi.

EMEKLI OLDUKTAN SONRA KENDISINI 
ENGELLILERE ADADI

Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi 
engellilere tekerlekli sandalye ulaştıran Turan, 
"Emekli olduktan sonra resim çalışmalarımı 
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı'nda 
resim yapıyorum. Sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında çalışmalar yapıyorum. 1985 yılında 
babam felç olmuştu. Hastanede yatarken hasta-
nelerde maalesef yeterli tekerlekli sandalye yok-
tu ve çok sıkıntı çekiliyordu. Bu benim aklımın 
bir köşesinde kalmış olacak ki, emekli olduktan 
sonra kahvehanelerde oyun oynamaktansa boş 
zamanlarımda kendimi resme vereyim resimle-
rimin gelirlerinin tamamıyla engellilere teker-
lekli sandalye alayım duygusuyla çalışmalarımı 
sürdürdüm" dedi.
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C-Majör İş'ten Sesler Korosu'ndan 

Engelliler 
yararına konser
TÜRKİYE ekonomisine yön veren önemli iş 
insanlarından oluşan "C-Majör İş'ten Sesler 
Korosu", engelliler için Bodrum'da sahne aldı
C-majör İş'ten Sesler Korosu, Muğla'nın Bod-
rum ilçesinde engelliler yararına konser verdi.

Türkiye ekonomisine yön veren önemli iş 
insanlarının oluşturduğu koro, Bodrum Antik 
Tiyatro'da sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum 
Belediyesinin desteğiyle 170 engellinin eği-
tim gördüğü Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı 
yararına düzenlenen konser ilgi gördü.

Sunuculuğunu oyuncu Tarık Papuçcu-
oğlu'nun yaptığı etkinlikte, koro şefliğini 
İstanbul Devlet Opera Sanatçısı Özlem Abacı, 
orkestra şefliğini ise Gökcan Şenaşık yaptı.

Koronun performansında eski Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı ve Bosphorus Gaz Onursal 
Başkanı Ali Şen ve Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras da şarkı söyledi. 

Konserde konuk sanatçı olarak Bekir Ünlüa-
taer, İlham Gencer, Bora Gencer, Çelik, Erkan 
Oğur, Ersan Erdura, Güzin-Baha, Melihat Gül-
ses, Nebil Özgentürk, Selçuk Alagöz ve Yonca 
Evcimik de yer aldı.

Protokol kapsamında Kuşadası 
Efeler Gençlik Kampı’nda 400’e 
yakın engelli birey ve ailesi 

misafir edildi.
Programda, Kızılay çalışanları, 

gönüllü psikologlar, fizyoterapist-
ler ve gençlik liderleri görev aldı. 
Görsel sanatlar, spor, havuz ve deniz 
etkinlikleri, iletişim ve takım çalış-
ması, çocuklara yönelik psikomotor 
becerilerini geliştirecek aktiviteler, 
ritm çalışmaları, anne ve çocukların 
ihtiyaçlarına yönelik psikososyal 
faaliyetlerle ergenlikte yaşanan 
sorunlar üzerinde aile terapileri 
düzenlendi.

Burada konuşma yapan Kızılay 
Genel Sekreteri Hüseyin Can, her 
sene düzenledikleri kampa bu yıl 
otizm sendromlu çocukları da dahil 
ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay Gönüllü İlişkileri 
Yönetimi Direktörü Nurdal Durmuş 
ise hem engelliler hem de aileler için 
keyifli bir kamp olduğunu belirtti.

Anadolu Otizm Federasyonu, Baş-
kanı Canan Cihan da Türk Kızılay'a 
teşekkür ederek ailelerin çok mutlu 
olduğunu ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal 
Çelik de Türk Kızılay’ın bir ilki gerçek-
leştirerek otizmli bireyleri de dahil 
ederek kamp yaptığını kaydetti.

KÜTAHYA'DA yaşayan bedensel engelli Emre Aygün, 
ihtiyaç sahibi 12 ailenin ilkokula devam eden çocuklarına 
okul kıyafeti desteğinde bulundu.

Kentteki bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan 29 ya-
şındaki Aygün, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yardım 
etme kararı aldı.

Çevresinden yardım alarak belirlediği ihtiyaç sahibi 12 
aile ve çocuklarıyla kentteki bir mağazaya giden Aygün, 
okul kıyafetlerini satın alarak bu öğrencilere hediye etti.

Emre Aygün, eğitimi ve okula gitmeyi oldukça önemse-
diğini söyledi. 

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek olmak iste-
diğini belirten Aygün, "Çünkü eğitim çok önemli, öğren-
cilerimizin okula gitmeleri, orada aldıkları eğitimlerle iyi 
birer birey olmaları çok çok önemli. Bu anlamda öğrenci-
lerimizin her birine başarılar diliyorum." dedi.

 Aileler ve çocuklar da Aygün'e desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.

DOKUZ Eylül Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Oyunculuk 
Bölümü mezunu ve 
aynı zamanda İzmir 
Devlet Tiyatroları'nda 
görev alan Meral 
Ceren Türk, iki yıl 
önce metroda işaret 
diliyle kendisine 
adres soran işitme 
engelliye cevap ve-
remeyince, etkilenip 
bu dili öğrendi. Sade-
ce öğrenmek ile de 
kalmayan Türk, halk 
eğitim merkezinde 
engelli öğrencile-
re dans, drama ve 
tiyatro çalışmaları ko-
nusunda da yardımcı 
oldu. Sertifikasını 
aldıktan sonra hem 
işaret dilini unut-
mamak, hem de bu 
konuda farkındalık 
yaratmak amacıyla 
işaret dili ile ilgili 
videolar çekip sosyal 
medya hesapların-
dan paylaşan Türk, 
"Videolarımda alfabe, 
aile terimleri, yemek 
ve renkler gibi temel 
terimleri anlatmaya 
çalıyorum. Benim 
esas hedef kitlem 
işitme engelli olma-

yan bireylere ulaşa-
rak, işitme engelli-
lerle ilgili farkındalık 
sağlamak. Paylaştı-
ğım videolarda da 
işaret dili ile ilgili bazı 
temel kavramlar var. 
Bu konuda duyarlılık 
oluşturmaya çalışı-
yorum" dedi. İşaret 

dili sertifikasını alan 
Türk, şimdiki hede-
finin ise işaret dili 
üzerine tercümanlık 
sertifikası almak 
olduğunu belirtti.

ÜCRETSİZ TİYATRO 
OYUNU

Meral Ceren 
Türk’ün üniversiteden 
arkadaşı Özge Eren 
(31) ise arkadaşının 
işitme engelliler ile 
ilgili paylaşımlarını ta-
kip ettiğini ve kendisi-
nin de hep bir şeyler 
yapmayı düşündü-
ğünü belirterek, "Bir 
gün Ceren ile birlikte 
otururken 'Neden bir 
şeyler yapmıyoruz, 
neler yapabiliriz' diye 
sohbet ettik. Daha 
sonra birlikte bir 
çocuk tiyatrosu kur-

maya karar verdik. Bu 
tiyatro kapsamında 
3 oyunumuz var ve 
bunlardan biri işitme 
engelli bir çocuğun 
hikayesini anlatı-
yor. Bu oyunu Ceren 
ile birlikte yazdık. 
Oyunu sahnelemek 
için ben de Ceren'den 
işaret dili öğrendim. 
Tiyatro, empati kur-
durmayı hissettiren 
bir sanat dalı. Oyna-
dığımızda çocukla-
rın çok daha güçlü 
empati kuracaklarını 
düşünüyorum" dedi.

İki tiyatrocu, tiyatro 
oyunlarını işitme 
engelli çocukların 
eğitim gördüğü 
okullarda ve Çocuk 
Esirgeme Kurumla-
rında ücretsiz olarak 
sahneleyecek.

SOSYAL medyada bir 
araya gelen bir grup 
kadın ülkenin doğusun-
da okuyan miniklere kış 
aylarında üşümemeleri 
için atkı, bere ve boyun-
luk örüyor. İzmir’de örgü 
ören kadınlardan Asya 
Koşal 17 Ağustos 1999 
depreminde iki çocuğu-
nu kaybetti. Koşal, 3 gün 
kaldığı enkazın altından 
çıktıktan sonra bir kolu ve 
bir bacağını kaybetti. Öz-
veriyle çalışan Asya Koşal, 
“Uzuvlarım kesildiği için 
hep ağrılarım var. Kronik 
ağrı hastasıyım. Engelli 
olmama rağmen bu işi 
bırakmadım. Hala örüyo-
rum ve aklım ağrılarıma 
takılmıyor” dedi.

Örgü gruplarından 
tanışan yaklaşık 50 kadın, 
Hakkari'deki 125'i kız, 
135'i erkek toplam 260 
öğrencinin soğukta üşü-
memesi için kolları sıvadı. 
20 yıl önce 17 Ağustos 
depreminde enkaz altın-
da kaldığı için bir kolu ile 
bir bacağını kaybeden 47 
yaşındaki Asya Koşal da 
hayata örgü ile bağlandı. 
İki çocuğu ve eşinin haya-
tını kaybettiği 17 Ağustos 
1999 Gölcük depreminde 
enkazdan 3'üncü günde 
çıkarılan Koşal, yıllar son-
ra İzmir'de kendisine yeni 
bir hayat kurdu. Tek eli ile 
örgü ören Koşal, sosyal 
medya üzerinden bir 

araya gelen gruplara ka-
tılarak ördüklerini ihtiyaç 
sahibi çocuklara bağışlı-
yor. 'Marifetli Hanımlar' 
ve 'İzmir Örgü Sevenler' 
grubu üyeleriyle buluşan 
Koşal, Hakkari'deki bir 
okulda öğrenim gören 
260 çocuk için atkı, bere 
ve boyunluk örüyor.

OMURİLİĞİNE PİL 
TAKTIRDI

İlmik atarak kendisine 
terapi uyguladığını söyle-
yen Koşal şöyle konuştu:

"Uzuvlarım kesildiği 
için hep ağrılarım var. 
Kronik ağrı hastasıyım. 
En son Ege Üniversitesi 
Hastanesi'nde omurilik 
pili taktırdım ama o da bir 
çare olmadı. Depremden 
önce iki elim vardı. Çok 
farklı şeyler de örüyor-
dum. Engelli olmama 
rağmen bu işi bırakma-
dım. Hala örüyorum ve 
aklım ağrılarıma takılmı-
yor. Hem boş durmamış 
oluyorum. Ürettikleri-
min beğenilmesini de 
seviyorum. Depremin 
üzerinden 20 yıl geçti 
ama yaşadıklarım hala 
taze, bugün olmuş gibi. 
İşin içine evlat acısı girdi. 
Allah kimseye gösterme-
sin, kaldırması güç bir 
sınav. Yıl dönümünde her 
yıl mezarlığa gidiyorum. 
Onları unutmam müm-
kün değil."

