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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Nutuk’un ışığı 
engel tanımadı

BUCA Belediyesi tarafından 
görme engellilere Milli  Müca-
dele’nin 100’üncü yılına özel 
olarak hazırlatılan Nutuk, Tür-
kiye’nin dört bir yanından talep 
aldı. >> 8

Engelli kardeşi için hayallerinden vazgeçti
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Resim 
Öğretmenliği bölümünü bitiren Feride 
Çetin (29), hayallerinin değil kardeşinin 
peşinden gitti. İlk başlarda kardeşini boc-
ce kursuna getirip götüren Feride Çetin, 
şimdilerde ise takımının antrenörü oldu.

2015 yılından bu yana ta-
kımla birlikte olduğunu an-
latan Feride Çetin, maçlarda 
gözlerle anlaştıklarını belir-
terek, "Sporcuların birçoğu 
konuşamıyor. Konuşsalar da 
sadece aileleri anlayabiliyor. 
Biz konuşmadan sadece 
gözlerimizle, kalplerimizle, 

yüreklerimizle binlerce 
cümle kuruyoruz. Onlar 
bize bir sürü şey anlatıyorlar 
ama konuşmuyorlar. Maç-
larda ben onların eli kolu 
oluyorum. Onlar da benim 
gözüm ve kulağım oluyor. 
Maçlara öyle çıkıyoruz" diye 
konuştu. SAYFA 3’TE

Feride Çetin, serebral palsi (beyin felci) olan bedensel engelli 
kardeşi Mustafa Çetin (24) için hayatını değiştirdi. 

"KALBİMİZLE BİNLERCE  CÜMLE KURUYORUZ"

Reyting rekortmeni programı ile beğeni toplayan 
Müge Anlı, bu ay Engellim Sesi Gazetesi’nin dağıttı-
ğı engelli sandalyelerinin ihtiyaç sahipleriyle buluş-
masına vesile oldu. Müge Anlı ile ekibine teklifimizi 
geri çevirmedikleri için çok teşekkür ediyoruz. 
Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edili 
Anlı’ya başvuran  ihtiyaç sahiplerine iletilen engelli 
sandalyeleri ile yaşam konforları artacak.

 GAZETEMİZ İLE 
ENGELLİLERİMİZİÇİN BİR UMUT Müge Anlı da

vesile olacak!

GAZETEMİZİN  PROJESİNE

Müge Anlı

BİR UMUT OLMAK İÇİN 
YOLA ÇIKMIŞTIK 
İlk günden beri büyük bir mücadele verdik-
lerini söyleyen Engellim Sesi Gazetesi Genel 
Müdürü Didem Şensürek, “Temel amacımız 
ihtiyaç sahiplerine ulaşıp bir umut olabilmek 
demiştik. Her sayımızda bunu amaçlayıp 
bir kere daha diyerek yola devam ediyoruz. 
Biz bu duygularla Müge Anlı hanımın güzel 
kalbini bildiğimiz için ekibine ulaşarak gaze-
temizle ilgili bilgi verdik. Sandalyeleri ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmaları üzere gönderdik. 
Bizlere gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür 
ederiz.” diye konuştu. SAYFA 5’TE

Engelli oğlu için 
 yarışıyor

İZMİR’İN Karşıyaka ilçesinde yaşa-
yan Ceylan Baştu, doğuştan beden-
sel engelli 7 yaşındaki ikinci sınıf 
öğrencisi oğlu Kaan Mete ile okula 
gidiyor. Ders 
sırasında, bir süre 
önce doğan be-
beğiyle ilgilenen, 
teneffüslerde 
oğlu Kaan’ı dışarı 
çıkarıp oynatan 
fedakar anne, 
okul bitiminde 
çocuklarını alıp 
evinin yolunu 
tutuyor
- Ceylan Baştu:
“Sabah Kaan Me-
te’ye kahvaltısını 
verip, onu okula 
hazırlıyorum. 
Kapıda bir komşu 
bulduğumda be-
beğimi ona verip, 
Mete’yi servise 

bindiriyorum. Bebeği arabaya koyup 
koştura koştura, servisten önce okula 
ulaşıyorum. Sonra oğlumu servisten 
alıp sınıfına çıkarıyorum” SAYFA 6’DA

İyi ki varsın 
Cafer öğretmen
ALİAĞA Helvacıoğlu Ortaokulu’nun 
görme engelli Türkçe öğretmeni Cafer 
Tatlı (32), 7 yıl önce atandığı okulunda 
çok mutlu. Tatlı, hiçbir zaman engelinin 
arkasına sığınmadığını, öğrencileri ile 
empati kurarak ders işlediğini anlat-
tı. Öğrenciler de çok sevdikleri Cafer 
Tatlı’nın derslere girmesinden dolayı 
oldukça memnun olduklarını belirtti. 
SAYFA 3’TE

İSMAİL Tosunoğlu Özel 
Eğitim İş Uygulama Okulu’nda 
açılan atölyelerde öğrenciler 
hem rehabilite ediliyor hem 
de meslek sahibi oluyor. >> 5

>> ZİHİNSEL ENGELLİLER 

Yumurta 
toplayıp, 
araç yıkıyor

zamanla

ENGELLİLERİN hayatını kolaylaştırmak 
için birlikte çalışan İzmir’deki belediye 
başkanlarının eşleri, Menemen Bele-
diyesi tarafından yapımı tamamlanan 
“Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Çilek Kafe”nin açılışında bir araya 
geldi. 
SAYFA 8’DE

>> BAŞKAN EŞLERİNDEN 

Engelliler için
örnek dayanışma

ENGELLİ bireylerin de katılımıyla kol 
kola yapılan yürüyüş için Alsancak Bor-
nova Sokak (1469 Sokak) trafiğe kapatıl-
dı. SAYFA 8’DE

>> BİRLİKTE YÜRÜDÜLER 

Birlikte pedal 
çevirdiler

>> ENGELLİ ÇOCUK İÇİN 

Yol yapıldı
MARMARİS’TE eğitimine devam edebil-
mesi için annesi tarafından 70 metrelik 
patika yolda sırtta taşınan bedensel en-
gelli çocuk yola     kavuştu. SAYFA 7’DE

>> HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR!

Bizi hedefe koymuşlar
Koysunlar... Biz Allah’tan başka kimseden korkmayız

Engellim Sesi Gazetesi önümüzdeki ay bir yaşına basacak. Bu-
güne kadar bir çok ihtiyaç sahibi engellinin yüzünü güldürme-
yi başardık. Ancak bu yolda rantları bozulan, tek işleri engellile-
ri istismar etmek olan kişi ve kişilerin bize saldırısı da artıyor.
ENGELLİLER ülkemizde hem ihtiyaç 
sahibi hem de en çok istismar edilen 
kişilerin başında geliyorlar. Bazı şeytan-
laşmış insanlar için kolay hedefler. Bu 
yeri geliyor sokakta adli vakalara geçe-
cek bir suç oluyor, yeri geliyor engellileri 
bahane ederek kendi ceplerini dolduran 
kişilerin istismarında hayat buluyor.

Engellim Sesi gazetemizin çıktığı bu 
yolda daha ilk adımlarımızı atarken 
bu tip iş, oluş ve eylemleri yapanların 
hedefi olacağını biliyorduk.  Bu kişilerin 
rantına son vermek için bir şey yapma-
dık. Çünkü biliyoruz ki ışığın olmadığı 
yere karanlık, iyiliğin olmadığı yerde 
kötülük olur. Ne karanlık ne de kötülük 
bir oluş durumu değil, aydınlığın ve 
iyiliğin olmayışıdır. Biz daha ilk adımları-
mızı atarken iyilik ve aydınlıkla hareket 
etmeyi gerçekten de şiar edindik. 

Ancak son günlerde bazı şer odakları 
okurlarımızı arayıp, bizimle ilgili türlü 
iftiraları attığı bilgileri bize ulaşıyor. O 
gönlü güzel, kendi güzel okurlarımız 
her ne kadar bu şer odaklarına taviz ver-
mese de insanımızın, engelli ve engelli 
ailelerimizin kalbinin mutmain olmasını 
istiyoruz.

Biz tüm işlerimizi yasal ve şeffaflıkla 
yapıyoruz. Tüm medikal alış fatura 
kayıtları, kargo vb bilgilerini elimizde tu-
tuyoruz. Başkaları gibi 8-9 yıllık fotoğraf-
ları bugün dağıtılan yardımlar gibi asla 
göstermedik ve göstermeyeceğiz.

Uzun yıllardır bu işi yapanlar gerçek-
ten kendi cepleri yerine engellilerin fay-
dasını gözetseydi sandalye ihtiyacı olan 
kardeşimiz kalmazdı. Bu bilgilendirmeyi 
dikkate alarak bize güvendiğiniz için 
teşekkür ediyoruz.

Adımızın sonunda harfi var!mLütfen bizi kimseyle karıştırmayın
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Engellim

Türk Kızılayı Urla Şubesi 
tarafından, '2 Nisan 
Otizm Farkındalık Günü' 

etkinlikleri nedeniyle kurulan, 
otizmli ve zihinsel engelli 
gençler ile annelerinin yer 
aldığı Türk Halk Müziği koro-
su, engelli gençlerden gelen 
talep üzerine, bu tarihten 
itibaren dağılmayıp, ilçedeki 
Sanat Sokağı üzerinde bulu-
nan bir sarnıçta çalışmalarına 
devam etti. 4 Eylül Bayın-
dır'ın Kurtuluşu etkinlikleri 
ve 3 Ağustos Seferihisar Ata 
Ekmeği Festivali'nde sahneye 
çıkan koro, hem danslarıyla, 
hem de müzikleriyle dinleyi-
cilerden beğeni gördü. Türk 
Kızılayı Urla İlçe Şube Başkanı 
Nurgül Saltık (51), "Engelli 
gençlerimiz, 2 Nisan tarihin-
deki etkinliklerde büyük keyif 
aldılar ve koro faaliyetlerini 
devam ettirmek istediler. Biz 
de tabii ki onların bu isteğini 
kırmadık ve ortaya çok güzel 
bir koro çıktı. Provalarda, 
anneler çocuklarıyla birlikte 
danslar edip, şarkılar söylüyor-
lar. Bizim her provamız şenlik 
gibi geçiyor" dedi.

ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR

Koronun çalışmalarını yü-

rüten, müzisyen Sevil Şimşek 
(43) ise, hem gençlerin, hem 
de annelerinin oldukça öz-
verili çalıştıklarını belirterek, 
"Gençler ilk başlarda biraz 
zorlanıyorlardı, ancak şimdi 
özgüvenleri yerine gelince 
tek başlarına çıkıp, şarkı 
söylemeye başladılar. Hatta 
Zuhal Kaygusuz isimli zihin-
sel engelli gencimiz, Seferihi-
sar'daki festivalde, sahnede 
tek başına şarkı söyledi. 
Burada, hem zor şartlarda 
çocuklarıyla ilgilenen anne-
ler için bir deşarj ortamı var, 
hem de gençlerimizin morali 
için önemli bir etkinlik yapı-
lıyor. Bu gençlerle çalışmak 
çok mutluluk ve gurur verici" 

diye konuştu.

'SOSYALLEŞMEMİZ 
AÇISINDAN DA ÇOK FAYDALI'

Koroya, zihinsel engelli kızı 
Firdevs Özdemircan ile birlikte 
katılan Mevride Özdemircan, 
"Burası olmasaydı, biz evde 
oturup ya temizlik yapacak-
tık, ya da başka ev işleri ile 
ilgilenecektik. Bu koro, gençler 
için olduğu kadar, bizlerin sos-
yalleşmesi açısından da çok 
faydalı. Birçok şehirde kamplar 
ve geziler de yaptık. Prova-
larda kendimizi çok mutlu ve 
özgür hissediyoruz. Müzikler 
eşliğinde danslar edip, moral 
buluyoruz ve çalışıyoruz. Bu 
bizim bir numaralı aktivitemiz 

haline geldi ve bunu hep sür-
dürmek istiyoruz" ifadelerini 
kullandı.