>> ENGELLİ GENÇTEN 12 ÖĞRENCİYE OKUL KIYAFETİ DESTEĞİ

Bu kez engelli genç yardım eli uzattı

>> KUŞADASI’NDA 

Engelsiz Kamp etkinliği
Kızılay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Kuşadası’nda Engelsiz Kamp etkinliği düzenlendi.

DOĞUDAKİ 
ÖĞRENCİLERE 

Tek eliyle
atkı ve 
bere 
örüyor
İzmir’de örgü ören ka-
dınlardan Asya Koşal’ın 
hikayesi ise herkesi 
duygulandırıyor. 

İşaret diliyle tiyatro yapacak
İzmir’de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyun-
culuk Bölümü mezunu Meral Ceren Türk (29), sosyal medyada paylaştığı 
işaret dili videoları ile farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Türk, üniversi-
teden bir arkadaşı ile birlikte kendi yazdığı işitme engelli bir çocuğun 
hikayesini anlatan tiyatro oyununu da sergilemeye hazırlanıyor.

>> 3 GENÇTEN, 

Engelliler için 
ödüllü proje
Ankara’da 3 üniversite mezunu 
arkadaş, engelli bireylerin ve 
özel ihtiyaca sahip kişilerin sos-
yal mekanlara güvenle çıkabil-
meleri için proje tasarladı.
ANKARA’DA Bilkent Üniversitesi’nden 
mezun olan Melike Yüksel (24), Mustafa Yazar 
(25) ve Zeynep Akın (24), 2 yıl önce engelli bi-
reylerin hayatını kolaylaştırmak ve daha çok 
sosyal alanlarda görmek için proje geliştir-
meye karar verdi. Bunun için engelli birey-
lerin görüşlerini de alarak araştırma yapan 
üç arkadaş, ‘pingoinapp’ adlı proje tasarladı. 
Proje kapsamında oluşturulan internet sitesi, 
kullanıcılara belirttiği ihtiyaca göre gidebile-
ceği mekanları listelerken; mekanda bulunan 
ve bulunmayan özellikler hakkında da bilgiler 
veriyor. 3 arkadaşın projesi Aile, Çalışma ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği, 
‘Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sem-
pozyumu’nda inovasyon ödülü kazandı.

‘BU KONU ÜZERİNDE EPEYCE BİR SÜRE 
DÜŞÜNDÜK’

Yüksel, “Ankara Kalkınma Ajansı’nın da bu 
konuda yardımı çok oldu. Ajansın ‘Gençler 
İçin Sosyal Girişimcilik Yarışması’nda finale 
kaldık. En büyük motivasyon desteklerimiz-
den biri de bakanlığın düzenlediği ‘Engelliler 
ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyu-
mu’nda kazandığımız inovasyon ödülü oldu. 
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan ödülümüzü 
aldık ve bu motivasyonla da işimizi geliştir-
meye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘ENGELLİ BİREYLER İSTEDİKLERİ YERE 
GİTSİN’

Yazar, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi mezunu Mustafa Yazar, şu an geldikleri 
noktada tüzel kişiliklerini oluşturmakta 
olduklarını, ileride kooperatif oluşturmayı 
düşündüklerini söyledi. Erişebilir mekanların 
artması için birçok restoran zinciriyle görüş-
tüklerin kaydetti.
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KONAK Meydanı'nda bir araya 
gelen DMD Aileleri Derneği 
üyesi aileler ve çocukları, 7 Eylül 
DMD Farkındalık Günü'nde te-
davileri için beklentilerini açıkla-
dı. CHP'li Foça Belediye Başkanı 
Fatih Gürbüz, Türkiye Kas Has-
talıkları Derneği İzmir Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Türe Tunçbay, 
Buca Engelliler Derneği Başkanı 
Harun Kara ile birlikte Bike İzmir 
Bisiklet Topluluğu üyeleri ve 
'Mikrop Hikmet' takma adıyla 
bilinen şarkıcı Hikmet Durmuş 
da gruba destek verdi.

DMD 
Aileleri 
Derneği 
Başka-
nı Sadık 
Mehmet 
Çiftçi, 
yaptığı 
açıkla-
mada 
DMD kas 
erimesi 
hastası 
çocukla-
rın ailele-
ri olarak 
nadir 
hastalık 
olarak 
anılsa da 
sayıca 
her 
geçen gün artan, ilerleyici ve 
çocukların hayatına kast eden 
bir kas erimesi hastalığı olan 
DMD'nin Türkiye'de 5 bini aş-
kın çocuk ve genci etkilediğini 
ifade etti. Çiftçi, "DMD'li çocuk-
larımız ne diğer çocuklar gibi 
yürüyebiliyor, koşabiliyor ne de 
hastalığın ilerlediği evrelerde 

nefes alıyor. Geçen zamanla 
kasları hayatları eriyen kas 
hastası çocuklarımız gelecekle-

riyle ilgili 
hayaller 
kurmak 
aileleriyle 
beraber 
kalmak 
istiyorlar. 
Dünyada 
DMD için 
tedavi 
umudu-
muzu 
yüksel-
ten bir-
çok ilaç 
ve tedavi 
deneme-
leri ba-
şarılı bir 
şekilde 
devam 
ederken, 

biz ülkemizde çocuklarımız için 
artık yeterli bakım ve tedavi 
şartlarının sağlanmasını istiyo-
ruz. Bundan sonra hastanede 
yoğun bakımda uygulanan 
yanlış müdahaleler sonucunda 
çocuklarımızın bizden kopa-
rılmasını istemiyoruz. Yurt 
dışında geliştirilen tedavilerin 

ülkemizde uygulanması için 
gerekli ortamın oluşturulması-
nı ve Türki-
ye'nin farklı 
yerlerinde 
gençlerin ha-
yat standart-
larını yüksel-
tecek 20 kas 
hastalıkları 
merkezinin 
açılmasını is-
tiyoruz" dedi. 
Çiftçi, yürü-
mek isteyen, 
koşmak ve ya-
şamak isteyen 
tüm DMD'li 
çocuklar için 
devleti göre-
ve, öğretmen-
leri çocukları 
sahiplenmeye 
ve sağlık 
çalışanlarını 
DMD hak-
kında daha bilgili olmaya 
davet etti. Konak Meydanı'na 
bisikletleriyle gelen Bike İzmir 
Bisiklet Topluluğu'nun Baş-
kanı Mustafa Kemal Kara da 
DMD ailelerinin kendilerine 
ulaştığını söyleyerek "Hastalığı 
araştırınca üzüldük. Bu hasta-

lıkla mücadele edenlerin bizim 
gibi bisiklet kullanamadığını 
düşünerek bugün pedallarımı-
zı onlar için bastık" dedi.

HER YERİN ULAŞILABİLİR 
OLMASINI İSTEDİ

İzmir'de yaşayan DMD hastası 
Ertan Can Çatal (20) da engelli 
bir birey olarak günlük haya-
tında bazı sorunlar yaşadığını 
söyleyerek, "Engelli olduğum 
için boccia sporuna başladım. 
Vaktimi onunla geçiriyorum. 

Farklı turnuva-
lara gidiyo-
rum. Sosyal 
medya saye-
sinde kendimi 
sosyalleşti-
rebiliyorum. 
En önemli 
talebim her 
yerin ulaşıla-
bilir olması. 
Toplu taşıma 
araçları bize 
göre değil. 
Daha rahat 
kullanabilme-
yi istiyorum" 
diye konuştu.

Açıklama-
ya 'Destek 
ol DMD'yi 
yenelim' 
yazılı tişörtler 
giyerek gelen 

aileler, konuşmaların ardından 
çocuklarının eskitemediği 
ayakkabıları yere bıraktı. 7 Eylül 
DMD Farkındalık Günü nede-
niyle yamaç paraşütü pilotu 
Hakan Karayel de, İzmir'de 
farkındalık için DMD hastası 
çocuklar için uçtu.

En büyük engel, engel-
lenmektir sloganıyla 
Bodrum'un Turgutreis 

Mahallesi'nde gerçekleştirilen 
etkinliğe Bodrum Engelliler 
Sağlık Vakfı ile Yakaköy Sevgi 
Sanat Atölyesi'nin öğrenci 
ve öğretmenleri ile aileler ve 
her iki kurumun yöneticileri 
katıldı. Bazı belediye meclis 
üyeleri ile birim müdürlerinin 
de hazır bulunduğu etkinlik, 
Turgutreis Atatürk Meydanı'n-
dan başladı. Burada tekerlekli 
sandalye kullanan Bodrum 
Belediye Başkanı Ahmet Aras 
ve Bodrum Sağlık Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim 
Akkaya, Turgutreis sokakla-
rında dolaşmak üzere yola 
çıktı. Yollarda ve kaldırımlarda 
tekerlekli sandalye ile giden 
Başkan Aras, zaman zaman 
zor anlar yaşadı. Engelli birey-
lerin ve ailelerinin ulaşımda 
yaşadığı sıkıntıları gözlem-
leme fırsatı bulan Aras, bazı 
yerlerde kaldırım işgallerini 
aşamayınca yanındakilerden 
yardım almak zorunda kaldı. 
Kaldırımları ve özellikle de 
engelli yollarını işgal eden sü-
rücüler ve esnafı uyaran Aras, 

daha dikkatli ve duyarlı olma-
larını istedi.

'ENGELLERİ ORTADAN 
KALDIRACAĞIZ'

Engelsiz Bodrum için yapı-
lacak çok iş olduğunu belirten 
Başkan Aras, farkındalık etkinli-
ğine ilişkin şunları söyledi:

"Bu etkinlik engellilerimizin 
yıllarca yaşadığı sıkıntıları sa-
dece 10 dakikada bize gösterdi 
ve bu konuda ne kadar eksik 

olduğumuzu anlatmaya yetti. 
Demek ki biz çok çalışacağız 
ve Bodrum'u engellilerimiz, 
yaşlılarımız, kadınlarımız, 
çocuklarımız için yaşanabilir 
bir kent haline sokmak için eli-
mizden ne geliyorsa yapacağız. 
Özellikle belediyenin görev 
alanı olan kaldırım, yol, durak 
gibi yerlerde ciddi engeller var; 
oralardan bile geçemiyoruz. 
Bunun dışında yine bazı ma-
ğazalara, dükkanlara tekerlekli 

sandalye ile giremiyorum. 
Yani eczaneye gideceğim ilaç 
alacağım ama alamıyorum. 
Yemek yiyeceğim restorana gi-
remiyorum, ayakkabı alacağım 
ayakkabıcıya giremiyorum. 
Bunun gibi bir çok problem 
var. Yolun karşısına geçeceğim 
ama yaya geçidine park eden 
bir araç var, ilerleyemiyorum. 
Dar bir kaldırımda ise bu kez 
yolumu bir ağaç kapattı. Bazı 
şeylerin engelli vatandaşları-
mız da düşünülerek yapılması 
gerekiyordu, yapılmamış. Bu 
bizim için büyük bir eksiklik an-
cak çözümsüz değil. En büyük 
engel, engellenmektir. Biz o 
engelleri ortadan kaldıracağız 
ve dezavantajlı bireylerimizin 
de bu kentte mutlu ve huzurlu 
yaşamasını sağlayacağız." 

Yaklaşık 1 saat süren far-
kındalık etkinliğinin ardından 
Bodrum Sağlık Vakfı yöneti-
cileri ile birlikte engelliler ve 
aileleriyle sohbet eden Başkan 
Aras, onlardan gelen talepleri 
ilgili birimlere yönlendirerek, 
acil olarak çözüm üretilmesini 
istedi. Etkinlik, başladığı yer 
olan Turgutreis Atatürk Meyda-
nı'nda son buldu.

>> BAŞKAN ARAS’TAN 

Tekerlekli 
sandalyeyle 
farkındalık 
eylemi
Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras, engellilerin günlük 
yaşamlarındaki sorunları tespit 
etmek ve bu konuda farkındalığı 
artırmak amacıyla tekerlikli 
sandalye ile Turgutreis Mahallesi 
sokaklarında dolaştı.

DMD’ye çocuklarının eskitemedikleri 
ayakkabıları ile dikkat çektiler
İzmir’de yaşayan, bir kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi’li (DMD) sahip çocukların 
aileleri, 7 Eylül DMD Farkındalık Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada, yurt dışında tedavi umut-
larını yükselten birçok ilaç ve benzeri deneme olduğunu belirterek, bunların Türkiye’de de uygu-
lanmasını istedi. Aileler, belli bir yaştan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan çocukları için 
getirdikleri ayakkabıları yere bırakarak hastalığa dikkat çekti.

MANİSALI bir grup lise öğren-
cisi, okullarında kurdukları "İyilik 
Atölyesi"nde yaptıkları dokunsal 
eğitim materyalleriyle beyaz bas-
tonları, Sudan, Ruanda ve Burun-
di'deki görme engelli öğrencilere 
göndererek, Afrikalı öğrencilerin 
dünyasına ışık oldu. 

Daha önce aynı atölyede yaptık-
ları dokunsal haritaları ve eğitim 
oyuncaklarını dünyanın farklı 
bölgelerindeki 3 bin görme engel-
li öğrenciye 
gönderen Şe-
hit Fatih Kalu 
Kız Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi öğren-
cileri, Sudan, 
Ruanda ve 
Burundi'den 
gelen talep 
üzerine yeni 
materyaller 
hazırladı. 

Bu kez hazırladıkları paketin içe-
riğini zenginleştiren lise öğrenci-
leri, Afrikalı görme engelli arka-
daşlarına 200 dokunsal materyalin 
yanı sıra okul kıyafeti ve 300 beyaz 
baston gönderdi. 

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğ-
retmeni Sözer Vurgun, geçen yıl 
kurdukları "İyilik Atölyesi"nde gör-
me engelli öğrencileri için haritalar, 
tangramlar, zeka küpleri gibi eğitim 
gereçleri hazırladıklarını belirtti. 

Eğitim materyalleriyle Milli 
Eğitim Bakanlığının düzenlediği 

yarışmaya katıldıklarını ve projele-
rinin yarışmada yılın en iyi projesi 
seçildiğini aktaran Vurgun, şöyle 
dedi:

"Sadece coğrafya alanında 
haritalar değil birçok farklı derste 
de çocukların günlük hayatta 
kullanabileceği dokunsal eğitim 
materyalleri üretmeye başladık. '3 
ülke 30 okul ve 3 bin mutlu çocuk' 
sloganıyla Afrika'daki görme en-
gelli okullarına dokunsal haritalar 

ve oyuncaklar 
gönderdik. 
Ruanda'dan 
gelen fotoğ-
rafta şöyle 
bir durum 
vardı; çocuklar 
sadece bizim 
gönderdiğimiz 
materyallerle 
oynuyordu. O 
okulla iletişi-
me geçtik ve 

bizden ne istediklerini sorduk. Bize 
gelen cevap çok dramatikti. 'Bizim 
kağıdımız bile yok' dediler." 

Ruanda'nın yanında Sudan ve 
Burundi'den de benzer taleplerin 
geldiğini anlatan Vurgun, "Ayrıca 
görme engelli Afrikalı kardeşleri-
mizin beyaz bastonunun olmadı-
ğını öğrendik. Hayırsever veliler 
ve öğrenciler sayesinde 300 beyaz 
bastonu aldık. Bundan sonraki 
hedefimiz önce Afrika sonra 
dünyadaki tüm görme engelli öğ-
rencileri bu eğitim materyalleriyle 
buluşturmak." dedi.

Afrika’daki görme 
engellilere ışık oldular
Manisalı bir grup lise öğrencisi, okullarında kur-
dukları “İyilik Atölyesi”nde yaptıkları dokunsal eği-
tim materyalleriyle beyaz bastonları, Sudan, Ruan-
da ve Burundi’deki görme engellilere gönderdi.

>> “UMARIM BÜYÜK ŞAMPİYONALARDA 

İstiklal Marşı’mızı 
dinleteceğim”
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda ka-
dınlarda 50 metre sırtüstü finalinde gümüş ma-
dalya alan, Sümeyye Boyacı, “Önümde uzun bir 
yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal 
Marşı’mızı dinleteceğim.” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE Bedensel Engelliler 
Federasyonu’nun sponsoru 
olan Turkcell’in desteklediği 
ay-yıldızlı paralimpik yıl-
dızlardan Boyacı, 9. Dünya 
Paralimpik Yüzme Şampi-
yonası’nda gümüş madalya 
kazandı.

Londra’da düzenlenen 
organizasyonda Türkiye’yi 
temsil eden Boyacı, 50 metre 
sırtüstü yarışında 44.74’lük 
derecesiyle dünya ikincisi 
oldu. “2018 Avrupa Şampi-
yonu” unvanıyla Londra’ya 
giden Boyacı, bu sonuçla 
kariyerinin en önemli başa-
rılarından birine daha imza 
attı.

Açıklamada görüşlerine yer 

verilen, dünya ikincisi olarak 
2020 Paralimpik Oyunları’na 
katılmayı garantileyen Sü-
meyye Boyacı, “Ben Cumhuri-
yet tarihimizin yüzmedeki ilk 
kadın dünya ikincisi oldum. 
Bunun da haklı gururunu 
yaşıyorum. Daha 16 yaşında-
yım ve idolümden sadece bir 
göz açıp kapama süresi kadar 
kısa bir zaman diliminde ge-
ride kaldım. 3 salise ile dünya 
ikincisi oldum. Şimdilik 
gümüş madalya alarak bay-
rağımızı podyuma taşıdım. 
Ama önümde uzun bir yol 
var. Umarım büyük şampi-
yonalarda İstiklal Marşı’mızı 
da dinleteceğim.” ifadelerini 
kullandı.

"Turkcell olarak engelli sporlarına 
desteğimizi sürdüreceğiz"
TURKCELL Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da 
engelli vatandaşların spor yoluyla hayata katılmalarına verdikleri 
desteğin kendileri için çok özel olduğunu belirtti.
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MARMARİS'TE, engelliler, 'Uç-
mayan kalmasın' sloganıyla 
düzenlenen etkinlikte, deniz 
paraşütü ile tanıştı. Yaklaşık 2 
saat süren etkinlikte yaklaşık 30 
kişilik engelli grubu doyasıya 
eğlendi.

Marmaris Su Sporları Koo-
peratifi ve Marmaris Engelli 
ve Aileleri Derneği, Marmaris 
Belediyesi'nin koordinesinde, 
engellilere deniz paraşütü 
heyecanı yaşattı. 'Uçmayan 
kalmasın' sloganı ile düzenlene 
etkinlikte, 30 engelli kişi, Atatürk 
Caddesi'ndeki Halk Plajı'ndaki 
su sporları istasyonunda bir 
araya geldi. Su sporları eğit-
menleri tarafından engellilere, 
önce deniz paraşütü hakkında 
bilgi verildi. Ardından da yüzer 
iskeleye getirilen engelliler, sü-
rat teknelerine bindirilip, çalan 
müzikler eşliğinde önce körfez 
turu attı. 30 kişi, çalan müziklere 
oturdukları yerden alkışlarla 

eşlik etti. Daha sonra her engelli 
birey bir belediye personeli ile 
birlikte deniz paraşütüne bindi. 
Yaklaşık 2 saat süren etkinli-
ğe Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay da katıldı. 22 su 
sporları istasyonunun destek 
verdiği etkinlikte hayatlarında 
ilk defa deniz paraşütüne binen 
engelliler, unutulmaz anlar 
yaşadı.

Engelli ve Aileleri Birliği 
Derneği Başkanı Tulgay Hasar, 
" 'Uçmayan kalmasın' diyerek 
gökyüzünde maviyle buluştu-
racağız. Engellerimiz uçmaya, 
su sporu yapmaya, tekneyle 
gezmeye engel değil. Bunu gös-
termek için buradayız" dedi.

Marmaris Su Sporları Koo-
peratifi Başkanı Salih Tunç da 
organizasyonu uluslararası hale 
getirmek ve her 30 Ağustos 
Zafer Bayramı'nda yapmak 
için görüşmelere başladıklarını 
söyledi.

İZMİR'İN Karabağlar ilçesin-
de, yatağa bağımlı 22 yaşındaki 
oğlu Yusuf Kurt'a bakmak zorun-
da olduğu için çalışamayan bu 
nedenle de maddi sıkıntı yaşa-
yan Ayşe Kurt'un yardım çağrısı 
karşılıksız kalmadı. 
Hayırseverlerin 
yardımına koştuğu 
anne Kurt, "Evi-
mize buzdolabı, 
çamaşır makinesi, 
kanepe gibi yep-
yeni birçok eşya 
geldi. Devletimizin 
bütün kurumların-
dan görevliler bizi 
ziyaret etti. İki gün 
boyunca ağladım. 
'İyi insanlar varmış, 
yalnız değilmişim' 
dedim. Bütün 
hayırseverlere sesi-
mizi duydukları 
için teşekkür ediyorum" dedi.

Karabağlar'da yaşayan Ayşe 
Kurt'un sağlıklı olarak dünyaya 
gelen oğlu Yusuf Kurt, henüz 7 
aylık iken beynin su toplaması 
nedeniyle yüzde 91 engelli 
hale geldi. Bu süreçte eşinden 
de ayrılan anne, oğlunun tüm 
bakımını tek başına üstlendi.