BANA HİÇ GÖREV DÜŞMEDİ

Koroda görevli olan psiko-
log Zuhal Koçkar ise, kendi-
sinin görevinin koroyla koro 
üyeleri arasında uyumun sağ-
lanması noktasındaki prob-
lemleri gidermek olduğunu 
belirterek, "Şu ana kadar bana 
hiç görev düşmedi. Çünkü 
tüm engelli gençlerimiz ve 
annelerimiz, birliktelik içinde 
çalışıyorlar. Bu tür aktiviteler, 
hem engelli kardeşlerimizin, 
hem de ailelerinin kendile-
rini aktif ve hayatın içinde 
hissetmesi açısından çok faydı. 
Otizmlilerin, zihinsel engel-
lilerin ve bunların ailelerinin, 
kendilerini evde hapsedilmiş 
hissetmeleri ve buna bağlı 
olarak gelişen psikolojik ra-
hatsızlıklar, herkesin malumu. 
Bu tür olumsuzlukları aşmak 
noktasında böyle etkinliklere 
ihtiyaç var" dedi.

Engelli gençler de, kendile-
rine bir festival ya da etkinlik 
için davet geldiğinde çok 
mutlu olduklarını belirterek, 
bunu olabildiğince sürdürmek 
istediklerini söyledi.

İZMİR'DE, Ege Üniversitesi bünyesinde 1973 yı-
lından beri doğayı, gerçekleriyle topluma tanıtan 
Tabiat Tarihi Müzesi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi, gençlerin ve yetişkinlerin eğitimine katkıda 
bulunmaya devam ediyor. Türkiye'deki üniversite-
ler içindeki tek tabiat tarihi müzesi olma özelliğine 
sahip olan müze, 10 binden fazla obje ile evrenin 
ve yaşamın evrimini belgelerle geçmişten bugüne 
aktarıyor. 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken müze-
de jeolojik, paleontolojik ve biyolojik çalışmalar 
sonucu toplanan fosiller, kayalar, mineraller ve 
yaşayan canlılara ait objeler sergileniyor.

Müzeyi gezen öğrencilerin ilgisini ise en çok 
67 milyon yıl önce Amerika’da yaşamış, 12 metre 
uzunluğundaki yapay Tyrannosaurus Rex (Kral 
Dinozor) iskeleti çekiyor. Paleontoloji galerisinde 
bulunan 3500 yıl öncesine ait ‘Elephas maxima 

asurus’ (Maraş Fili) iskeleti ve ‘Physeter catodon’ 
(Kaşalot Balina) iskeleti de büyüklükleri nedeni 
ile ziyaretçiler tarafından dikkatle inceleniyor. 
Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri, hiç 
görmedikleri hayvanların iskeletlerini ve fosille-
rini şaşkın bakışlarla inceliyor. Kuşlardan farelere, 
panterden geyiğe birçok doldurulmuş hayvanın 
sergilendiği müzede, Bodrum'dan gelen yaklaşık 
100 geyik ve aslan kafatası ise bir hafta sonra 
yerini alacak.

'MÜZEDE İLK KEZ BİZDE TANIMLANMIŞ 
TÜRLER VAR'

Ege Üniversitesi Zooloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Tümel Tanju Kaya, yabancıların gözünün 
fosillerde olduğunu belirterek, müzede bilimsel 
çalışmalar da yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Kaya, 

şöyle konuştu:
"Geçen sene müzeye 4 öğretim üyesi odası yap-

tırıldı. Burasının aynı zamanda bir araştırma mer-
kezi olması da çok önemli. Engelli asansörümüz 
yapıldı ve bunun ne kadar önemli olduğunu yeni 
fark ettim. Yaptırıldıktan sonra engelli bireylerin 
büyük ilgisiyle karşılaştık. Müzemizde ilk kez bizde 
tanımlanmış, holotip dediğimiz örnekler var. Yeni 
bulunan cins ve türler var. Örneğin Sabuncube-
li’nde bulunan bir karnivora ‘İzmirictis cani’ adı 
verildi. Türkiye’de tüm jeolojik dönemlere ait fosil 
örneği var. Yabancıların gözü bizim fosillerimizde. 
Yabancı ortaklarımızla da çok güzel çalışmalar 
yapıyoruz. Bu çalışmaları çeşitli yayınlarla bilim 
dünyasına tanıtıyoruz."

Müzeyi ziyarete gelen üniversite öğrencisi Ayşe-
nur Doğru (20), "Daha önce tabiat tarihi konusun-

da fazla bilgim yoktu, araştırmamıştım. Buradaki 
objeleri görmek bana birçok şey öğretti. Doldu-
rulmuş hayvanlar hakkında düşüncem farklıydı, 
buraya geldiğimde değişti. Çünkü ben onların 
öldürülerek doldurulduğunu düşünüyordum. 
Kendiliğinden ölen hayvanların doldurulduğunu 
öğrenince bakış açım değişti" dedi.

Öğretmenleri ile birlikte müze gezisine gelen 
4’üncü sınıf öğrencisi Ceren Sarıçam (10) ise, 
"Burada gerçekten çok güzel şeyler var. Çok güzel 
fosiller gördüm. En çok fil ve dinozor fosilleri ilgimi 
çekti" diye konuştu.

Alparslan Dalkılıç (10) da, "Müzeye ilk defa 
geliyorum. Daha önce hiç görmediğim, adını bile 
duymadığım hayvan fosilleri gördüm. Derste 
öğrendiklerimizi burada görüyoruz" ifadelerini 
kullandı.

>> ENGELLİ ASANSÖRÜNÜN YAPILDIĞINI SÖYLEYEN PROF. DR. TÜMEL TANJU:

“Engelli bireylerin büyük ilgisiyle karşılaştık”
EGE Üniversitesi bünyesinde 46 yıldır hizmet veren Tabiat Tarihi Müzesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilkokuldan 
üniversiteye birçok öğrenciye tabiat tarihini yaşayarak öğretmeye devam ediyor. Müzede en çok ilgiyi yapay Tyran-
nosaurus Rex (Kral Dinozor) iskeleti, doldurulmuş hayvanlar ve büyük boyutlardaki hayvan iskeletleri görüyor.

Sanat Sokağı’nın 
engelsiz korosu
Urla’da Türk Kızılayı tarafından Nisan ayında kurulan, otizmli ve zihinsel engelli 
gençler ile onların annelerinin yer aldığı Türk Halk Müziği korosu, birçok festi-
valde konser verdi. İlçedeki Sanat Sokağı üzerinde bulunan bir sarnıçta yaptık-
ları provalarda anneleriyle birlikte dans edip, şarkılar söyleyen engelli gençler, 
bundan sonra da yapacakları etkinlikler için sabırsızlandıklarını söyledi.

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol 
1. Ligi'nde yeni sezon öncesi lige 
katılmama kararı veren Aydın 
Büyükşehir Belediyespor'da, alacak-
larını tahsil edemeyen oyuncular 
lisanslarını alıp lige 
günler kala kulüp arayı-
şına girerken Başkan 
Polat Bora Mersin, 
kulübe bedelsiz gelen 
basketbolcu Sinan De-
mirtaş'tan lisans ücreti 
istedi. Hem alacaklarını 
tahsil edemeyen hem 
de ödemeleri istenen 5 
bin TL lisans bedeliyle 
şaşkına dönen engelli 
basketbolcu çare 
arıyor.

Aydın Büyükşehir Be-
lediyespor'da yönetimin kararıyla 
tüm takım boşta kalırken, oyuncu-
lar kente gelip tek tek lisanslarını 
aldı. Kulüp, engelli basketbolcuların 
geçen sezondan kalan alacaklarını 
ise ödemedi. Takım arkadaşları gibi 
lisanslarını almak için kente gelen 
Sinan Demirtaş, Başkan Mersin'in 
ücret talebiyle büyük şaşkınlık 
yaşadı.

Aydın'a 2016'da Karşıyaka Engel-

liler'den bedelsiz transfer olduğunu 
söyleyen Sinan Demirtaş, "Buraya 
bonservissiz geldim. İlk yılımızda 
Bölgesel Lig'de şampiyon olarak 
bir üst lige çıktık. İkinci yıl ise 2. 

Lig'den adımızı 1. Lig'e 
yazdırdık. Geçen sezon 
takımı 1. Lig'de tuttuk. 
Bu sezon ise kulüp 
başkanı ve yöneticileri 
takımı lige sokmaya-
caklarını söylediler. Biz 
de oyuncular olarak 
bedelsiz verdiğimiz 
lisanlarımızı istedik. 
Ancak bedavaya ver-
diğimiz lisanslarımızı 
bizden ücret talep ede-
rek geriye vereceklerini 
söylediler. Kulüp Başka-

nı Polat Bora Mersin'e, 'Ücretsiz 
geldim ücretsiz gitmek istiyorum' 
dedim. Zaten geçen sezondan 
kalan alacaklarımızın bir kısmı da 
verilmedi. Bunu da talep etmemize 
rağmen 5 aydan beri hiçbir ödeme 
yapılmadı. Bedavaya verdiğimiz 
lisansı alabilmemiz için bizden 5 
bin TL isteniyor. Bizim kazandığımız 
paralar çok cüzi rakamlar. Biz bu işi 
sevdiğimiz için yapıyoruz" dedi.

Engelli basketbolcudan 
lisans ücreti istediler

>> İZMİR’DE 410 ÇOCUK 

Koruyucu ailesiyle birlikte yaşıyor
AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İzmir İl Müdürlüğü Koruyucu Aile 
Şube Müdürü Hasan Özdemir, 
İzmir'de 410 çocuğun koruyucu 
ailenin yanında kaldığını belirterek 
bu çocuklardan 67'sinin ise engelli 
olduğunu ifade etti.

Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Başkanı Avukat Aydan Ersezen 
moderatörlüğünde düzenle-
nen Koruyucu Aile Olma 
Yolunda Bizi Neler 
Bekler konulu 
panele Aile Ça-
lışma ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 
Koruyucu Aile 
Şube Müdürü 
Hasan Özdemir, 
Konak Kent Kon-
seyi Başkanı Hamit 
Mumcu, sosyal 
medya grubu Kadınsal 
Hareketler Bunlar Kurucu 
Başkanı Filiz Akın ve koruyucu 
aileler katıldı. Türkan Saylan Kültür 
Merkezi Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen panelde konuşan 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Şube 
Müdürü Hasan Özdemir, günü-
müzde ülke genelindeki yuvalarda 
toplu bakım ünitelerinin olmadı-
ğına dikkat çekerek, korunmaya 
ihtiyaç duyan çocukların ev modeli 
yuvalarda bakıldığını kaydetti. İz-

mir'in Karşıyaka ilçesinde korumaya 
alınan 201 çocuk bulunduğunu 
kaydeden Özdemir, "Eskiden askeri 
kışlalardaki gibi 15-20 çocuğun 
kaldığı ranzalı yuvalar vardı. Biz 
bunu 2005 yılından itibaren terk 
ettik. Toplu bakım ünitesi Türki-
ye'nin tamamında kalmadı. Yuva 

diye bildiğiniz yer aslında içinde 
daireleri olan bir birim. İzmir'de 

2 bin 500'ün üzerinde 
çocuk ise ekonomik 

destek verilerek an-
nelerinin yanında 

kalıyor. Kimsesiz 
diye bilinen 
çocuklar kuru-
ma verilirken 
bütün işlemler 
anne üzerinden 

yapılır. Yüzde 
50'sinin velayetini 

devlet alıyor" dedi.