Yürüyemeyen, konuşamayan, 
yemek yemekte zorlanan ve za-
man zaman boğulma tehlikesi 
geçiren oğluna yaşamını adayan 
anne, çalışamadığı için maddi 
sıkıntı içine düştü. Ayda 1300 
TL evde bakım aylığı ile hem 
kirasını ödeyen hem de kendi-
siyle oğlunun geçimini sağla-
maya çalışan Ayşe Kurt, bozulan 
buzdolabı, çamaşır makinesi 
ve bulaşık makinesinin yenisini 
alamadı.  Oğlu için doktorların 
önerdiği kan şurubu, keçi sütü 
gibi takviye gıdaları da alama-
yan anne, DHA aracalığıyla ha-
yırseverlere seslenerek, yardım 
istedi. Annenin sesine kulak 
veren hayırseverler de hemen 
harekete geçip, anne ve oğlu-
nun yardımına koştu.

Ayşe Kurt, "Evimize buzdo-
labı, çamaşır makinesi, kanepe 
gibi yepyeni birçok eşya geldi. 
Devletimizin bütün kurumların-
dan görevliler bizi ziyaret etti. 

Kaymakamlık, 
belediye, sosyal 
hizmetlerden 
görevliler gelip, 
Yusuf'u gördü, 
eksiklikleri tespit 
etti. Halen çalışma-
ları devam ediyor. 
Yusuf'un mama 
ve bez raporlarını 
yenilediler. Allah 
hepsinden razı 
olsun, iki gün 
boyunca ağladım. 
'İyi insanlar varmış, 
yalnız değilmişim' 
dedim. Bütün 
hayırseverlere ses-

lerimizi duydukları için teşekkür 
ediyoruz" dedi.

'HERKESTEN ALLAH RAZI 
OLSUN'

Yapılan yardımlarla birlikte 
evlerine neşe geldiğini söyleyen 
Ayşe Kurt, "Bütün devlet kurum-
larından bir sürü görevli geldi. 
Hepsi tespit çalışmaları yaptı, 
ellerinden geleni yapmaya çalış-
tılar. Allah hepsinden razı olsun. 
Gerçekten çok mutlu olduk. 
Yusuf da çok mutlu oldu. Birçok 
hayırsever destek oldu. Arayan-
lar oldu, manevi destekler de 
bizim için çok önemliydi. Gıda 
yardımı yapanlar oldu, market-
ten bizim için alışveriş yapanlar 
oldu. Yusuf'un ihtiyaçlarını so-
rup, giderdiler. Bundan sonraki 
süreçte de oğlumla birlikte mü-
cadele etmeye devam edeceğiz. 
Bu yardımların devamı olur mu 
bilmiyorum. Olursa bizim için iyi 
olur ama olmasa da herkesten 
Allah razı olsun. Benim bütün 
yaşama amacım oğluma daha 
iyi koşullar sunabilmek" diye 
konuştu.

>> BUCA BELEDİYESİ’NDEN ÖRNEK PROJE: GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL NUTUK 

Nutuk’a “engel” yok!
Buca Belediyesi, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda örnek bir projeye imza atarak, Braille alfabesiyle 
hazırlanan Nutuk’ları görme engellilere hediye etti. Projeyi 100’üncü yılında milli mücadele duy-
gusunu yaşamayan kalmasın diye gerçekleştirdiklerini söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 
“Atatürk’ü engellemeye çalışanlara inat engelleri kaldırıyoruz” dedi.

İzmir’in kuşaktan kuşağa süren 
dev organizasyonu İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın 88’inci 

buluşmasında fark yaratan Buca 
Belediyesi, örnek bir projeye 
daha imza attı. Engelsiz bir kent 
yaratma hedefiyle hayatın her 
alanında engelleri kaldırmak 
için çalışmalarını sürdüren Buca 
Belediyesi, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri 
Nutuk’u, görme engellilerle 
buluşturdu. 

Proje kapsamında, görme 
engelli vatandaşların okuma 
yazması için kullanılan Braille 
alfabesiyle Nutuk’lar hazırlandı. 
Hazırlanan Nutuk’lar, fuarda 
Buca Belediyesi standını ziyaret 

eden görme engelli ziyaretçi-
lere, Buca Belediye Başkanı Av. 
Erhan Kılıç tarafından armağan 
edildi.

100’ÜNCÜ YILINDA MİLLİ 
MÜCADELE DUYGUSU

Nutuk projesi hakkında konu-
şan Buca Belediye Başkanı Av. 
Erhan Kılıç, yapılan çalışmanın 
kendileri için son derece önem-
li olduğunu ifade ederek, “Buca 
Belediyesi olarak engelli hem-
şehrilerimizin hayatını kolay-
laştırmak, toplumda eşit şartlar 
sağlayabilmek için çalışmaya 
devam edeceğiz. Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün en 
büyük eseri cumhuriyetimizin 

kuruluş öyküsünü anlattığı reh-
berimiz Nutuk’u, görme engelli 
hemşehrilerimizin rahatlıkla 
okuyabilmeleri için hazırladık. 
Milli mücadelemizin 100’üncü 
yılında, engelli vatandaşları-
mızın da bu duyguyu doyasıya 
yaşamalarını istedik” diye 
konuştu. 

ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARA 
İNAT ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Fuardan sonra da Braille al-
fabesiyle hazırladıkları Nutuk’u 
isteyen görme engelli hemşeh-
rilere ulaştıracaklarını söyleyen 
Başkan Kılıç, “Nutuk; düne, 
bugüne ve yarınlara ışık tutan, 
aydınlık geleceğin rehberi olan, 

son derece önemli bir eserdir. 
Bugün maalesef toplumun her 
alanında Atatürk’ü yok etmek 
için bir mücadele var.  Bizler; bu 
nafile çabaya karşı, Atatürk’ün 
fikirlerine, düşüncelerine engel 
olmaya çalışanlara inat, tüm 
engelleri kaldırıyoruz. Fuarın 
ardından isteyen tüm görme 
engelli hemşehrilerimiz Bralie 
alfabesiyle hazırlanan Nutuk-
ları Buca Belediyesi Toplumsal 
İletişim Merkezi Engelliler 
Masası'ndan temin edilebilecek. 
Ulaşım güçlüğü yaşayan en-
gelli hemşerilerimizin yakınları, 
engelli raporu fotokopisiyle 
teslim alabilecektir” ifadelerini 
kullandı.

DİKİLİ Belediyesi’nde gör-
me engelli vatandaşların 
kendilerini daha güvenli 
hissetmeleri ve belediye 
hizmetlerin-
den daha 
rahat yarar-
lanmaları 
için sarı çizgi 
uygulaması 
başlatıldı. 
Uygulama 
vatandaşlar-
dan büyük 
beğeni 
topladı.

İLK UYGULAMA BELEDİYE 
VE ÇEVRESİNDE

Sarı çizgi projesinin ilk 
etabında Dikili Belediye-
si hizmet binası önü ve 
hizmet binası içerisine sarı 
çizgiler döşenerek gör-
me ve ortopedik engelli 
vatandaşların belediye 
ihtiyaçlarında kendilerini 
daha rahat hissetmeleri 
hedeflendi.

Herkesin, her kesimin 
belediyesi olarak çalışma-
ları hayata geçirdiklerini 
kaydeden Dikili Belediye 

Başkanı 
Adil Kırgöz, 
“Kentimiz-
de engelli 
vatandaş-
larımızın 
hayatını 
kolaylaştır-
mak adına 
bu tür 
çalışmaları-
mız devam 
edecek. 

Belediyemizde başlattığı-
mız uygulamayı ilçemizin 
tüm sokaklarına yayacağız. 
Vatandaşlarımız da sarı çiz-
gi uygulamamızdan gayet 
memnun. Ne yazık ki geç 
kalınmış bir uygulama. Bi-
zim dönemimizde engelsiz 
kent çalışmalarımız hızla 
gelişecek ve engelli dostu 
bir Dikili’yi hep birlikte 
yaratacağız” dedi.

Dikili’de şimdi 
engele yer yok
Dikili Belediyesi tarafından görme 
engelli vatandaşlar için sarı çizgi 
uygulaması başlatıldı.

Engelsiz Gezi Parkı 
Selçuk’a çok yakıştı
EFES Selçuk’un yepyeni festivali 
EFEST, önemli bir açılışa tanık 
oldu. Kentin en büyük eksiklik-
leri arasında yer alan ve engelli, 
engelsiz ayrımı yapılmaksızın 
tüm çocukların doyasıya oyna-
yabileceği Engelsiz Park, açıldı. 

Gazi Kafe’nin yanında yer 
alan parkın açılışı öncesi Eylül 
ayı meclis toplantısında sunu-
lan önerge ile parkın adının 
“Engelsiz Gezi Parkı” olmasına 
karar verildi. Bu kararın siyaset-
ten uzak bir karar olduğunun 
özellikle altını çizen Başkan 
Sengel; “Gezi Direnişi, bir ağacın 
savunulmasıdır. Gezi, doğa için 
verilen bir mücadeledir. İzmir 
ormanlarında çıkan yangın he-
pimizi derinden üzdü. Bir ağacın 
bile ne denli kıymetli olduğunu 
kanıtlayan Gezi çocuklarına 
ithafen Selçuk’ta ilk kez kurulan 
engelli, engelsiz tüm çocukla-
rımızın birlikte oynayabileceği 

parkımızın adını Engelsiz Gezi 
Parkı koyulmasının çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Bu 
noktada bir projemizi gerçek-
leştirmiş ve Duru’ya verdiğimiz 
sözü de tutmuş oluyoruz” dedi.

İLK ENGELSİZ PARK 

Efes Selçuk Belediye Başkanı 
Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiği-
miz 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nda koltuğu-
nu Duru’ya bırakmıştı. Başkan 
Sengel’den engelli ve engelsiz 
çocukların bir arada oynayabi-
leceği bir park isteyen Duru’nun 
talebi üzerine hayata geçen 
kentin ilk Engelsiz Çocuk Parkı 
için hazırlıklar tamamlandı. 
EFEST Festivali’nin ilk gününde 
açılışı gerçekleşecek olan parkın 
adının  Selçuk Belediye Meclisi 
Eylül Ayı Toplantısı’nda alınan 
kararla “Engelsiz Gezi Parkı” 
olmasına karar verildi. 

>> YATAĞA BAĞIMLI OĞLUYLA YAŞAM MÜCADELESİ VEREN 

O annenin sesi duyuldu

Marmaris’te engellilerin 
deniz paraşütü keyfi
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İŞİTME Engelliler Judo Milli Ta-
kım Antrenörü Osman Gökçül, 
"Şampiyonaya 9 erkek 4 kadın 
olmak üzere 13 sporcu ile hazır-
lanıyoruz. İnşallah Belçika'dan 
hem takım halinde hem de ferdi 
olarak bir çok madalyayı ülke-
mize getireceğimize inanıyo-
rum. Rus ve Ukraynalı oldukça 
zorlu rakiplerle mücadele ede-
ceğiz. Ancak bu şampiyonadan 
önemli başarılarla döneceğiz" 
şeklinde konuştu. 

2017 İşitme Engelliler Olim-
piyatları'nda şampiyon olan 
milli judocu Erkan Esenboğa 
ise, gözlerini Avrupa Şampiyo- nası'na çevirdiklerini belirte- rek, "Şimdi hedefimiz Avrupa 

Şampiyonası. Milli Takım olarak 
buradan madalyalarla dönece-
ğimize ve bayrağımızı dalgalan-
dıracağımıza yürekten inanıyo-
rum" dedi.

Dünya ikinciliği bulunan 
ay-yıldızlı sporculardan Zehra 
Özbey de, "Amacımız Avrupa 
Şampiyonası'ndan da dereceler-
le dönenmek. Milli Takım olarak 
elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız. Başta ailem olmak 
üzere Türk halkının dualarını 
bekliyoruz" diye konuştu.

Dünya Şampiyonu Abdullah 
Sevinç ise, bayrağımızı göndere 
çekeceklerini belirtti.

Bir tekstil fabrikasında 12 yıl önce şef 
olarak çalışan Yücel Kayatepe'nin 
hayatı, geçirdiği trafik kazasıyla 

tamamen değişti. Kayatepe, kullandığı 
otomobilin kontrolden çıkarak yol kena-
rındaki elektrik direğine çarpması sonucu 
ağır yaralandı. Kaza sonrası ambulansla 
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kal-
dırılan Kayatepe'nin, boynundan beynine 
giden bazı sinir dokularının hasar gördüğü 
anlaşıldı. Sinir dokusunun hasar görmesi 
sonucu Kayatepe'nin iki elinde de, tıp dilin-
de 'esansiyel tremör' olarak bilinen titreme 
başladı. Genel tedavisi tamamlanan Kaya-
tepe, kazadan bir süre sonra taburcu oldu. 
Ancak elinde titreme nedeniyle zor günler 
geçirmeye başladı. 10 yıl önce; Pamukkale 
Üniversitesi Hastanesi'nde, Kayatepe'nin 
titremesinin giderilmesi için ameliyatla 
beynine pil takıldı. Operasyon çare olmadı, 
titreme giderilemedi. İkinci ameliyatı ise 
sigorta karşılamadığı için tekrar ameliyat 
olamayan Kayatepe, ellerinde titremeyle 
yaşamak zorunda kaldı.

HAYATI ALT ÜST OLDU

Hayatı alt üst olan Kayatepe, işini kaybet-
ti. Yüzde 55 engelli hale gelince, malulen 
emekli oldu. Elleri titrediği için kaşığı 
güçlükle tutan Kayatepe, üzerine yemek 
dökmeden yiyemez oldu. Kendi başına 

beslenemeyen Kayatepe'yi, 12 yıl boyun-
ca annesi ve babası doyurdu. Bu duruma 
katlanamaz hala gelen Kayatepe, bir çare 
bulunması ümidiyle, yaşadıklarının video 
görüntüsünü yakınlarına çektirip, Facebo-
ok'taki Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'na 
gönderdi. Video grubun 
sayfasında yayınlanınca, 1 
milyonun üzerinde izlendi 
ve binlerce yorum aldı. Vi-
deoyu izleyen İstanbul'daki 
özel hastanede görevli Be-
yin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 
Doç. Dr. Atilla Yılmaz, gruba 
ulaşıp 35 bin TL maliyeti 
olan ameliyatı, ücretsiz 
yapacağını söyledi. Haberi 
alan Kayatepe, grup tarafın-
dan İstanbul'a gönderildi. 
Doç. Dr. Atilla Yılmaz tara-
fından yapılan ameliyatla 
Kayatepe'nin beynine yeni 
bir pil takıldı. Ameliyat sonrası ellerindeki 
titreme büyük oranda azalan Kayatepe, ilk 
yemeğini grup yöneticileriyle birlikte yedi.

12 YIL SONRA KAŞIK TUTUP 
İLK YEMEĞİNİ KENDİ YEDİ

Ameliyattan sonra Denizli'ye dönen 
Yücel Kayatepe, Denizli Sosyal Paylaşım 
Grubu'nca restorana yemeğe götürüldü. 

Restoranda 12 yıl sonra eline kaşık alan Ka-
yatepe, elleri titremeden kendi başına önce 
çorbasını içti, sonra yemeğini yedi. Yaşadığı 
mutluluğun tarif edilemez olduğunu ifade 
eden Yücel Kayatepe, "Kaza sonrası ellerim 
titrediği için yemek yiyemez hale geldim. 

Kaşığı aldığımda elim titre-
diği için hep üzerime dökü-
yordum. Şimdi çok mutlu-
yum, kendi ellerimle kaşığı 
tutup titremeden yemeğimi 
yiyorum. Yaşadım mutluluk 
tarif edilemez" dedi.

Facebook'taki Denizli 
Sosyal Paylaşım Grubu'nun 
yöneticisi Yüksel Güler ise, 
Kayatepe'nin kendi vide-
osunu gönderip, yardım 
istediğini belirterek, "Yemek 
yiyemediği videoyu bize 
gönderdiğinde, hemen 
paylaştık. Biz de hastalığına 

videoyu paylaşarak çare bulmak istedik, 
öyle de oldu. Rekor düzeyde paylaşım 
oldu. 1 milyon kişinin üzerinde izlenme 
oldu, binlerce yorum aldı. Vidoyu izleyen 
Doç. Dr. Atilla Yılmaz, bize ulaşarak ameli-
yatı yapacağını söyleyince hepimiz mutlu 
olduk. 12 yıl sonra kaşık tutarak yemeğini 
kendisi yiyor, biz de bunun mutluluğunu 
yaşıyoruz" diye konuştu.

>> AY-YILDIZLI JUDOCULAR AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA SALİHLİ’DE HAZIRLANIYOR

Engelli sporcuların tek derdi şampiyonluk
Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi 
hazırlıklarını Salihli kampında sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, Belçika’da 10-14 Ekim tarihleri 
arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’ndaki hedefi ise şampiyonluk.

>> TİTREMEDEN KAŞIK TUTUP

12 yıl sonra 
yemek yedi
12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boynun-
dan beynine giden sinir dokusu hasar gören ve bu 
nedenle ellerinde titreme olan Yücel Kayatepe (40), 
üzerine yemek dökmeden karnını doyuramaz oldu. 
Anne babasının yemek yedirdiği Kayatepe, sosyal 
medyadan durumunu gören doktorun ücretsiz 
yaptığı operasyonla bu sorunundan kurtuldu.

kendi eliyle

DENİZLİ'DE doğuştan görme engelli Ceyda 
Çınar (16), müziğe olan yeteneğiyle dikkat 
çekiyor. Küçük yaşlarda sosyalleşmekte 
güçlük çeken ancak 6 yıl önce tanıştığı 
gitarla hayatının değiştiğini ifade eden Çınar,  
"Müzik benim gören gözüm, duyan kulağım 
oldu" dedi. İhtiyaç sahiplerine yardım etmesi 
nedeniyle en sevdiği sanatçının Haluk Levent 
olduğunu belirten Çınar, hayalinin şarkıcıy-
la sahneye çıkıp şarkı söylemek olduğunu 
söyledi.

Denizli'de yaşayan Ceyda Çınar, görme 
engelli olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda 
sosyalleşmekte güçlük çeken Çınar, 6 yıl önce 
Denizli Görme Engelliler İlkokulu'ndaki bir 
öğretmeni sayesinde gitar ile tanıştı. Notaları 
öğrendikten sonra yavaş yavaş gitar çalmaya 

başlayan Çınar'ın içerisindeki müzik sevgisi 
giderek arttı. Çevresiyle iletişimini müzik 
sayesinde güçlendiren Çınar, ailesinin de 
desteğiyle özel gitar kursları alarak kendini 
geliştirmeyi başardı. Söylediği şarkılarla 
çevresinin beğenisini kazanan Çınar, Mer-
kezefendi Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli 
organizasyonlarda sahne alarak şarkılarını 
söyleme fırsatı buldu.

'GİTARIMI ELİME ALINCA DÜNYALAR 
BENİM OLUYOR'

Gitarı ile müzik yapmanın hayatının vazge-
çilmez bir parçası olduğunu dile getiren Çınar, 
"Müzik ile görme engelliler okulunda tanış-
tım. Zamanımın büyük bir bölümü müzik ile 
geçiyor. Gitarımı elime alınca dünyalar benim 

oluyor. Şarkılarımı söyleyince çok mutlu olu-
yorum. Müzik sosyalleşmemde katkı sağlıyor. 
Müziği çok seviyorum. Şarkılarımı duyanlar 
sahneye çağırmaya başladılar. Şarkı söylerken 
kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. 

'MÜZİK BENİM GÖREN GÖZÜM'

Hayalinin şarkıcı Haluk Levent ile sahneye 
çıkmak olduğunu belirten görme engelli 
Çınar, "İnsanlara şarkılarımı söylemek çok 
hoşuma gidiyor. Müzik benim gören gözüm, 
duyan kulağım. Beni ayakta tutan şey diye-
bilirim. En çok sevdiğim şarkıcı Haluk Levent. 
O, benim gibi engelli insanlara ve yardıma 
ihtiyaç duyanlara el uzatıyor. Onunla tanış-
mayı ve sahneye çıkıp birlikte şarkı söylemeyi 
çok isterim" diye konuştu.

Görme engelli Ceyda’nın, Haluk Levent hayali

Çınar, “Ben hayatımı tamamen müzik üzerine kurmak istiyorum. 
İleride müzik öğretmenliği okumak ya da konservatuvara gitmek 
izliyorum.” diye konuştu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 
yaşayan ve 'beyin felci' olarak 
bilinen doğuştan 'Serebral 
Palsi' hastası olan Mustafa 
Erol (38), 3 yıl önce piyasaya 
çıkardığı ‘Herkes Beni Engelli 
Sanıyo!’ isimli hikaye kitabının 
ardından başka bir engellinin 
hayatını konu alan ikinci kitabı-
nı yazmaya başladı. Okumayı 
kendi imkânları ile öğrendik-
ten sonra ilkokul, ortaokul ve 
lise ve üniversiteyi dışarıdan 
bitirip 
yüksek 
lisansını 
da ta-
mamla-
yan Erol, 
bilgisa-
yar klav-
yesini 
burnu ile 
kullana-
rak ilk 
kitabını 
bitirdi.