SAĞLIKLI ANNE BABA 
FİGÜRÜ

İzmir Valiliği Karşıyaka Çocuk 
Evleri Sitesi Müdürlüğü'nün birkaç 
ay sonra yıkılacağını ve yerine aynı 
bahçe içerisinde ev modeli bir 
bakım yeri yapılacağını ifade eden 
Hasan Özdemir, çeşitli semtlerde 
kiralanan 51 dairenin bulunduğu-
nu dile getirerek, her bir dairede 
6 çocuğa bakıldığını kaydetti. Bu 
çocukların bakıcı annesi, sosyal 
hizmet uzmanı ile birlikte ev orta-

mında yaşadığını anlatan Özdemir, 
koruyucu ailenin bulunması ve 
çocuklarla eşleştirilme süreciyle 
ilgili şu bilgileri verdi:

"Gelen çocukların çeşitli katego-
rileri var. Çocuğun geliş nedenine 
bakıyoruz. İhmal, istismar yada şid-
det nedeniyle gelenler var. Çocuk-
ların yararlanacağı hizmet modeli 
belirlenir. Çocuk evinde mi kalacak, 
sevgi evine mi, koruyucu aileye mi 
gidecek, evlat mı edinilecek, teda-
visine devam mı edeceğiz bunlara 
karar veririz. Ağır ruhsal sorunlar 
yaşayan çocuklar için tedavi süreci 
devam eder. Koruyucu ailede sıraya 
girmek diye birşey yok. Sadece 
sağlıklı aile ilişkilerine sahip bir aile 
arıyoruz. Amacımız çocuğu, onu 
istismar eden ebeveynden sıyırıp 
sağlıklı anne baba figürüyle buluş-
turabilmek. Koruyucu aile modeli 
geçici bir modeldir. Ailelerle ko-
ruyucu aile sözleşmesi yapıyoruz. 
Çocuğun ruh sağlığını korumayı 
amaçlıyoruz. Çocuk öz ailesiyle de 
belirli aralıklarla görüşüyor.

AİLE ÇOCUK EŞLEŞMESİ

İzmir'de 410 çocuğun koruyucu 
ailenin yanında kaldığını anlatan 
Özdemir, 270 koruyucu aileden ba-
zılarının 2 ya da 3 çocuğa koruyu-
culuk yaptığını kaydetti. Özdemir, 
İstanbul'daki koruyucu aileye sahip 
çocuk sayısının ise 500 olduğunu 
kaydetti. 

Hasan Özdemir

İZMİR'İN Bornova ilçesinde yasa dışı yollarla 
yurt dışına kaçış hazırlığında olan Suriye 
uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Organi-
zatör oldukları ileri sürülen 4 kişi ise 
gözaltına alındı. Otobüsle emni-
yete getirilen kaçaklar arasın-
da bulunan yaşlı ve engelli 
kadını, bir polis memuru 
kucağında taşıdı.

 İl Emniyet Müdürlüğü 
Göçmen Kaçakçılığı ve 
İnsan Ticaretiyle Müca-
dele Şubesi ekipleri, bir 
şebekenin düzensiz 
göçmenleri yurt dışına kaçı-
racağı bilgisine ulaştı. Teknik 
ve fiziki takip başlatan ekipler, 
kaçak göçmenlerin bir otobüsle ha-
reket edeceğini tespit etti. Ekipler, otobüsün 
geçiş güzergahında önlem aldı. Polis, saat 

04.00 sıralarında kaçakları taşıyan otobüs ile 
otobüse öncülük eden otomobili durdur-
du. Otomobildeki göçmen kaçakçısı olduğu 

öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. 
Otobüste ise Suriye uyruklu 46 

göçmen yakalandı.
Aralarında kadınların ve 

çocukların da bulunduğu 
kaçak göçmenler, otobüs-
le emniyete götürüldü. 
Polis, otobüsten indi-
rilen kaçaklar arasında 
bulunan engelli ve yaşlı 

bir kadını kucağına alarak 
taşıdı. 
Kaçakların işlemlerinin 

ardından İl Göç İdaresi Müdürlü-
ğü'ne gönderileceği belirtildi. Gözal-

tına alınan 4 organizatörün ise sorgularının 
devam ettiği bildirildi.

Polis, yaşlı ve engelli kadın 
göçmeni, kucağında taşıdı
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İyi ki varsın Cafer öğretmenim
Aliağa ilçesindeki Helvacıoğlu Ortaokulu’nun görme engelli Türkçe öğretmeni Cafer Tatlı (32), 7 yıl önce atandığı okulun-
da çok mutlu. Tatlı, hiçbir zaman engelinin arkasına sığınmadığını, öğrencileri ile empati kurarak ders işlediğini anlattı. 
Öğrenciler de çok sevdikleri Cafer Tatlı’nın derslere girmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını belirtti.

i zmir’de, doğuştan yüzde yüz 
görme engelli olan Cafer Tatlı, 
yaşama sevincini hiç kaybet-

medi. Hayata dört elle sarılan, 
hayallerinin peşinden koşan 
Tatlı, ilk öğrenimini Aşık Veysel 
Görme Engelliler Okulu'nda 
tamamladı. Ardından Karabağlar 
Cumhuriyet Lisesi’ni bitirdikten 
sonra Celal Bayar Üniversitesi 
Türkçe Öğretmenliği Bölümü'n-
den mezun oldu. Cafer Tatlı’nın, 
ataması üniversite eğitiminin 
ardından hemen yapıldı. 2013 
yılında ataması yapılan ve 
Aliağa’nın Helvacı Mahallesi’nde 
bulunan Helvacı Ortaokulu’nda 
göreve başlayan Cafer Tatlı, çok 
mutlu.

Öğrencileri tarafından da se-
vilen Tatlı, "Tek hayalim" dediği 
öğretmenlik mesleğini çok sev-
diğini belirtti. Tatlı, "Tek hayalim 
vardı, o 
da iyi bir 
öğretmen 
olabilmekti. 
Öğret-
meyi çok 
seviyorum. 
Herkes için 
hayatta bir 
amaç vardı, 
benim için 
de amaç 
bu. Hayatı-
mın tek amacı, öğretmek" dedi. 
Bu durumun tek taraflı olmadığı-
nı öğrencilere bir şeyler öğre-
tirken aslında onlardan da bir 
şeyler öğrendiğini söyleyen Tatlı, 
üniversiteden mezun olduktan 
sonra atanma konusunda bazı 
tereddütlerinin bulunduğunu 
anlattı. Cafer Tatlı, "Ben hep, 
‘Bir okula atanayım, benden 
korkmayan ve benimle iyi ileti-
şim kuran öğrencilerim olsun’ 
diye hayal etmiştim. Hayalime 

kavuştum. ‘Atanabilir miyim’ diye 
umutsuzluğum vardı. Sadece 
engelimden dolayı değil, her öğ-
retmen gibi bazı tereddütlerim 
vardı. Atandım. İlk başlarda öğ-

retmenlik 
deneyimi 
konusun-
da biraz 
zorluk 
yaşadım. 
Bunu her 
öğret-
men 
yaşıyor 
zaten. 
Bunu 
oturttuk-

tan sonra gerisi geldi" dedi.

‘ENGELİMİN ARKASINA 
SIĞINMADIM’

Göreve başladığı zaman öğ-
rencilere görme engelli olduğu-
nu açıkça anlattığını kaydeden 
Cafer Tatlı, şunları söyledi:

"Hiçbir zaman görme engelli 
olduğumu saklamadım ve hiçbir 
zaman engelimin arkasına da 
sığınmadım. Öğrencilerimin 
bu konuda kafalarında hiçbir 

soru işareti kalmadı. Görme 
engelli olduğunuzu söyleyip de 
gerisini söylemezseniz, çocuk 
artık deneme yanılma yoluyla 
öğrenmek isteyecek. Ben bunu 
istemedim. Ben öğrencilerimin 
görme engelliliğin ne olduğunu 
bilmelerini istedim. Bunu benim 
ağzımdan duydular. Görme en-
gelliliği benimle empati kurarak 
yaşadılar. Çok güzel bir iletişimi-
miz oldu."

Hiçbir engellinin aslında en-
gelli olmadığını, engellerin yaşa-
nılan şartlardan kaynaklandığını 
vurgulayan Tatlı, "Görme engelli 
denildiğinde toplum acıyarak 
bakılıyor ama acınarak bakılma-
ması gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü şartlar iyileştirildiğinde 
meslek sahibi olabiliyoruz. Her 
şekilde topluma faydalı bireyler 
olabiliyoruz. Aslında engel bana 
göre kişilerin oluşturduğu bir 
hegemonya" diye konuştu. Tatlı 
bir isteğini de dile getirdi. Türkçe 
ders kitaplarının kendisine 
kabartma olarak geldiğini, ancak 
yeni eğitim öğretim dönemi 
başlamasına rağmen o kitapların 
henüz gönderilmediğini belirten 

Tatlı, "Ben o kitap gelmemesi-
ne rağmen çocukları mağdur 
etmiyorum. Lütfen çocukların 
kitapları dağıtılırken bizim kitap-
larımız da gelsin, derste zorluk 
yaşamayalım" dedi.

‘ÖĞRETMENİMİZİ 
ÇOK SEVİYORUZ’

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Erdal Bayhan da "Engelli olması 
dersleri işleme konusunda ya da 
çocuklarla yapacağı eğitim ve 
öğretim konusunda bir engel 
değil. Çünkü Cafer öğretmenimi-
zin gönül gözü açık. Bizim öğret-
menimiz konusunda inancımız 
tam. Öğretmenimiz tarafından 
geçen TEOG sınavlarına hazırla-
nan öğrenciler, büyük bir başarı 
elde etti, ilçedeki tüm okullar 
arasında 2’nci olduk. Helvacı Or-
taokulu’nun üst düzeyde başarı 
elde etmesini sağladı. Kendisiyle 
övünç duyuyoruz" dedi.

8’inci sınıf öğrencisi Sude Saray 
(13), ortaokula ilk başladığı zaman 
görme engelli bir öğretmenin 
derslere gireceğini duyunca biraz 
şaşırdığını belirterek, "Ama sonra 
ders işleyişini görünce benim için 
dersler daha kolay ve zevkli oldu. 
Öğretmenimizi çok seviyoruz. 
Bize çok güzel ders anlatıyor. 
Arkadaş gibi davranıyor" dedi. 
Öğrencilerden Arda Yazılan (13) 
ise "İlkokula giderken öğretmeni-
mizi gördüğümüz zaman ‘nasıl bir 
öğretmen’ diye merak ediyorduk. 
Ortaokula geçtiğimizde öğret-
menimizin çok iyi bir öğretmen 
olduğunu anladık. Öğretmenimi-
zin ders anlatışı, bizimle ilgilenişi 
çok güzel. Öğrencilerle ilgileniyor. 
Biz bir konuyu anlamadığımız 
zaman üstüne gidiyor, öğretiyor. 
Öğretmenimizden sınıf olarak çok 
memnunuz. Hocam iyi ki varsınız" 
diye konuştu.

ÇAL ilçesinde yaşayan evli ve 
2 çocuk babası İbrahim Çe-
lebioğlu, 3 yaşında geçirdiği 
ateşli hastalık sonucu duyma 
yetisini yitirdi. Çelebioğlu, İz-
mir İşitme Engeliler Okulu'na 
giderek işaret dilini öğrenip, 
eğitim aldı. Engeline rağmen 
hayattan kopmayan Çelebioğ-
lu, 1979-1984 yılları arasında 
şehirlerarası yolcu taşımacılığı 
yapan bir otobüs firmasında 
muavin olarak çalıştı. Çele-
bioğlu'nun hayatı, 20 yaşın-
dayken böbrek ağrısı şikayeti 
nedeniyle gittiği Denizli SSK 
Hastanesi'nde değişti. Sağ 
böbreğinde taş bulunduğu 
için ağrıları 
olduğunu 
belirten 
Çelebioğlu, 
muayene 
için gittiği 
doktorun 
işaret dili 
bilmemesi 
nedeniyle 
iletişim 
kuramadığı-
nı ve sorun 
yaşamadığı sol böbreğinin 
operasyonla alındığını kay-
detti. Böbreğinin alındığından 
haberi olmadan hastaneden 
taburcu edildiğini belirten 
Çelebioğlu, sağ böbreğindeki 
ağrılarının sürmesi üzeri-
ne Ankara'daki Hacettepe 
Üniversitesi Hastanesi'ne 
başvurduğunu, yapılan kont-
rollerde, sol böbreğinin alın-
dığını öğrendiğini dile getirdi. 
Şaşkına dönen Çelebioğlu, 
hayatına tek böbrekle devam 
etmek zorunda kaldı.