Efe-
ler'de 
yaşayan 
emekli 
memur 
Mehmet Emin Erol (64) ve ev 
kadını Hatice Erol (58) çiftinin 
2 çocuğundan en büyüğü olan 
'serebral palsi' hastası Mus-
tafa Erol ellerini ve ayaklarını 
kullanamasa bile yaptıklarıyla 
görenleri şaşırtıyor. Okumayı 
evde kendi imkânlarıyla öğ-
rendikten sonra 1999 yılında 
ilkokulu ardından ortaokulu ve 
liseyi dışarıdan bitirerek me-
zun oldu. Daha sonra üniver-
site sınavına girerek Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesi'nde 2 yıllık Halkla 
İlişkiler Bölümünü 2008 yılında 
tamamladı. Aynı okulda yatay 
geçiş yaparak İşletme Fakülte-
si'ni 2011 yılında bitirdi. Adnan 
Menderes Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyat Bölümü'nde 
ise yüksek lisansını geçen 26 
Ağustos'ta tamamladı. Burnuy-
la 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' 
isimli kendi hayatını konu alan 
kitabını 7 yılda tamamlayarak 
2016 yılında piyasaya süren 

Mustafa Erol, şimdi ise başka 
bir engelli gencin hayatını an-
latan bir hikâye kitabı yazmaya 
başladı. Hedefinde doktora 
yapmak var.

'O BİZİM GURURUMUZ'

Oğlu ile gurur duyduğuna 
belirten Hatice Erol, "Musta-
fa doğuştan engelli olarak 
dünyaya geldi. Okumayı evde 
öğrendi. İlk bilgisayar almak 
istediğimizde, 'Bu haliyle kul-

lanamaz' 
dedik. 
Israrcı 
olunca, 
aldık. 
Klavyeyi 
elleriyle 
kullan-
mayı 
denedi, 
başara-
madı. 
Daha 
sonra 
burnuyla 
yazabi-
leceğini 
kendi 
tespit 

etti. İlk zamanlar zor oldu ama 
daha sonra yazmayı ilerletti. 
Kitabını ve 125 sayfalık tezini 
hep burnuyla yazdı. Eğitimini 
de bu şekilde tamamladı. 7 
yılda kendi hayatını anlatan 
'Herkes Beni Engelli Sanıyor' 
kitabını yazarak piyasaya 
çıkardı. Şimdi yine başka bir 
engelli gencin hayatını anlatan 
ikinci hikâye kitabını yazmaya 
başladı. Bu kitaptan sonraki 
hayali roman yazmak. Mustafa 
ile gurur duyuyoruz. Ailesi ola-
rak her zaman onun yanında 
olduk. Başarısında bizim de 
katkımız olabilir ama en çok 
kendi başarısı. Mustafa'nın 
bu başarıları elde edeceğini 
inanamıyorduk. Mustafa çok 
kitap okuyor. Şu ana kadar 500 
civarında değişik türde kitap 
okudu. O bizim her şeyimiz."

Anne Erol, engelli ailelerin-
den çocuklarına sahip çıkmala-
rını, hiçbir zaman mücadeleyi 
bırakmamalarını istedi.

>> MUSTAFA, KLAVYEYİ BURNU İLE KULLANARAK 

2’nci kitabını yazıyor
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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 
10'uncu Grup'ta pazar günü sezonun ilk 
maçında Torbalıspor ile deplasmanda kar-
şılaşacak olan kentin köklü kulüplerinden 
İzmirspor, transferde bir ilki gerçekleştirdi. 
Lacivert- beyazlılar yaz döneminde işitme 
engelli 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Defans oyuncuları Orhan Aydeniz (33), 
Serhat Başaran (28), Mehmet Sert (30), orta 
saha oyuncusu Zeynel Doruk Uçar (19) 
ve forvet Eşref Metin Su (24) ile sözleşme 
imzalayan İzmirspor, tam 12 yıl boyunca 
İşitme Engelli A Milli Takım'da çalışan Tek-
nik Direktör Ali Metin'i de takımın başına 
getirdi. Büyük 
bir sosyal 
sorumluluk 
projesine 
imza attıkları-
nı belirten Ali 
Metin, sporun 
hiçbir bran-
şında engelle-
rin bulunma-
dığını söyledi. 
Metin, şöyle 
konuştu:

"Bizim 
sosyal sorum-
luluk projesi 
adı altında 
hedeflerimiz vardı. Geçen sene 2'nci Lig'e 
Tokatspor'a engelli sporcumuz Fırat Kaya'yı 
gönderdik. Diğer oyuncumuz Emrecan 
Dönmez de Tarsus İdman Yurdu'na gitti. 
Ben Başkan Emin İşletir'e ve yönetime ön 
ayak oldukları için teşekkür ederim. Proje-
lerimizle bu çocukların liglerde oynayabi-
leceğine inandık. İlk önce engelli futbol-
cularımızı süper amatörde oynattık. Şimdi 
İzmirspor gibi tarihe adı yazılmış bir kulübü 
çocuklarımızın katkısıyla temsil edeceğiz" 
dedi.

Engelli futbolcuların diğer sporcularla 
uyum içinde çalıştığına dikkat çeken Ali 
Metin, "Örneğin Orhan iki dünya kupası, 

bir Avrupa ve bir olimpiyat şampiyonlu-
ğu yaşadı. Çocuklarımız çok kaliteli. Ben 
işaret dilini biliyorum, sorumunuz yok. 
İzmirspor'daki normal oyuncularımız da 
işaret dilini öğrendi. Takım içinde çok güzel 
iletişim kuruldu. Güzel bir hazırlık dönemi 
geçirdik. Lige güzel başlayacağız ve iyi 
bitireceğiz" yorumunu yaptı.

'FUTBOLUN DİLİ ORTAKTIR'

İşitme engelli sporculardan Serhat Başa-
ran hedefleri olan bir takıma geldiklerini 
anlatarak, "Buraya şampiyonluk yaşamaya 
geldim" dedi.

Orhan Aydeniz 
ise işaret diliyle 
yaptığı açıklama-
da, "Gazi Üniver-
sitesi Antrenörlük 
bölümünü bitir-
dim. İzmirspor 
çok güzel bir 
kulüp, arkadaşlık 
üst seviyede" ifa-
delerini kullandı.

Yine işaret 
diliyle iletişime 
geçen Eşref Metin 
Su, Almanya'dan 
geldiğini ve ilk 
kez Türkiye'de 

futbol oynayacağını belirtti.
Ankara'dan İzmir'e geldiğini vurgulayan 

Zeynel de tek hedeflerinin şampiyonluk 
yaşamak olduğunu söyledi.

10 yıldır işitme engelli milli takımında 
görev yaptığını kaydeden Mehmet Sert ise, 
"Kariyerimde dünya, olimpiyat ve Avrupa 
şampiyonlukları yaşadım. Futbolun dili 
ortaktır. Futbol oynamak, duyup duyma-
makla alakalı değil. Futbolu kulaklarla değil, 
beynimizle oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın kaptanlarından Uğur Engür ve 
Volkan Zemen engelli arkadaşlarına çabu-
cak uyum sağladıklarını ve 5 futbolcunun 
çok çalıştığını bildirdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve aile-
leriyle anlaşamadıkları için taşınma kararı 
alan Feridun ve Gülçin İvdil çifti, 9 aylık 

bebekleri Kerem ile birlikte yaklaşık iki ay önce 
İzmir'e geldi ve kalacak yer bulamadıkları için 
Basmane semtinde bir parkta yaşamaya başla-
dı. Burada aile, banyo ve yemek ihtiyacının yanı 
sıra tuvalet ihtiyacını karşılamakta bile zorlandı. 
Çiftin büyük oğulları Alaeddin (13) mahkeme 
kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında 
yaşamaya devam ederken, 9 aylık Kerem ise 
ailesiyle birlikte zor günler geçirdi.

Aile parkta yaşarken, Gülçin İvdil'in çantasıyla 
birlikte, sol ayağı ters olarak dünyaya gelen 
Kerem bebeğin ameliyatlı ayağı için kullandığı 

medikal ayakkabısı çalındı. Bu durum, ailenin 
yaşamını daha da zorlaştırdı. Ayakkabıyı kul-
lanmadığı sürece ayağı ters dönen bebek için 
anne Gülçin İvdil, yardım çağrısında bulundu ve 
hırsızdan ayakkabıyı geri getirmesini istedi.

Haberin ardından yetkililer ailenin tüm 
ihtiyaçlarını gidermek, Kerem'in tedavisini 
karşılamak ve sıcak bir yuva ortamı oluşturmak 
için devreye girdi. Aile, İzmir Valiliği ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı tarafından Buca ilçesinin Çaldıran 
Mahallesi'nde bulunan bir daireye yerleştirildi. 
Öte yandan Kerem'in ayak ölçülerinin alındığı 
ve birkaç gün içinde yeni medikal ayakkabıları-
nın teslim edileceği belirtildi.

Gülçin İvdil, aylar sonra oğlu Kerem'in duş 
alabileceğini söyleyerek, "Tam 2 aydır oğlumu 
yıkayamamıştım. Şimdi sımsıcak bir yuvamız 
var. Ailemle birlikte burada mutluyum. Birkaç 
gün içinde oğlumun ayakkabısı gelecek ve oğ-
lum kurtulacak. Aynı zamanda yeni eşyalarımız 
da gelecek. Allah bize yardım eden herkesten 
razı olsun" dedi.

Baba Feridun İvdil ise, "Ben bu zamana kadar 
kendim için hiçbir şey istemedim. Hasta oğlu-
mun ve eşimin parkta yaşamasına gönlüm razı 
değildi, ama ben de engelli olduğum için çalı-
şamıyor ve iş bulamıyordum. Allah bize yardım 
eden herkesten razı olsun. Artık çok mutluyuz" 
diye konuştu.

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde, 
eğitim yararı ve engelli 
öğrencilere burs verilmesi 
için 28'inci kez Boğa Gü-
reşleri Festivali düzenlendi. 
Güreşleri, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu da izledi.

Ula Belediye Başkan-
lığı'nca kültür sanat 
etkinlikleri kapsamında, 
28'inci Boğa Güreşleri 
Festivali düzenlendi. Ula 
Arena'da organize edilen 
etkinlikte Muğla, Artvin, 
Aydın ve Ankara'dan 
getirilen 220 boğa; tozko-
paran, deste, küçük ayak, 
büyük ayak, küçük orta, 
büyük orta, baş altı ve baş 
kategorilerinde güreştirildi. 
Güreşleri; Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Vali Esengül 
Civelek, AK Parti Muğla 
milletvekilleri Yelda Gökcan 
ile Mehmet Yavuz Demir, 
CHP Muğla Milletvekili 
Burak Erbay, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Yu-
suf Kenan Topçu, İl Emniyet 
Müdürü Hakan Çetinkaya, 

Ula Kaymakamı Baha Baş-
çelik, Muğla Boğa Sevenler 
Derneği Başkanı Barış Dal, 
ilçe belediye başkanları, 
siyasi parti ve sivil toplum 
kuruşlarının temsilcileri ile 
yaklaşık 5 bin kişi izledi. 
Etkinliğin açılışında konu-
şan Ula Belediye Başkanı 
Akkaya, "Kardeşliğe en 
çok ihtiyacımız bu dö-
nemde hepimiz bir Ula'yız. 
Birlik ve beraberlik içinde 
güreşlerimizi gerçekleştiri-
yoruz" dedi.