5 BİN KİŞİNİN İŞARET DİLİ 
ÖĞRENMESİNİ SAĞLADI

Yaşamının bundan sonraki 
kısmını kendisi gibi işitme 
engelli olanlara adayan 
Çelebioğlu, Denizli Sağır Spor 
Kulübü'nü kurdu. Çelebioğlu, 
kurulan spor kulübüyle işitme 
engellilerin spor yapıp birbir-
leriyle iletişim kurarak sosyal 
hayatla iç içe olmalarını sağ-
lamayı amaçladı. Çelebioğlu, 
1990 yılında ise, arkadaşlarıyla 
birlikte Denizli İşitme Engelli-
ler Derneği'ni kurdu. Başkanlık 
görevini de yürüten Çelebioğ-
lu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü ve Halk Eğitim 
Müdürlüğü'nün destekleriyle 
2003 yılından bu yana derne-
ğinde 130 işaret dili kursunun 

açılmasını sağladı. Açılan 
kurslara katılan yaklaşık 5 bin 
kişi işaret dilini öğrendi.

'İLETİŞİM SORUNU EĞİTİMLE 
ÇÖZÜLÜR'

Türkiye'de işitme engelli-
lerin hayatın her anlamında 
sorunlar yaşadığını kaydeden 
Çelebioğlu, "Ben 1982 yılında, 
böbrek ağrısı nedeniyle 
başvurduğum doktorun işaret 
dili bilmemesi nedeniyle bir 
böbreğimi kaybettim. Sağ 
böbreğimde ağrım vardı. 
Yanlışlıkla sol böbreğim alındı. 
Daha sonra ise bir dernek 
kurarak, verilecek eğitimlerle 

toplumda 
yaşanan bu 
tür sıkıntı-
ları çözmek 
istedik. 
Derneğimiz-
de, Türki-
ye'de ilk kez 
işaret dili 
kursu açarak 
insanlara 
eğitimler 
verdik. 5 

bin kişinin burada işaret dili 
eğitimi almasını sağladık. 
Biz işitme engelliler, sağlık 
kurumları, adliyeler, bankalar-
da iletişim sıkıntıları yaşıyoruz. 
Bu yüzden bu dernekler çok 
önemli. Bu sorun eğitimle 
çözülür. Özellikle bireylerin 
küçük yaşlarda işaret dili 
eğitimi alması gerekiyor. Ben 
2.5 yaşındaki torunuma bile 
işaret dili eğitimi veriyorum. 
Engelliler adına mücadelemiz 
devam edecek" dedi.

İŞARET DİLİNİ TÜRKİYE'YE 
YAYDILAR

İbrahim Çelebioğlu'nun işa-
ret dili tercümanı ve öğretme-
ni olan oğlu Kudret Çelebioğ-
lu ise, "Her kamu kurumu ve 
kuruluşunda, personellerin 
işaret dili eğitimi alması 
gerekiyor. Herkes işaret dilini 
öğrensin istiyoruz. Küçük 
yaşta bu eğitimin verilmesi 
de oldukça önemli. Bugüne 
kadar 130 işaret dili kursu 
açtık. Bu sayı örgün eğitimde 
Türkiye rekorudur. Burada 
açılan öğreticilik kursuna 
katılanlar, Türkiye'nin dört bir 
yanına dağılarak eğitimler 
verdiler, işaret dilini yaşadıkla-
rı şehirdekilere öğrettiler. Biz 
iletişimin toplumsal hayatta 
oldukça önemli olduğunu 
düşünüyoruz" diye konuştu.

>> YANLIŞ BÖBREĞİ ALININCA, 

İşitme engellilere 
umut oldu
Denizli'de yaşayan işitme engelli Çelebioğlu (58), 
38 yıl önce böbrek ağrısı nedeniyle gittiği hasta-
nede işaret dili bilmeyen doktorla iletişim kura-
madığı için yanlışlıkla sağlıklı böbreğinin alındığı-
nı söyledi, şimdi ise verilen kurslar sayesinde 
5 bin kişinin işaret dili öğrenmesini sağladı.

İZMİR’DE yaşayan Mustafa 
Çetin, doğuştan serebral pal-
si hastası olduğu için ellerini ve 
ayaklarını kullanamadığından 
hayatını tekerlekli sandalyede 
geçiriyor. Aynı zamanda konu-
şamayan Mustafa Çetin, geçen 
yıllarda tesadüfen bocce sporu 
ile tanıştı. Bu sporu seven ve ta-
kıma katılmak isteyen Mustafa 
Çetin, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Engelsiz İzmir projesi 
kapsamında kurduğu bocce ta-
kımına dahil oldu. Yaşadığı 
heyecanı anlatan Çetin, ablası 
Feride Çetin’i de arkasından 
sürükledi. Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Resim Öğretmen-
liği bölümünü bitiren Çetin, 
hayallerinin peşinden değil, 
kardeşinin peşinden gitti. Önce 
onun yanında gönüllü olarak 
derslere katılan Feride Çetin, 
daha sonra Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu 
Boccai Antrenörlüğü kursuna 
katıldı. Antrenör olan Çetin, 
gönüllü olarak katıldığı dersleri 
bu kez antrenör olarak sürdür-

meye başladı.

OYUNU ÖZEL BİR APARAT İLE 
OYNUYOR

Feride Çetin, en ağır engel 
grubunun oynayabildiği tek 
spor olduğunu belirttiği boc-
ce ile ilgili şunları söyledi:

"Sporcularımız ellerini kullana-
mıyor olabilirler. Ellerini kulla-
namayan sporcularımız ayakları 
ile topları atıyor. Hem ellerini, 
hem de ayaklarını kullanamayan 
sporcularımız başlık dediğimiz 
aparatlar ile topları serbest bı-
rakırlar. Bireysel, çiftler ve takım 
halinde oynanabiliyor. Bireye 
toplamda 6’şar top veriliyor. 
Onlar da hedef top dediğimiz 
topa, attıkları topları ulaştırmaya 
çalışıyorlar. Set sonunda puanlar 
toplanıp, kazanan belli olur."

Ellerini ve ayaklarını kulla-
namayan sporcular için özel apa-
ratlar geliştirildiğini de belirten 
Çetin, "Takımımızda kas hastası 
bir sporcu ile kardeşim Çetin, el-
lerini ve ayaklarını kullanamıyor. 
Onlar başlıkla ve rampa dediği-

miz aparatlarla topları serbest 
bırak oyunu oynuyorlar."

"KALBİMİZLE BİNLERCE 
CÜMLE KURUYORUZ"

2015 yılından bu yana takımla 
birlikte olduğunu anlatan 
Feride Çetin, maçlarda gözlerle 
anlaştıklarını belirterek, "Spor-
cuların birçoğu konuşamıyor. 
Konuşsalar da sadece aileleri 
anlayabiliyor. Biz konuşmadan 
sadece gözlerimizle, kalplerimiz-
le, yüreklerimizle binlerce cümle 
kuruyoruz. Onlar bize bir sürü 
şey anlatıyorlar ama konuşmu-
yorlar. Maçlarda ben onların eli 
kolu oluyorum. Onlar da benim 
gözüm ve kulağım oluyor. Maç-
lara öyle çıkıyoruz" diye konuştu.

Kardeşinin de aralarında 
bulunduğu takımı çalıştırırken 
farklı duygular içerisine girdiğini 
anlatan Feride Çetin, "Kardeşi-
min olduğu takımı çalıştırmak 
belki işimin en zor kısmıydı 
başlarda. Ama hep profesyonel-
ce davranmaya çalıştım, çünkü 
kardeşimle aynı kaderi yaşayan 

birçok kişi var burada. Ayrımcılık 
yapmak bana göre vicdansızlık 
olur. Hepsi aynı kaderi yaşıyor, 
birinin diğerinden farkı yok. O 
nedenle asla ayrımcılık yapmı-
yorum, yapmamaya çalışıyorum. 
Zor ama, en iyisini yapmaya 
çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Bu sporun en ağır engel 
gruplarının oynayabildiği tek 
spor olduğunu ifade eden Ferda 
Çetin, "Vücutlarının hiçbir uzuv-
larını kullanamıyor olabilirler, 
ama bu bizim için sorun değil. 
Sadece oyun ve strateji kuruyor 
olmaları, bu sporu yapabilmeleri 
için yeterli" dedi.

2015 yılından bu yana resmi 
olarak her yıl Türkiye Şampiyona-
sı'nın düzenlendiğini ve takımın 
da her yıl buna katıldığını ifade 
eden Çetin, "Şu anda milli takıma 
9 sporcu göndererek Türkiye’nin 
en başarılı takımıyız. 2015’ten bu 
yana her yıl takım birincisi olduk. 
Çiftlerde birinciliğimiz, ikinciliği-
miz var. Bireysel birçok derecemiz 
var. Mustafa da başarılı bir milli ta-
kım sporcusu. İlk yurt dışı deneyi-
minde Türkiye’ye bireyselde birin-
cilik kupası ile döndü. İtalya’da da 
yarıştık. Oradan da çiftlerde bronz 
madalya ile döndük. Mustafa nor-
mal hayatta kolay kolay konsantre 
olamaz. Ama bu oyunu oynarken 
çok dikkatli" diye konuştu.

Çetin, kardeşi ile birlikte 
büyüdüğünü de vurgulayarak, 
"Elimde eğer bir güç olsaydı, size 
Mustafa’nın bu spora başlama-
dan önceki hayatını ve şimdiki 
hayatını göstermeyi isterdim, 
çünkü gerçekten müthiş bir 
değişim" dedi.

Engelli kardeşi için 
hayalinden vazgeçti 
antrenör oldu
Feride Çetin, serebral palsi (beyin felci) olan beden-
sel engelli kardeşi Mustafa Çetin (24) için hayatını 
değiştirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Resim 
Öğretmenliği bölümünü bitiren Feride Çetin (29), 
hayallerinin değil kardeşinin peşinden gitti. İlk baş-
larda kardeşini bocce kursuna getirip götüren Feri-
de Çetin, şimdilerde ise takımının antrenörü oldu.
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GÖREVLI KILITLEYINCE 

Dışarıya 
çıkamadılar
MANISA'NIN Turgutlu ilçesi 
Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan 
Hilmi Pekcan İlkokulu bahçesinde 
dün akşam arkadaşlarıyla oynayan 
17 yaşındaki bedensel engelli 
Adem Tek ile pazar alışverişi 
yaptıktan sonra burada dinlenen 
2 kadın, evlerine gitmek istedikleri 
sırada okulun bahçe kapısının 
kilitlenmiş olduğunu fark etti.

Durumu öğrenerek okul önüne 
gelen Adem Tek'in babası İsmail 
Tek durumu polis ekiplerine 
bildirdi. Polis ekiplerinin ulaşması 
sonucu okula gelen bir yönetici, 
bahçe kapısını açtı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Meh-
met Ölmez ise konuyu araştırdıkla-
rını belirterek, şunları kaydetti:

"Hilmi Pekcan İlkokulu'nda 
soruşturma başlatılacak. Ardından 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz 
soruşturmamızı yapacağız."

BORNOVA ilçesinde hafif en-
gelli bireylere hem akademik, 
hem mesleki eğitim veren Ha-
san Tahsin Özel Eğitim Meslek 
Okulu'nun metal atölyesi 
ikinci sınıf öğrencileri, okulda-
ki kedilerin kışın ısınmak için 
okul binasına girmeye çalış-
tığını gördü. Bunun üzerine 
öğrenciler, okulun bahçesinden 
ayrılmayan, her öğlen yemek 
saatinde mama bekleyen yavru 
ve yetişkin yaklaşık 15 kediye 
sıcak bir yuva yapabilmek 
adına kol-
ları sıvadı. 
Öğrenciler, 
atölyede öğ-
retmenlerinin 
yardımıyla 
atık mobilya 
parçaların-
dan hem 
kediler için, 
hem de oku-
lun sahiplen-
diği köpek 'Kepçe' için kulübe 
yapmaya başladı. 

'KIŞ YAKLAŞIYOR, BU KEDILER 
ÜŞÜMEYECEK'

Öğrencilerin sınıf öğretmeni 
Hülya Aksu, kulübe fikrinin 
okullarında yıllardır besledik-
leri Asuman isimli bir kedinin 
hava soğuk olduğunda sürekli 
okul binasına girmesinden 
sonra çıktığını anlatarak, 
"Şimdi çocuklarımız kedilere 
yemek veriyorlar, biz öğlen 
çıkan yemekten de kalan olursa 
onlara veriyoruz. Önceden 
korkan, kedilere yaklaşama-
yan birçok çocuğumuz, şimdi 
onlara yemek verebilmek için 
sıraya giriyor. Soğuk havalarda 
sıcak bir yuvaları olsun istedik-

leri için çaba sarf ediyorlar. Bu 
duyarlılığı göstermeyen birçok 
insanın olduğu bir dönemde 
özel çocuklarımızın onları koru-
yup kollaması ve bu duyarlılığı 
göstermesi, bizi çok mutlu 
ediyor. Kulübeler için tahta alıp 
yapma imkanımız yok, elimize 
atık malzeme geçtiğinde talep 
olursa devam ettireceğiz" dedi.

Metal işleri öğretmeni Metin 
Büyük ise, "Kedilerin ihtiyaç 
duyduğu mamaların yanı sıra 
atölyenin de ihtiyaç duyduğu 

malzemeleri 
temin ettik. 
Öğrenciler ol-
dukça hevesli 
ve istekli çalış-
tılar. Yaptık-
ları bir şeyin 
işe yaradığını 
görmek onları 
çok mutlu 
etti. Öğren-
cilerimiz çok 

becerikli ve kabiliyetli. Dolayı-
sıyla, hem öğrencilerimiz, hem 
kedilerimiz, hem biz mutluyuz" 
diye konuştu. Öğrencilerden 
Fikret Hakan Söylemez (18) da, 
"Güzel şeyler hissederek yaptık 
kulübeleri. Sokak hayvanları 
için yapıyor olmak güzeldi. 
Kendim de evde kedi ve köpek 
besliyorum. Kediler kulübe-
ler sayesinde yağmurdan ve 
soğuktan korunacak" şeklinde 
konuştu.

Umut Köymen (16) ise, "Kedi-
ler dışarıda kaldıklarında hem 
üşüyorlar, hem de yemek bula-
mıyorlar. Bu yüzden de açlıktan 
ölüyorlar. Ama hem kulübeleri 
yapıp hem onları beslediği-
mizde hem biz hem de kediler 
seviniyor.” dedi.

Engelliye 
çöp tankı 
engeli
IZMIR'DE kaldırımın ortasına sa-
bitlenen çöp tankları, engellilerin 
ulaşımını zorlaştırıyor. Çöp tankları 
nedeniyle tekerlekli sandalyesini 
kullanmakta zorluk çektiğini belir-
ten bedensel engelli Hakan Aydın 
(42), "Bayraklı'da birçok noktada 
yere gömülen çöp tankları var. Te-
kerlekli sandalyeyle geçme imkanı 
yok. Engelli biri olarak ulaşımda 
çok zorluk çekiyorum" dedi.

 Hakan Aydın, "Çöp tankları 
nedeniyle kaldırımı kullanamayın-
ca yola inmek zorunda kalıyoruz; 
ancak yollar bizim için tehlikeli. 
Süratli giden bir araba dikkatsizlik 
sonucu çarpabilir." diye konuştu. 

PINARBAŞI'NDA 20 yıldır duvar-
ları rutubetli, doğramaları çürük, 
zemini taş olan eşyaları eski bir 
evde iş oldukça inşaatlarda çalışan 
oğlu ile yaşam mücadelesi veren 
Emine Bertil'e Türk Kızılay şefkat 
elini uzattı. Düzenli olarak 450 TL'lik 
yaşlılık aylığı alan Emine ninenin 
4 yıl önce fareler kemirdiği için 
çalışmayan işitme cihazı da yeni-
lendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz 

Polikliniği'nde muayene edilen 
Emine ninenin kulağına yeni 

cihazı takıldı. Emine nine, 
4 yıl sonra ilk kez oğlunun 
sesini duyunca yüzünü 
bir gülümseme kapladı. 
Hayırseverler Zehra Tatış 
ve Gamze Tutlu'nun des-

teğiyle yine 
aynı mahallede 

duvarları tertemiz 
yeni bir eve kavuşan 
Emine nine, tertemiz 
battaniyelerle ısındı. 
Emine ninenin, kendi-
sine yardım edenlere 
"Ben hayatım boyunca 
böyle bir evde kalma-
dım" demesi yürekleri 
burktu. Emine nine, 
işitme cihazıyla 4 yıldır 
duymayan kulak-
larının duymasına 
sevindiğini belirterek, 
"Artık daha rahatım. 
Duymayınca derdimi de anlatamı-

yordum. Çok mutluyum" dedi. 

EVIN ÜÇ AYLIK KIRASI ÖDENDI

Hayırsever Zehra Tatış, temiz ve 
bakımlı bir ev bulduktan sonra 

Kızılay ekibi ile 
birlikte evin boyat-
tıklarını, eşyaları 
yenilediklerini an-
lattı. Evin, elektrik 
ve ilaçlama ihtiyaç-
larını karşılayan 
Kızılay, evin 500 
TL'lik aylık kirasının 
3 aylık bedelini 
ödedi. Türk Kızılayı 
İzmir Şube Başkanı 
Kerem Baykalmış, 
şunları söyledi:

"Emine nine, 
çok zor şartlarda 
hayatını sür-

dürmeye çalışıyordu. Oğluyla 

beraber yaşıyor. Aynı zamanda 
sağlık problemleri de var. Ciddi 
anlamda işitme kaybı söz konusu. 
Söylenenleri duyamıyor. Bu da 
onun günlük hayatını sürdürme-
sini engelliyor. Bağışçılarımızın 
bize ulaştırdığı halı, televizyon 
gibi ev eşyalarını temin ettik. Aynı 
zamanda sağlık taramasını yap-
tırdık. Hastane ve bağışçılarımızın 
desteği ile kendisine bir kulaklık 
temin ettik. Kulaklık da kendisine 
takıldı. Bizleri duyabiliyor. Bizi 
en duygulandıran sözü de 'Ben 
hayatım boyunca böyle bir evde 
kalmadım' oldu. Ben bu vesileyle 
çok değerli bağışçılarımıza çok 
teşeşkkür ediyorum. Kızılay'ın 
kuruluş amacı insanlara yardım 
etmek, onlara nefes olmak, evle-
rinde aşları yoksa aş verebilmek, 
bacaları tütmüyorsa bacalarını 
tüttürebilmek."

Muğla'nın Bodrum ilçe-
sinde feribot, deniz 
otobüsü ve yük gemi-

si kaptanlığı yapan Öznur Ay-
dost, 12 yıl önce evlat edindiği 
otizmli Barış'ın, gösterdiği ilgi, 
sevgi ve eğitimle hafif zihinsel 
geriliğini sona erdirip  konuş-
maya başlamasının mutlulu-
ğunu yaşıyor.

Öznur Aydost (55), 1986'da 
yaptığı evliliği 1995'de son-
lanınca engelli bir çocuğun 
hayatına dokunmak istedi. 
Gerekli prosedürleri yerine 
getirdikten sonra 2007'de 
otizmli olduğu için 3 yaşında-
ki Barış'ı evlat edinen Aydost, 
çocuğa büyük bir sevgi ve 
şefkatle yaklaştı.

Barış'ın küçükken yaşa-
dığı travmaları atlatması ve 
sağlığına kavuşması için yakın 
çevresinin de desteğiyle hem 
maddi hem de manevi an-
lamda büyük bir mücadeleye 
giren Aydost, tavsiye üzerine 
gittiği sağlık merkezinde, ço-
cuğunun tedaviyle iyileşebile-
ceğinin belirtilmesiyle büyük 
sevinç yaşadı.

Bugüne dek özveriyle ilgile-
nerek altı ayda bir tedavi için 
Ankara'ya götüren Aydost, 15 

yaşına gelen Barış'taki deği-
şimleri ise büyük bir mutluluk-
la takip ediyor.

Çocukken otizm teşhisi 
konulan Barış'a, Milas Kay-
makamlığı Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi Özel Eğitim 
Değerlendirme Kurulunca ve-
rilen eğitsel değerlendirme ve 
tanı raporunda, rahatsızlığın 
ortadan kalktığına yer verildi.

Raporda, "Bireyin Rehberlik 
ve Araştırma Merkezinde ya-
pılan incelemesinde zihinsel 
bir probleminin bulunmadığı-
na kanaat getirilmiştir. Sadece 
kısmen dil ve konuşma güçlü-
ğü yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK BÜYÜK KORKULARI 
VARDI, ATLATTIK"

Barışın güvenli limanı olan 
fedakar anne Öznur Aydost, 
çok zor süreçleri oğluyla 
başarıyla atlatmanın mutlulu-
ğunu, gururunu yaşadıklarını 
söyledi.

Oğlunun artık normal bir 
birey olduğunu, engel duru-
munun neredeyse ortadan 
kalktığını ifade eden Aydost, 
Barış'ın korkularını yenmek 
için çok mücadele ettiğini dile 
getirdi.

>> OTIZMLI BARIŞ’IN 

Sevgiyle 
değişen 
hayatı

Muğla’da gemi kaptanı Öznur Aydost’un, 12 
yıl önce otizmli olduğu için evlat edindiği 
Barış, ilgi, sevgi ve eğitimle hafif zihinsel geri-
liğini yenip konuşmaya başladı

Aydost, Barış'ın, sudan, 
banyo yapmaktan, sıcak ve 
soğuktan çok korktuğunu, öz-
veriyle tüm korkuların üzerine 
gittiklerini, böylece başarıyı 
yakaladıklarını anlattı.

Oğlunu ilk okula yazdırır-
ken büyük sıkıntılar yaşa-
dıklarına değinen Aydost, 
"Oğlumu istemediler, kov-
dular. Ama bir öğretmenin 
desteğiyle okulda kalmayı 
başardık. Bu öğretmen 
oğlumun çevresiyle iyi ileti-
şim kurmasına yardım etti. 
Bisiklet kulübüyle tanıştıktan 
sonra Barış'ın sosyal yaşantısı 
daha çok hareketlendi. O 
ürkek çocuk gruplarla başka 
şehirlere gitmeye başladı." 
diye konuştu.

"ILGI, TEDAVI, EĞITIM VE 
SEVGIYLE IYILEŞTI"

Aydost, oğlunun meslek 
lisesinde elektrik bölümünde 
eğitim gördüğünü belirterek, 
şöyle devam etti:

"Barış'ın okulda diğer 
çocuklarla ders yapabildi-
ğini, sınavlara girebildiğini 
öğretmenleri fark etmiş. 
Şaşırdım, bu durumu dok-
toruna anlattım. Çocukta bir 
'uyanış' olduğunu söyledi. Bu 
da beni ve Barış'ı çok heye-
canlandırdı. Okula çağırdılar, 
yaşananları anlattılar. Çok 
mutlu oldum. Artık çocu-
ğum evde kendi başına ders 
yapabiliyor. Doktorumuzun 
'kaybettiği yılları geri alabilir' 
tavsiyesi üzerine bu yıl oğlu-
mu dil eğitimine, matematik 
ve Türkçe kursuna destek 
olarak gönderdik. Oğlumun 
konuşma güçlüğü de ko-
nuştukça geçecek. Bilgisa-
yar kullanmayı da kendisi 
çözdü. İleri de avukat olmak 
istediğini söyledi. Bir çocuğa 
bakmak için dünyaya kendin 
getirmen gerekmiyor. Anne 
olman için kendin doğurman 
gerekmiyor. Biz zengin deği-
liz, fakir değiliz. Bu halimizle 
çok mutluyuz. Öğretmen-
leri çok yardımcı oluyor ve 
çaba harcıyorlar. Barış benin 
hayatım, canımın içi. Benim 
hayatım onun üzerine ku-
rulu. Artık onsuz yapamam. 
İlgi alaka, tedavi, eğitim ve 
sevgiyle demek ki hastalıklar 
ortadan kalkabiliyor."

"HEDEFIM OKUYARAK IYI 
BIR YERE GELMEK"

Barış Aydost da annesini 
çok sevdiğini, çok mutlu oldu-
ğunu söyledi.

Okulun dışında bisiklete 
binmeyi de çok sevdiğini ifade 
eden Barış, "Okula gidiyorum 
ve spor yapıyorum. Zama-
nımı iyi değerlendiriyorum. 
Derslerimi de kendim yapıyo-
rum. Bundan sonraki hedefim 
okuyarak iyi bir yere gelmek." 
dedi.  