Muğla Boğa Seven-
ler Derneği Başkanı Dal 
ise "Her şey güzel gidiyor. 
Halkımızın yoğun katılımı 
bizi mutlu etti. Güreşlerden 
elde edilecek geliri kırsal 
mahallerdeki okullardaki 
eksiklerin giderilmesini 
tamamlayacağız. Ayrıca en-
gelli öğrencilerimize burs 
vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 
boğa güreşleri, başladı. 
Bakan Kasapoğlu, güreşleri 
izledikten sonra Ankara'ya 
gitmek üzere alandan 
ayrıldı.

MANİSA'NIN Yunusemre 
ilçesinde, 3 çocuklarından 
biri olan otizmli Samet Ege 
(7) ile arkadaşlarının dalga 
geçmesi nedeniyle 4 yıldır 
yaşadıkları evlerini başka 
bir mahalleye taşımak 
zorunda kalan Emine (26)- 
Emin (34) Güllübaş çifti, 
maddi olarak zor durum-
da kaldıklarını belirterek 
yardım istedi. Evi taşırken 
ağır kaldırdığı için belinde 
kayma meydana gelen ve 
geçirdiği ameliyatın ardın-
dan 2 ay rapor verilen Emin 
Güllübaş, "Okullar açıldı. 
Biri anaokulu, diğeri ise 
ilkokula giden çocuğumuz 
var. Onların, okul kıyafeti ve 
kırtasiye malzemesi ihtiyaç-
larını karşılayamadık" dedi.

Keçiliköy Mahallesi'n-
de, 2 katlı bir binanın 
zemin katında yaşayan 3 
çocuklu Güllübaş çiftinin 
yaşamı, doğuştan otizmli 
olan oğulları Samet Ege 
Güllübaş ile arkadaşlarının 
dalga geçmesi nedeniyle 
değişti. Arkadaşları dalga 
geçtiği için sokağa çıkmak 
istemeyen yüzde 80 engelli 
raporu bulunan Samet Ege, 
eve kapandı. Güllübaş çifti, 
oğullarıyla dalga geçen 
çocuklardan 4'ünün ailesiy-
le tartışırken, kendilerine 
tehdit ve hakaretlerde 
bulunduğunu ileri sürdük-
leri 1'i hakkında geçen 17 
Mart'ta Manisa 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde dava 
açtı.

Güllübaş çifti yaşanan-
ların ardından, 3 ay önce 
Mesir Mahallesi'ndeki 4 
katlı bir binanın zemin 
katındaki, aylık 600 liraya 
kiraladıkları yeni bir eve 
taşındı. 4 yıldır yaşadıkları 
evlerinden taşınırken ağır 

yük kaldıran Emin Güllü-
baş'ın belinde kayma oldu. 
Beline platin takılan ve 2 ay 
süreyle rapor verilen Güllü-
baş, "Ameliyatım nedeniyle 
çalışamadığım için maaş 
alamadım. Rapor parası 
ise daha sonra yatırılacak. 
Eşim çocuklarla ilgilendiği 
için çalışamıyor. Yunusemre 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı'n-
dan otizmli oğlumuz için 
ödenen aylık 1300 lira evde 
bakım ücreti dışında başka 
da bir gelirimiz yok. Okullar 
açıldı. Biri anaokulu, diğeri 
ise ilkokula başlayan çocu-
ğumuzun okul kıyafeti ve 
kırtasiye malzemesi ihtiyaç-
larını karşılayamadık" dedi.

Otizmli olan oğluyla 
dalga geçilmesi nedeniyle 
zor günler yaşadıklarını 
belirten Emin Güllübaş, 
"Oğlumun engelli olması 
bizim seçimimiz değil. 
Buradan sesleniyorum. 
Yardım etmeyenler, destek 
olmayanlar engel de 
olmasınlar. Evimizi taşıyıp, 
o mahalleden uzaklaştık. 
Otizmli oğlumun evde spor 
yapabilmesi için yürüyüş 
bandı ve çeşitli spor aletleri 
yerleştirdik. Bahçede de 
onun için vakit geçirebile-
ceği, yazı tahtası, sinirlen-
diğinde stresini atması için 
kum torbası ve salıncağın 
bulunduğu bir ortam yarat-
tık" dedi.

Emine Güllübaş da eşinin 
yeni ameliyat olduğunu 
belirterek, "Bu nedenle 
maddi yönden zor du-
rumdayız. Tek başımıza 
bu zorluklarla nasıl başa 
çıkacağımızı bilmiyorum. 
Oğlumun durumu belli. 
Tüm hayırseverlerden 
yardım bekliyoruz" diye 
konuştu.

>> YAŞADIKLARI PARKTA MEDİKAL AYAKKABISI ÇALINAN BEBEK, 

Sıcak yuvaya kavuştu
Bursa’dan geldikleri İz-
mir’de kalacak yer bula-
madıkları için iki ay bo-
yunca parkta yaşayan, 9 
aylık bebekleri Kerem’in 
tedavi amaçlı giydiği 
medikal ayakkabısı ça-
lınan Feridun ve Gülçin 
İvdil çiftinin yardım çağı-
rısı, karşılıksız kalmadı. 
Aile bir daireye yerleşti-
rilirken, Kerem bebeğin 
medikal ayakkabısının da 
siparişi verildi. 

>> İZMİRSPOR, KADROSUNA 

İşitme engelli 5 futbolcu kattı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10’uncu Grup’ta pazar günü sezonun ilk maçında Torbalıspor’la dep-
lasmanda karşılaşacak kentin köklü kulüplerinden İzmirspor transferde bir ilki gerçekleştirdi. Lacivert-be-
yazlılar yaz döneminde 5 işitme engelli futbolcuyu kadrosuna dahil ederek futbolda engelleri kaldırdı.

İzmirspor futbolda 
ENGEL TANIMADI!
DEFANSTA oynayan 33 yaşındaki Orhan 
Aydeniz, 28 yaşındaki Serhat Başaran, 30 yaşındaki 
Mehmet Sert, orta saha oyuncusu 19 yaşındaki 
Zeynel Doruk Uçar ve 24 yaşındaki forvet Eşref 
Metin Su ile sözleşme imzalayan İzmirspor, tam 12 
yıl boyunca İşitme Engelli A Milli Takım'da çalışan 
teknik direktör Ali Metin'in de takımın başına ge-
tirdi. Büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza 
attıklarını belirten Ali Metin, sporun hiç bir bran-
şında engellerin bulunmadığını söyledi. Ali Metin, 
şu ifadeleri kullamndı: "Bizim sosyal sorumluluk 
projesi adı altında hedeflerimiz vardı. Geçen sene 
2'nci Lig'e Tokatspor'a engelli sporcumuz Fırat 
Kaya'yı gönderdik. Diğer oyuncumuz Emrecan 
Dönmez de Tarsus İdman Yurdu'na gitti. Ben Baş-
kan Emin İşletir'e ve yönetime ön ayak oldukları 
için teşekkür ederim. Projelerimizle bu çocukların 
liglerde oynayabileceğine inandık. İlk önce engelli 
futbolcularımızı süper amatörde oynattık. Şimdi 
İzmirspor gibi tarihe adı yazılmış bir kulübü çocuk-
larımızın katkısıyla temsil edeceğiz" dedi. 

>> FUTBOLUN DİLİ ORTAKTIR

>> BOĞALAR BU KEZ DE 

Engelli öğrenciler 
yararına güreşti

>> OTİZMLİ OĞULLARIYLA DALGA GEÇİLİNCE 

Yaşamları da
olumsuz etkilendi
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 
engelli ve engelsiz bireyle-
rin “yol arkadaşlığı” için iki 

kişilik bisiklet (tandem) etkinliği 
düzenlendi. Etkinliğe İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 
de katıldı. Başkan Tunç Soyer ve 
Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı 
Saldıray Altındağ iki kişilik bisik-
letlerle İzmir Konak Meydanı’ndan 
Cumhuriyet Meydanı’na kadar 
pedal çevirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Basın Enformas-

yon ve İletişim Birimi Başkanı Maria Kanel-
lopoulou da  bisiklet kortejinde 
yer aldı. Başkan Tunç Soyer’e 
teşekkür eden Eşpedal Yönetim 
Kurulu Başkanı Saldıray Altın-
dağ, Eşpedal’ın engelli bireyler 
ile engelsiz bireyler arasındaki 
mesafeleri birlikte pedallayarak 
aşan bir dernek olduğunu söyledi. 
Altındağ, etkinliğin, “tandem” 
olarak adlandırılan ve iki kişinin 
eşgüdüm içinde bisiklet kullan-

ması amacıyla tasarlanan bu bisikletlerle 

görme engelli bireylerin bisiklet sürmesi 
fikrinden ortaya çıktığını anlattı. Altındağ, 
“Bisiklet kullanım kabiliyeti yüksek ve sorum-
luluk sahibi bisikletçi dostlarımız ile görme 
engelli arkadaşlarımız ı, derneğimiz bünye-
sinde bulunan tandem bisikletler üzerinde 
buluşturarak şehir içi ve şehirlerarası turlar 
düzenliyoruz. Kamplı turlar gerçekleştirerek 
doğayı birlikte deneyimliyoruz” şeklinde ko-
nuştu. Böyle etkinliklerin kendisini çok mutlu 
ettiğini belirten Başkan Soyer ise “En kısa 
zamanda daha geniş kapsamlı bir etkinlik 
düzenleyeceğiz” dedi.

>> GÖRME ENGELLI BIREYLERLE BIRLIKTE 

Bisiklet 
sürdüler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda sürdürülebilir ulaşım 
politikalarını desteklemek için İzmir’de engelli hakları alanında faaliyet yürütenler ile bir araya geldi.

KEMALPAŞA Belediyesi En-
gelli Yaşam Merkezi engel-
lilere yönelik ilk etkinliğini 
Pamucakta gerçekleştirdi. 
28 Ağustos 2019 Çarşamba 
Günü Selçuk Belediyesi'nin 
engelli vatandaşlarına 
özel oluşturduğu Engelsiz 
Kamp'ta gerçekleştiri-
len etkinliğe Kemalpaşa 
Belediyesi Engelli Yaşam 
Merkezi adına Sosyolog 
Duygu Erişkin, Sosyal Hiz-
met Uzmanı Sedef Ünver ile 
ÇÖYDER Kemalpaşa Şubesi 
ve engelli bireyler birlikte 
katıldı. Izmir Büyükşehir 
Belediyesi Engelsiz Izci 
Ekibinin kamp ateşi et-
kinliğiyle üç farklı yerden 
gelen katılımcılar kısa da 
olsa izciliği deneyimledi-
ler. Kamp ateşi etrafında 

şarkılar söyleyip dans eden 
katılımcılar etkinlikten çok 

memnun kaldıklarını ve 
bu tarz sosyal etkinliklerin 

daha çok gerçekleştirilme-
sini istediklerini belirttiler.