Edebiyat öğretmeni Ahmet 
Tekin Süzen de Barış'ın okula 
ilk başladığı zamanlarda çok 
tedirgin bir çocuk olduğunu, 
ancak bu durumu zaman içe-
risinde atlattığını kaydetti.

Okul arkadaşı Enes Mal-
sız da Barış'taki gelişmeleri 
görünce çok mutlu olduğunu, 
onunla çadır kampına bile 
gittiklerini ifade etti.

Emine nineye yeni hayat
Bornova’da harabe görünümündeki evde yaşayan Emine Bertil (82) ve oğlu Murat 
Bertil (45), duyarlı vatandaşlar ve Türk Kızılay İzmir Şubesi'nin destekleriyle yeni bir 
ev ve sağlığına kavuştu. Kulakları duymayan, işitme cihazını fareler kemiren Emine 
nine, yeni işitme cihazıyla uzun süreden sonra oğlunun sesini duydu.

>> SOKAK KEDILERINE YAPTIKLARI 
KULÜBELERIN KARŞILIĞINDA 

Mama temin ettiler
Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu’nda
metal atölyesinde ders gören engelli öğrenciler, 
velilerden de sipariş alıp, ürettikleri kedi kulübelerini 
mama karşılığında yaparak, okuldaki kedileri besliyor.
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MENEMEN'DE engelli bireyle-
rin eğitimlerine ve sosyalleşme-
lerine katkı sağlamak amacıyla 
açılan Emiralem Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Çilek Kafe, 
hem engelli hem de engelsiz 
vatandaşlar için bir kaynaşma 
noktası haline geldi. 5'i engelli 
toplam 12 personelin istihdam 
edildiği merkezde hem engelli 
ailelerine hem de kadın ve 
çocuklara yönelik faaliyetler 
düzenlediklerini söyleyen 
Menemen Belediyesi Emira-
lem Şube Sorumlusu Ali Evgi, 
meslek elemanlarının ücretsiz 
kurslar ve danışmanlık hizmeti 
verdiklerini anlattı. Merkezin bir 

kampüs olarak düzenlendiğini 
anlatan Evgi, "Temel amacımız 
engellilerle bir kaynaştırma 
merkezi olmasını sağlamak. 
Çocuklar ve gençler için müzik 
kursları ve bilim atölyesi dü-
zenledik. Burada tüm engelleri 
kaldırmak istiyoruz" dedi.

Merkezde hem sosyal hizmet 
hem çocuk gelişim uzmanı ola-
rak görev yapan Hande Sençer 
de bir otizmli, bir işitme, bir 
zihinsel ve iki ortopedik engelli-
nin çalıştığı Çilek Kafe'de çalışan 
sayısını arttırmak istediklerini 
söyleyerek şöyle konuştu:

"Kafede farklı etkinliklere 
ev sahipliği yapıyoruz. Henüz 

yeni açılmamıza karşın yo-
ğunluğumuz giderek artıyor. 
Telefonlara yanıt verecek ve 
programlamayı yapacak bir 
sekretere ihtiyacımız var. Bu işi 
de bir görme engelli rahatlıkla 
yapabilir. Merkezde sadece 
görme engelli bir çalışan yok. 
Henüz böyle bir başvuru yapıl-
madı. Çalışma performansları 
açısından baktığımızda engelli 
personellerin diğer arkadaş-
lardan daha verimli olduklarını 
söyleyebiliriz. Bunu müşteri 
yorumlarından da anlıyoruz. Bu 
işi çok sahiplendiler. Dışarıda 
onlara böyle bir şans tanınma-
dığı için, burada canla başla 

çalışıyorlar. Özgüvenleri gibi, 
motor becerileri de destekleni-
yor. Çünkü sürekli aktifler. Bu iş 
beden sağlığı açısından evde 
oturmalarından çok daha iyi. 
Müşterilerden hiç olumsuz bir 
yorum almadık. Tam tersi her-
kes onların güler yüzlü oldukla-
rını söylüyor."

İŞLERİNİ SEVİYORLAR

Yüzde 75 bedensel engelli 
Serebral Palsi hastası Didem 
Konca (23) da güler yüzüyle 
hem müşteriler hem de çalışma 
arkadaşları tarafından çok se-
vilen personellerden biri oldu. 
Kafede çalışmayı çok sevdiğini 

DENİZLİ'NİN Merkezefendi 
ilçesindeki orta ve ağır düzey-
de zihinsel engellilerin eğitim 
gördüğü İsmail Tosunoğlu Özel 
Eğitim İş Uygulama Okulu'nda 
açılan atölyelerde öğrenciler 
hem rehabilite ediliyor hem de 
meslek sahibi 
oluyor. Zihin-
sel engeliler, 
yumurta üre-
tim çiftliğinde 
tavuk besli-
yor, yumurta-
ları topluyor. 
Yeni açılan 
oto yıkama 
atölyesinde 
de araçların iç 
ve dış temizli-
ğini yaparak, 
okula gelir 
sağlıyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki 
İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim 
İş Uygulama Okulu'nda orta ve 
ağır düzeyde zihinsel engelliler 
eğitim görüyor. Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne bağlı olan 
okula aileleri tarafından sabah 
getirilen zihinsel engelliler, gün 
boyu yetenek ve yeterlilikleri 

doğrultusunda eğitim alıyor. 
İlköğretim, orta öğretim ve 
23 yaş üzeri neredeyse her 
yaştan 195 öğrencinin bulun-
duğu okulda 63 eğitimci görev 
yapıyor. Okulda açılan çeşitli iş 
atölyelerinde zihinsel engelli-

lerin sosyal 
hayata uyum 
sağlamaları, 
temel yaşam 
becerilerini 
geliştirmeleri, 
iş ve mesle-
ğe yönelik 
beceriler 
kazanmaları 
sağlanıyor.

Zihinsel 
engellilerin 
topluma 
kazandırılma-
sı amacıyla 

açılan iş kurslarından biri olan 
yumurta üretim atölyesinde 12 
ayrı kümeste 450 tavuk bulu-
nuyor. Engelliler, hayvan sağlığı 
öğretmeni eşliğinde kümeslere 
girip, tavukları yemleyip, yumur-
taları topluyor. Günde toplanan 
250 yumurta paketlenip, satılı-
yor, okula gelir elde ediliyor.

Müge Anlı ile el ele verdik
Reyting rekortmeni programı ile akıllara durgunluk veren yeni olaylar, kayıplar ve cinayetler çözülmesine neden 
olan Müge Anlı, bu ay Engellim Sesi Gazetesi’nin dağıttığı engelli sandalyelerinin ihtiyaç sahipleriyle buluşmasına 
vesile oldu. Müge Anlı ile yüzlerce olay çözüme kavuşturulurken, yaşananlar da vatandaşlar tarafından büyük bir 
ilgiyle takip edili Anlı’ya başvuran ihtiyaç sahiplerine iletilen engelli sandalyeleri ile yaşam konforları artacak.

 GAZETEMİZ İLE 
ENGELLİLERİMİZİÇİN BİR UMUT 

KONUYLA ilgili 
açıklamada bulunan Engellim 
Sesi Gazetesi Genel Müdürü 
Didem Şensürek, TV. sunucu ve 
yapımcısı Müge Anlı ile birlikte 
çalışma şansını değerlendir-
diklerini ifade ederek, “Bugün 
yoldan çevirip kime sorsanız 
Sayın Müge Anlı hanımefendiy 
sayar, sever. Biz de bu bilinçle 
yola çıktık. Ve engelli sandalye-
lerimizi bu talep doğrultusunda 
ilettik, gönderdik. Umarız güzel 
bir birlikteliğin başlangıcı olur.” 
diye konuştu.

Müge Anlı

>> ZİHİNSEL ENGELLİLER 

Yumurta toplayıp, 
araç yıkıyor

belirten Konca, "Burada aile 
ortamı var. Ben üniversite-
de sosyal hizmetler bölümü 
okuyordum. Burası açılınca işe 
girdim. Çok memnunum. İşimi 
severek yapıyorum. Ömür boyu 
burada çalışabilirim. Müşteriler-
le de aram çok iyi hiç yabancılık 
çekmiyoruz" dedi.

Kafede kasa elemanı olarak 
çalışan Serdar Sökmen (36), 
kafeye gelenlere adisyon açıp 
ödemeleri alıyor. Daha önce 
farklı yerlerde çalıştığını anlatan 
Sökmen, "Burada çalışmaktan 
mutluyum. Bazı günler çok 
yoğun oluyor. Yeni açılmasına 
rağmen ilgi güzel. Benim sağ 
elimde felç var. Bir ayağımda 
varise bağlı ödem oluşuyor. 
Şiştiği için fazla ayakta kalamı-
yorum. 14 yaşına kadar koşup 
oynayan sağlıklı bir çocuktum. 
Ama şimdiki halime de şükredi-
yorum" diye konuştu.

30 yaşındaki Osman Uluşans 
ise ortopedik engeline karşın 
işini severek yaptığını söyleye-
rek şunları anlattı:

"Burada garsonluk yapı-
yorum. Servislerde yardımcı 
oluyorum. Daha önce de 
çalıştım. Ama buradaki iş sa-
yesinde kendimi daha mutlu 
hissediyorum."

Görme engelli sekreter aranıyor
İzmir’in Menemen ilçesinde, 
belediyeye ait Emiralem En-
gelsiz Yaşam Merkezi ve En-
gelsiz Çilek Kafe’de bir otizmli, 
bir işitme, bir zihinsel ve iki 
ortopedik engelli çalışıyor. 
Kafedeki gülen yüzleriyle ser-
vis yapan çalışanlar, gelir elde 
etmenin mutluluğunu da 
yaşıyor. Merkezde sadece gör-
me engelli personel bulun-
madığını belirten Menemen 
Belediyesi sosyal hizmetler 
uzmanı Hande Sençer, başvu-
ru olması halinde bir görme 
engelliye sekreter olarak iş 
verebileceklerini söyledi.

Kamudaki engelliler emeklilik 
için 3600 ek gösterge istiyor
Kenan Önalan, 
engellilerin 15 yılda 
emekli olabildiğini 
ve emekli oldukları 
zaman geçim sı-
kıntısı yaşadıklarını 
belirterek, “Engel-
lilerin maliyetli bir 
yaşamı olduğu için 
emeklilik de ona 
göre planlanmalı. 
3600 ek gösterge 
olduğu zaman 15 
yıldan sonra emek-
lilik cazip olacaktır. 
Kadrolar boşalacak 
yerine başka engel-
li gelecektir” dedi.

TÜRKİYE'DE 2011'den 2019'a 
kadar 50 bini aşkın engelliye 
kamuda iş sağlandığını ancak 
istihdam sonrasında çalışma 
hayatında bazı sıkıntılar yaşan-
dığını dile getiren Önalan, du-
rumuna uygun olmayan işlerde 
çalıştırılan engellilerin mutsuz 
olduğunu, toplumun "engelliler 
iş yapamaz" anlayışının da bu 
sıkıntıları artırdığını kaydetti.

Engelliler için bina, hastane, 
okul gibi alanların fiziki şartla-
rının yeniden düzenlenmesi 
gerektiğine işaret eden Öna-
lan, sendika olarak bu konuda 

danışmanlık hizmeti verdikle-
rini, ilgili mevzuatın uygulan-
ması için gereken çalışmaları 
yaptıklarını vurguladı.

Devlette yüzde 3 engelli 
çalıştırma kotası bulunduğuna 
ve bu kotanın dolmak üzere ol-
duğuna dikkati çeken Önalan, 
engellilerin sıkıntılarına çözüm 
üretildikten sonra kotanın yük-
seltilebileceğini kaydetti.

Önalan, Türkiye’de engellile-
re yönelik mevzuatın ileri sevi-
yede olduğunu ancak uygula-
mada çok gerilerde kalındığını 
ifade etti.

>> GÖNÜLLERDE TAHT KURAN MÜGE ANLI İLE YOLUMUZ HAYIRDA KESİŞTİ!

BİR UMUT OLMAK İÇİN 
YOLA ÇIKMIŞTIK 
Engellim Sesi Gazetesi 
Genel Müdürü Didem 
Şensürek, “Temel 
amacımız ihtiyaç 
sahiplerine ulaşıp 
bir umut olabilmek 
demiştik. Her sayımız-
da bunu amaçlayıp bir 
kere daha diyerek yola 
devam ediyoruz. Biz 
bu duygularla Müge 
Anlı hanımın güzel 
kalbini bildiğimiz 
için ekibine ulaşarak 
gazetemizle ilgili bilgi 
verdik. Sandalyeleri 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmaları üzere 
gönderdik. Bizlere 
gösterdikleri ilgiden 
ötürü teşekkür ederiz.” 
diye konuştu.
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BARIŞ Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmet-
çik için tek yürek olan Limak Enerji Engelsiz 
Müzik Korosu'nun, konserinin tüm geliri Meh-
metçik Vakfı'na bağışlandı.

Limak Enerji'den yapılan açıklamaya göre, 
enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak 
Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan “Limak 
Enerji Engelsiz Müzik Korosu” Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Çanak-

kale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun iş 
birliği ile sahne aldı.

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 
(UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Pera-
kende Şirketi’nin de desteklediği koronun, 20 
üyesinden 7'ncisini engelli vatandaşlar oluştu-
ruyor. 

Limak Enerji Grubu tarafından Şef Ümit 
Akkuş öncülüğünde 20 kişiden oluşan "En-

gelsiz Müzik Korosu", Çanakkale Türküsü ile 
konserine başladı. Mehmetçik için türkülerin 
söylendiği konsere Limak Enerji Grubu çalışan-
ları ve ailelerinin yanı sıra engelli vatandaşlar 
ve müzikseverler katıldı.

Barış Pınarı Harekatına tam destek mesajı 
veren Engelsiz Müzik Korosu, Barış Pınarı Ha-
rekatı'nda görev alan tüm Mehmetçikler adına 
konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Deklanşöre 
"hissederek" 
basıyorlar
Muğla'da bir proje kapsa-
mında bir araya gelen görme 
engelli üç kişi, çıktıkları fo-
toğraf turlarında yakınlarının 
da yardımıyla çevrelerindeki 
güzellikleri insanlara aktarıyor
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde görme 
engelli üç kişi, doğanın güzelliklerini yan-
sıtmak için uğraş 
verdiği fotoğraf 
sanatıyla herkesin 
takdirini topluyor.

Engelli birey-
lerin topluma 
kazandırılması, 
sosyalleşmesi ve 
hayal dünyala-
rında yarattıkları 
imgelerin dışa vu-
rulabilmesi adına 
hayata geçirilen "6. 
His Gördüklerinizin de Ötesinde" projesiyle 
görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın 
ve Cengiz Orçun bir araya geldi.

Cura, Altın ve Orçun,  proje kapsamında 
fotoğraf turlarına çıkıyor, yakınlarının da 
yardımıyla Bodrum'un güzelliklerini objek-
tiflerine yansıtıyor.

Bodrum Paşatarlası sahilinde buluşan 
engelli fotoğrafçılardan 72 yaşındaki Orçun, 
47 yıl önce yaptığı dalış sırasında basınç 
dengesizliği nedeniyle emboli geçirince, 
görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Engellilerin de bir şeyler yapabileceğini 
göstermeye çalıştıklarını aktaran Orçun, 
"Genç arkadaşlarıma yardımcı olmaya 
çalışıyorum. Yürüme engelli bir kişi, çok iyi 
fotoğrafçı olabilir, ama görme engelli bir 
kişinin sanatsal fotoğraf çekmesi biraz zor. 
30 yıldır da yelken yarışlarına katılıyorum, 
müzikle ilgileniyorum." dedi.     

 "DOĞA, DENIZ VE INSAN FOTOĞRAFINI 
ÇEKMEYI ÇOK SEVIYORUM"

Doğuştan görme engelli 11 yaşındaki Efe 
Baray Altın, fotoğraf çekerken keyif aldığını, 
mutlu olduğunu dile getirdi. 

Diğer engellilere ve arkadaşlarına da 
örnek olduğunu 
düşündüğünü 
vurgulayan Altın, 
"Engelli bir insan 
elinden geldiği 
her işi yapabilir. 
Mesela benim gibi 
fotoğraf çekebilir, 
tekne kullana-
bilir, yarışmalara 
katılabilir." ifadesini 
kullandı.  

Doğuştan görme engelli 24 yaşındaki 
Tayfun Cura, hayata hiçbir zaman küsmedi-
ğini söyledi.

Cura, fotoğraf makinesini eline ilk aldı-
ğında ne yapacağını bilmediğini belirterek, 
şöyle konuştu:

"Fotoğraf makinesine alışınca hoşuma 
gitti. Fotoğraf çekerken çok mutlu oluyo-
rum. Altıncı hissimi de kullanarak dek-
lanşöre basıyorum. Çektiğim fotoğrafları 
çok beğeniyorlar. Daha önce sergiler de 
açmıştık. Hiçbir zaman hayata küsmedim. 
Çevremde benim bu işle uğraştığımı gö-
renler çok destekliyor. Köyde fotoğrafla bir 
tek ben uğraşıyorum. Hatta köyümüzde de 
sergi açtık. Doğa, deniz ve insan fotoğrafını 
çekmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekme 
tekniklerini de bir yandan öğrenmeye 
devam ediyorum."

"YAPILMAYANI YAPTILAR"

Proje koordinatörü Özlem Şen de sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Projeyle fark yarattıklarına dikkati çeken 
Şen, "Sergiyi açtığımızda engelli ailelerin 
katılımı çok etkiliydi. Çocukların evde otur-
masını istemiyoruz. Ailelerin onları destek-
lemesini istiyoruz. Tayfun, Efe ve Cengiz 
kaptan öncülük yaptılar. Onların da haya-
tında çok şey değişti. Yapılmayanı yaptılar. 
İnsanlar engellenmediği zaman hayatta her 
şeyi yapabilir." diye konuştu. 

Görme engellilerin önce objelere doku-
nup kafalarında oluşanı şekillendirdiğine 
değinen Şen, sonrasında işitsel yetenekle-
rini ve altıncı hislerini de kullanarak deklan-
şöre bastıklarını anlattı.

>> GÖRME ENGELLI ÇOCUKLARIN 

Milli maç 
heyecanı
A Milli Futbol Takımı'nın Ar-
navutluk ile oynadığı karşılaş-
mada, görme engelli çocuklar 
canlı sesli betimleme ile maç 
heyecanını stadyumda yaşadı.
TURKCELL'DEN yapılan açıklamaya göre, 
sosyal sorumluluk projelerinin odağına 
fırsat eşitliğini koyan Turkcell, Türkiye-Ar-
navutluk maçında görme engelli çocuk-
lar için çok özel bir projeye imza attı.

Turkcell’in davetlisi olarak Türkiye-Arna-
vutluk milli maçına davet edilen 7 görme 
engelli çocuk, hayatlarında ilk kez maç 
heyecanını 
stadyumda ya-
şadı. Milli maç 
için özel olarak 
hazırlanan 
teknik altyapı 
sayesinde, ço-
cuklar müsaba-
kayı canlı sesli 
betimleme ile 
takip etti.

Turkcell’in görme engelliler için geliş-
tirdiği Hayal Ortağım aplikasyonu içinde 
yer alan Sesli Betimleme uygulamasının 
bir benzeri, bu kez futbol maçına uygun 
hale getirildi ve çocukların maç heyecanı-
nı Volkan Kurt’un anlatımıyla canlı olarak 
yaşaması sağlandı. 

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanan 
ve milli takımın 1-0 kazandığı maç bo-

yunca gollerde 
ve önemli 
pozisyonlar-
da binlerce 
taraftarla aynı 
anda heyecan-
lanan çocuklar, 
stattan unuta-
mayacakları bir 
anıyla ayrıldı.

Maçı tri-
bünde çocuklarla birlikte izleyen Milli 
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehber-
lik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Emre Bilgili, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürü Levent Yazıcı ve Turkcell Pazarla-
madan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ömer Barbaros Yiş, bu özel günde onların 
büyük heyecanına ortak oldu.

>> 39 AKÜLÜ SANDALYE 

Şarj istasyonu 
hedefi
CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in, "Hayatı Ay-
dınlat" projesi kapsamında düzenlenen 
konserden elde edilen gelirle İstanbul 
Avrupa Yakası'ndaki akülü sandalye şarj 
istasyonu sayısını 2020 sonunda 39'a 
çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK 
Enerji tarafından 2016'da başlatılan pro-
jenin 11. etkinliği, dün gece Grand Pera 
Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ekrem Cengiz, konuya ilişkin 
değerlendirmesinde, projenin her geçen 
gün daha çok insana ulaştığını belirterek, 
şunları kaydetti:

"CK Enerji bünyesinde İstanbul Avrupa 
Yakası'nda başlayan, ardından Antalya ve 
Sivas'a uzanan Hayatı Aydınlat projesi-
nin merkezine engelli vatandaşlarımızı 
koyduk. Onların sokağa çıkması, sosyal ve 
ekonomik hayatta yer alması için ücretsiz 
olarak yararlandıkları akülü sandalye şarj 
istasyonlarını peş peşe devreye almaya 
başladık. Bugün geldiğimiz noktada sa-
dece İstanbul'da 21 adet akülü sandalye 
şarj istasyonunu hizmete açmış durum-
dayız. Amacımız engelli vatandaşları-
mızın enerjisiz kalma korkusu olmadan 
akülü sandalyeleriyle İstanbul Avrupa 
Yakası'nın tamamında rahatça seyahat 
edebilmelerini sağlayabilmek."

Engelsiz Koro’dan Mehmetçik’e tam destek

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu'nca, Barış Pına-
rı Harekatı'nda görev alan tüm Mehmetçikler adına 
konser geliri Mehmetçik Vakfına bağışlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 
28 yaşındaki Ceylan Baştu, 
doğuştan bedensel engelli 7 

yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi oğlu 
Kaan Mete'yi okulunda da yalnız 
bırakmıyor.

Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan 
Ceylan ve Barış Baştu çiftinin ilk ço-
cukları Kaan Mete, bedensel engelli 
dünyaya geldi.

Bacakları tutmayan, gözleri 
görmeyen ve ellerini tam olarak 
kullanamayan çocuklarının sağlığı-
na kavuşması için mücadele eden 
Baştu ailesi, çabalarının karşılığında 
az da olsa yol katedebildi.

Aile, tedavilerle bacakları az da 
olsa gelişen ve görmeye başlayan 
Kaan Mete'nin geçen yıl okula 
başlamasının sevincini yaşadı.

Evladına bebek gibi bakan anne 
Ceylan Baştu, her gün, oğlunun 
eğitim gördüğü, evlerine yürüyerek 
10 dakika uzaktaki Gülsafa Firdevs 
Kapancıoğlu İlkokuluna gidiyor.

Bu yıl dünyaya gelen bebeğini 
de yanına alan fedakar anne, oğlu 
Kaan Mete'yi yalnız bırakmamak 
için gün boyunca okulda kalıyor. 

Ders sırasında bebeğiyle ilgile-
nen anne, teneffüslerde ise Kaan 
Mete'yi dışarı çıkarıp oynatmaya 
çalışıyor. Ceylan Baştu, okul biti-
minde ise çocuklarını alıp evinin 
yolunu tutuyor. 

OĞLUNUN EĞITIMI IÇIN 
ZAMANLA YARIŞIYOR

Ceylan Baştu, başta oğlunun du-
rumuna çok üzüldüklerini söyledi.

Oğlunun 2012'de doğduğunu 
belirten Baştu, şöyle konuştu:

"Doğar doğmaz 'Solunum yeter-
sizliği nedeniyle 72 saat bekleye-
ceğiz, yaşamayabilir. Çok ümitlen-
meyin.' dediler. Çok şükür 72 saati 
atlattık. 3 aylık olunca, doğuştan 
görme engelli olduğunu söylediler. 
İzmir'de gitmedik hastane bırak-
madık. 9 ay sonra bizi fark etmeye 
başladı. Kırmızı oyuncaklarla dikka-
tini çekmek için mücadele ettik. Hiç 

yürüyemiyordu. 9 aylıktan itibaren 
sürekli tedavi, yüzme, ayaklarına 
masajlar, kremler, her türlü yolu de-
nedik. Çok şükür bugünlere geldik." 