Kemalpaşa Belediyesi Engelli Yaşam Merkezi engellilere yönelik ilk etkinliğini Pamucakta gerçekleştirdi. 

Kemalpaşa’da engellinin adı var

Hepimiz aynıyız, hepimiz farklıyız
KARŞIYAKA’YA 

ÖZEL KAFE 
GELIYOR

TÜRKIYE’NIN çeşitli yerlerinde 
yaşayan akondroplazi (cücelik) 
hastaları ve aileleri, Karşıyaka’da 
buluştu. Karşıyaka Belediye 
Başkanı Cemil Tugay, duygu-
sal buluşmada müjdeyi verdi. 
Taypark alanı içerisinde sadece 
akondroplazi hastalarının çalı-
şacağı özel bir kafe açılacak.

TAYPARK’TA KAHVALTILI 
BULUŞMA  

Karşıyaka Belediyesi, Ege Fark 
Yaratanlar Derneği 
işbirliğiyle günlük 
yaşamda kısa boyları 
nedeniyle büyük 
mağduriyet yaşayan 
ve halk dilinde cüce 
olarak anılan akond-
roplazi hastalarını 
ve ailelerini konuk 
etti. Taypark’ta pazar 
kahvaltısında bulu-
şan akondroplazili 
bireyler, keyifli anlar 
yaşadı. Akondroplazili 
bireylerin mücadele-
sine ortak olmak için harekete 
geçtiklerini belirten Karşıyaka 
Belediye Başkanı Dr. Cemil 
Tugay,“Karşıyaka Belediyesi ola-
rak büyük mağduriyete sahip, 
engelliliği bile çok geç tanınmış 
akondroplazili bireylere destek 

olmaya karar verdik. 
Taypark içinde bir kafe 
açacağız. Çalışanların 
hepsi akondraplazili 
olacak. Kafemiz her 
anlamda çok sempa-
tik olacak. Özellikle 
çocukların çok seve-
ceğini düşünüyoruz. 
Burada yeni açaca-
ğımız binicilik okulu 

ile de birbirini tamamlayan bir 
ünite olacağını düşünüyoruz” 
diye konuştu.

AMAÇ FARKINDALIK 
YARATMAK

Farkındalık yaratmak istedik-

lerini belirten 
Başkan Tugay 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bir ke-
lime çok önemli 
o da farkındalık. 
Bu da başta o so-
runun bir parçası 
olmakla, o sıkın-
tıyı yaşayan in-
sanlarla beraber 
olmakla müm-
kün. Akondrap-
lazi gerçeğinin 
herkes tarafın-
dan her zaman 
hatırlanması ge-
rekiyor. Ülkemi-

zin 12 milyon bireyi fiziksel ya 
da zihinsel engelli. Bu insanları 
sokakta, sosyal alanlarda çok 
sık görmüyoruz.  Pek çok alan-
da sıkıntı çekiyorlar. Maalesef 
bu sıkıntıları çözmekte geri 
kalmış bir ülkeyiz. Toplumca 
bunu beraber aşmalıyız. Sivil 
toplum kuruluşları ve bele-
diyelere çok önemli görevler 
düşüyor. Akondroplazililer, 
gerçekten normal insanlar. Sa-
dece kısalık yaşayan görünüm 
sorunu yaşayan insanlar. Ama 

onun dışında 
verdiğiniz her 
işin altından 
rahatlıkla 
kalkabilecek 
durumdalar. 
Ve biz bunu 
bir şekilde 
sağlamak 
zorundayız. 
Karşıyaka 
Belediyesi 
adına buradan 
söz vermek 
istiyorum. Kar-
şıyaka’da bu 
alandaki açığı-
mız kapatmak 
için elimizden 
gelen her şeyi 
yapacağız.” 

Konak’ta ‘Engelliler 
Köyü’ müjdesi
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kent 
Kültürü ve Gelişimi Platformu üyeleriyle bir araya 
geldi. Batur, Konak’ta yürütülen çalışmalarla ilgili 
bilgi vererek, kentin gelecek vizyonunu çizdi.
KONAK’IN her köşesinden 
tarih fışkıran, kadim bir şehir 
olduğunu ifade eden Başkan 
Batur, “Altın Üçgen” olarak 
değerlendirilen Kemeraltı, 
Basmane ve Agora bölgeleri-
ne dikkat çekti. Bu bölgenin 
tarihi değerlerinin ortaya 
çıkarılması 
konusunda 
tüm paydaş-
larla uzlaşı 
içinde çalışıl-
dığına dikkat 
çeken Batur, 
öncelikli 
olarak bir yol 
haritasının 
çıkarıldığını 
vurguladı.

TARIH AYAĞA KALKIYOR

Konak Belediyesi’nin Tepe-
cik’te tarihi bir binayı Roman 
Kültür Merkezi’ne çevirdiği 
belirten Batur, İkiçeşmelik 
Çeşmesi’nin ortaya çıkarıla-
cağını, Selvili Han ve Büyük 
Demir Han’ın büyükşehir 
belediyesi işbirliğiyle restore 
edileceğini belirtti. Mirkelam 
Han, Çakaloğlu Han, Kıllıoğlu 
Hamamı, Kırım Tatar Evi, Silah-

hane Binası ve Kemeraltı’nda 
bulunan sinagogların ayağa 
kaldırılacağını söyleyen Batur, 
şöyle devam etti:

“SOKAKTA PAZARYERI 
OLMAZ”

“Şehrimizdeki tüm kesim-
lerle ilişkile-
rimizi kuv-
vetlendirmek 
adına esnaf, 
engelliler ile 
sivil toplum 
örgütleri ve 
hemşehri 
dernekleri-
mizi kurduk. 
Eşrefpaşa 
Hastanesi’nin 
arkasındaki 

alanı ‘Engelliler Köyü’ haline 
getiriyoruz. Zihinsel Özür-
lüleri Yetiştirme ve Koruma 
Vakfı’nın oradaki binalarını 
yeniliyoruz. Orada akşam 
bakım merkezimiz de olacak 
ve veliler çocuklarını bize 
emanet ederek, sosyal hayata 
dönecek. Bu bizi çok heye-
canlandıran bir proje. Ayrıca 
sokaklarda pazar kurdurma-
yacağız.”

Bazı veliler sınıfta 
engelli çocuk istemiyor

>> PSIKOLOG ILKNUR PEDER:

Okullar açılırken engelli çocukların ötekileştiril-
diğine, bazı velilerce sınıflarda istenilmediğine 
ilişkin şikayetlerde artıyor. Psikolog İlknur Peder 
“Engelli çocukların okullara adaptasyonu öğretmen 
ve velilerin bilinçli olmasıyla mümkündür.” dedi.
PSIKOLOG İlknur Peder” ayrım-
cılıkla mücadele edebilmek için 
öğretmen ve velilerin bilinçli 
olması çok önemlidir. Bu süreç 
doğru işlerse engelli çocukların 
okullara adaptasyonu hızlı gelişir.  
Ayrıca sınıflardaki engelli öğrenci 
arkadaşlarına ileti-
şim becerisi ve em-
pati kazandırır. Bazı 
ön yargıları erken 
yaşta aşar” dedi.

Türkiye’nin BM 
Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne imza 
attığını, buradaki 
önceliğin ise eğitim 
olduğunu vur-
gulayan Psikolog 
İlknur Peder şunları 
söyledi “okullarımız-
da, sınıflarımızda 
engelli çocuklara 
yönelik uzman, 
altyapı eksikliği var. 
Tuvaletler, merdivenler, rampalar, 
engelli asansörü gibi sorunları-
mızı çözmemiz gerekiyor. Engelli 
çocukların okullara devam etme 
oranını böylelikle artırabiliriz.  
Ülkemizde Engelli çocukların 
yüzde 62’sinin liseyi tamamlama-
dan eğitim sisteminden çıktığına 
ilişkin veriler bulunuyor.”

BAZI VELILER SINIFLARDA 
ENGELLI ÇOCUK ISTEMIYOR

TSD İzmir  Şubesi  Başkanı Psi-
kolog İlknur Peder bazı okullarda 
velilerin engelli öğrenci isteme-
diklerine ilişkin şikayetlerin  gel-
diğini de  vurgulayarak “ engelli 
çocuklarımızın okula adaptasyo-
nu. Daha doğrusu velilerin en-
gelli çocuklara adaptasyonu da 
denebilir. Maalesef hala bir çok 
anne babayı çocuklarının sınıf-
larında engelli, özel gereksinimli 
bir çocuğun bulunması oldukça 
rahatsız edebiliyor.  Anne babalar 
sınıfta engelli çocuk bulunduğu 
takdirde kendi çocuklarının ders 
motivasyonunu olumsuz etkile-
yebileceğini yada çocuklarında 

olumsuz davranışlar meydana 
gelmesine yol açabileceğini 
düşünerek tedirgin olabiliyorlar. 
Oysa bu çoğu zaman endişe-
lenilmesi gereken bir durum 
değil tam tersine çocukların 
farklılıkları gözlemleyebilmesine, 

farklı özellikleri 
bulunan bireylerle 
iletişim becerisini 
geliştirmesine, 
empati yeteneğinin 
kazanılmasına katkı 
sağlayan olumlu bir 
durum.  Özel ge-
reksinimi bulunan 
çocuğun ihtiyaçları-
na yönelik koşullar 
( fiziki,sosyal vb. ) 
sağlandığı takdirde 
engeli bulunan 
bulunmayan tüm 
çocuklarımızın 
bir arada eğitim 
alması, teneffüste 

birlikte oyun oynaması, birlikte 
etkinliklere katılmaları çocukları-
mızı geliştiren zenginleştiren bir 
durum. Zaten çocuklar için bu 
pek de sorun teşkil etmiyor onlar 
birlikteliğin tadını çıkartırken 
yardımlaşmayı da gayet güzel 
başarıyorlar. Engeli bulunan ve 
herhangi bir engeli bulunmayan 
çocukların bir arada eğitim alma-
sına uyum sağlamakta zorlanan 
genellikle yetişkinler oluyor.”

ÖN YARGILARDAN 
KURTULMALYIZ

Psikolog İlknur Peder,  “yaş 
aldıkça zihnimizde oluşan kalıpla-
rımız , önyargılarımız bizi alışagel-
diğimiz klişelerin dışına çıkmakta 
zorlar ve tedirgin eder.  Maalesef 
biz yetişkinlerin zihinsel kalıpları 
engelli – engelli olmayan tüm ço-
cuklarımızın gelişim yolculuğuna 
sekte vurabiliyor. Engelli çocukla-
rımızın eğitimine ruhsal gelişimi-
ne yeni sosyal  engeller oluştura-
biliyor. Ayrımcılığı tetikleyen her 
davranışı ancak eğitimle, toplumu 
bilinçlendirmekle çözebiliriz.

Psikolog Ilknur Peder