Çok zorlanmasına rağmen pes 
etmeyi düşünmediğini dile getiren 
Baştu, "Geçen yıl okula başladı. 
Geçen yıl gebeydim, o yüzden 
daha zor oluyordu. Engelli psiko-
lojisi yaşamaması için tekerlekli 
sandalye kullanmak istemiyoruz. 
Elimden geldiğince kollarından 
tutup yürütmeye çalışıyorum. 
Eğitim hayatından kopmasın da 
her türlü fedakarlığa hazırım. Yeter 
ki arkadaşlarından, okulundan 
kopmasın." dedi.

"METE HER ŞEYE DEĞER" 

Oğlunun eğitimi için zamanla 
yarıştığını anlatan Baştu, "Sabah 
uyanıyorum, Kaan Mete'ye kah-
valtısını veriyorum. Sonra okula 
hazırlıyorum. Bebek o sırada uyanık 
oluyor. Bir yandan onu emziriyo-

rum. Daha sonra asansöre binip 
iniyoruz. Kapıda bir komşu buldu-
ğumda bebeği ona veriyorum. Ben 
de Mete'yi servise bindiriyorum. 
Bebeği arabaya koyup koştura koş-
tura servisten önce okula ulaşıyo-
rum. Sonra oğlumu servisten alıp 
sınıfına çıkarıyorum." diye konuştu.

Ceylan Baştu, şunları kaydetti:
"Şu anda çok ağır değil, o yüzden 

taşıyabiliyorum. Ama inşallah 
bundan sonra yürümeye başlar. Tek 
umudum o. Yürüyemezse mecbu-
ren tekerlekli sandalyeye geçeceğiz. 
Şu anda duvarlara tutuna tutuna 
yürümeye çalışıyor. Eskiden o da 
yoktu. Sürekli doktorlardayız, fizik 
tedaviye gidiyoruz. Gecemiz gün-
düzümüz yok ama her şeye rağmen 
okula getiriyorum. Havalar soğu-
yunca her şey daha da zorlaşıyor 
ama olsun, Mete her şeye değer. 
Babası da onun için fizik tedavi mer-
kezinde servis şoförlüğü yapıyor. 
Her zaman bizimle olamıyor."

Engelli oğlu için 
zamanla yarışıyor
- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 
Ceylan Baştu, doğuştan bedensel 
engelli 7 yaşındaki ikinci sınıf öğren-
cisi oğlu Kaan Mete ile okula gidiyor. 
Ders sırasında, bir süre önce doğan 
bebeğiyle ilgilenen, teneffüslerde 
oğlu Kaan’ı dışarı çıkarıp oynatan 
fedakar anne, okul bitiminde çocuk-
larını alıp evinin yolunu tutuyor

- Ceylan Baştu:
“Sabah Kaan Mete’ye kahvaltısını 
verip, onu okula hazırlıyorum. Kapı-
da bir komşu bulduğumda bebeğimi 
ona verip, Mete’yi servise bindiriyo-
rum. Bebeği arabaya koyup koştura 
koştura, servisten önce okula ulaşı-
yorum. Sonra oğlumu servisten alıp 
sınıfına çıkarıyorum”
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KÜTAHYA’DA, görme enge-
linden dolayı yolda yürürken 
yaşadığı zorluklardan yola çıkan 
25 yaşındaki Yasin Sapancılar, 
bastonuna bisiklet zili taktı.

İki yıl önce bir düğünde taban-
ca ile açılan ateş sonucu görme 
yetisini kaybeden Sapancılar, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
zilli bastonuyla yolda daha rahat 
yürüyebildiğini söyledi.

Beyaz bastonuyla kaldırım-
lardaki kılavuz yollarda yürür-
ken insanların kendisini fark 
etmediğini ve bu nedenle yol 
ortasında duranları birkaç kez 

ikaz ettiğini belirten Sapancılar, 
"İkaz etmekten de yoruldum. 
Sonra insanların beni nasıl fark 
edeceklerini düşünürken aklıma 
beyaz bastonuma zil takmak 
geldi. Bastonuma zil takıp 
yolda zil çalarak ilerledim ve bu 
şekilde daha rahat ilerlediğimi 
anladım. Bastonumdaki zil in-
sanların beni önceden fark edip 
kenara çekilmelerini sağlamış 
oldum." dedi.

Arkadaşından öğrendiği uygu-
lamayı kendi bastonuna uygula-
yan Cavit Sert zilli bastonla daha 
rahat yürüyebildiğini belirtti.

Uşak Valiliğinden yapılan 
açıklamaya göre, özel çocukların 
bir süreliğine de olsa hayalle-
rini gerçekleştirmek amacıyla 
yapmak istedikleri meslekler 
soruldu. Çocuklardan gelen ta-
lepler doğrultusunda öğretmen, 
doktor, veteriner, polis, mühen-
dis ve avukatlık gibi hayaller 
kuran 17 çocuğa mesleklerine 
uygun kıyafetler alındı. 

Daha sonra Hasbahçe Polis 
Evi'nde düzenlenen programda 
engelli çocuklarla bir araya ge-
len Vali Funda Kocabıyık, çocuk-
ların hayallerindeki mesleklerle 
ilgili hazırlanan üniformaları 
dağıttı. 

Programda konuşma yapan 
Vali Funda Kocabıyık, amaçları-
nın özel çocuklara sahip çıkmak 
ve destek olmak olduğunu be-
lirterek, onların yaşamış olduk-
ları zorlukları anlayıp, toplumla 
bütünleşmesine katkı sağlama-
ya amaçladıklarını aktardı.

Proje kapsamında il merkezi, 
ilçe ve köylerde yaşayan 17 özel 

çocuğa mektup gönderdiklerini 
dile getiren Vali Funda Kocabı-

yık, "Çocuklarımızın aileleri de 
bu çağrımızdan dolayı mutlu 
olduklarını ve projenin içinde 
yer almaktan memnuniyet 
duyacaklarını belirttiler. İnsanı 
yaratılmışların en şereflisi olarak 
gören bir kültür ve medeniyetin 
mensupları olarak engelli ço-
cuklarımızı teşvik etmek, onların 
hayatlarını kolaylaştırmak ve 
onları desteklemek amacıyla 
Engelim, Hayallerime Engel De-
ğil projesini gerçekleştiriyoruz. 

Çocuklarımıza hayal 
ettikleri meslek-
leri sorduk ve bu 
mesleklere uygun 
gerekli malzemeleri 
tedarik ettik. Aynı 
zamanda çocukla-
rımızı ilgi duy-
dukları mesleğin 
ustasıyla bir araya 
getirerek bu konu-

da eğitim almalarının da önünü 
açtık" ifadelerini kullandı.

MANISA'DA, 15 Ekim Dünya 
Beyaz Baston ve Güvenlik Günü 
dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Manisa'da Altı Nokta Körler 
Derneği tarafından, görme 
engelli vatandaşların sorunlarına 
dikkat çekmek için düzenlenen 
yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'n-
dan başladı.

Görme engellilere destek 
vermek isteyen bazı katılımcı-
lar gözlerini bantla kapatarak 

beyaz bastonla yürümeye çalıştı. 
Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi 
Meydanı'nda sona erdi.

Altı Nokta Körler Derneği 
Manisa Şube Başkanı Hüseyin 
Pehlivan, konuşmasında, beyaz 
bastonun görme engelliler için 
önemi hakkında bilgiler verdi.

Yürüyüşe, Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Da-
iresi Başkanı Müge Türkeli Kuğu 
da katıldı.

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesin-
de eğitimine devam edebilmesi 
için 70 metrelik patika yolda 
sırtta taşınan bedensel engelli 
Berat Selçuk için yol yapıldı.

Marmaris Belediyesinden 
yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Söğüt Mahallesi'nde yaşayan 
Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 
oğulları 11 yaşındaki Berat, yüz-
de 99 bedensel engelli olarak 
dünyaya geldi.

Oğlu Berat'ı ilçe merkezinde 
özel bir rehabilitasyon merke-
zine götürmek için her gün 70 
metrelik patika yoldan sırtında 
taşıyarak ana yola çıkaran anne 
Sibel Selçuk ve eşinin yol talebi, 
Muğla Valiliği İdare ve Dene-
tim Müdürlüğünün onayıyla 
Marmaris Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından karşı-
landı. 

Bölgede 4 aydır sürdürülen 
çalışmalar kapsamında 70 
metre uzunluğunda ve 4 metre 
genişliğinde yol açıldı. Yol üze-
rindeki mevcut dere yatağına 
yağmur suyu büzleri konuldu 
ve yola aynı genişlikte beton 
döküldü.

Garsonluk yaparak geçimini 
sağlayan baba Haydar Selçuk, 
yolun kısa sürede tamamlandı-

ğını ifade ederek, emeği geçen 
yetkililere teşekkür etti.

Oğulları Berat'ı yeni açılan 
yolda akülü aracıyla güvenli bir 
şekilde taşıyabildiklerini ifade 

eden Selçuk, "Artık Berat'ı sır-
tımızda taşımaktan kurtulduk. 
11 yıldır verdiğimiz mücadele 
nihayet başarıyla sonuçlandı." 
dedi.

Anne Sibel Selçuk da oğlu 
Berat'ın diğer çocuklar gibi eve 
gidip gelebileceği için mutlu 
olduğunu dile getirerek, emeği 
geçenlere teşekkür etti. 

Batman'ın Hasankeyf 
ilçesindeki gezi sırasın-
da geçirdiği kaza sonu-

cu sol bacağını kaybeden 
ve protez bacakla hayata 

tutunan 22 yaşındaki 
Mardinli hemşire Hatice Tunç, 

Efes Havacılık Eğitim Merke-
zi'nde paraşütle atlayarak 

hayalini gerçekleştirdi.
Diyarbakır'da hemşirelik 

yapan Tunç, 2017 yılında 
geçirdiği kaza sonrası sol 
bacağını kaybetmesine 
rağmen yaşama sevin-
cini yitirmedi. Protez 

bacakla hem-
şireliğe devam 

eden Tunç, yaşadığı 
tüm zorlukların üstesinden 
gelerek hayata sımsıkı sarıldı.

En büyük hayali paraşütle 
atlamak olan genç hemşireyi 
sosyal medyadan fark eden 
Türk Hava Kurumu (THK) yet-

kilileri bunu gerçekleştirmek 
için kolları sıvadı.

Tunç'la iletişime geçen yet-
kililer genç kızı, Izmir'e getirdi.

Efes Havacılık Eğitim Mer-
kezi'nde yapılan bilgilendir-
menin ardından Hatice Tunç, 
uçağa bindi. Türk bayrağıyla 
birlikte 4 bin metreden tan-
dem atlayışı gerçekleştiren 
genç kız, Türkiye'de ilk kez 
protez bacakla paraşütle atla-
ma imkanı buldu.

Etkinlikte emeği geçenlere 
teşekkür eden Tunç, şunları 
kaydetti:

"Bacağım protez olarak ha-
yatıma devam ediyorum ama 
bu hayatıma engel teşkil et-
medi. Hatta eski halime göre 
daha hareketliyim. Hayalleri-
mi ertelemedim. Mesleğime 
devam ettim. Hayalini kur-
duğum bir şey vardı bisiklet 
sürmek. Başta cesaret edeme-

dim ama denedikten sonra 
yapabildiğimi gördüm. Sonra 
kayak yaptım. Birçok etkinlik 
yaptım. Bunların hepsi benim 
için başarıdır. Uzun süredir 
uçuş hayali kuruyordum. Türk 
Hava Kurumu bana ulaştı 
ve bu benim için çılgınlıktı. 
Inanılmaz heyecanlıyım ve bu 
hayalimi gerçekleştirdiğim 
için çok mutluyum. THK'ye bu 
hayalimi gerçekleştirdiği için 
çok teşekkür ediyorum. Bu-
nun diğer engelli arkadaşları-
ma örnek olmasını istiyorum."

Tunç, söz konusu atlayışı Ba-
rış Pınarı Harekatı'na katılan 
askerlere hediye ettiğini de 
sözlerine ekledi.

Tunç'a eşlik eden tandem 
pilotu Mustafa Ağcahan ise 
genç hemşirenin çok cesur 
olduğunu ifade ederek, son 
derece keyifli bir atlayış ger-
çekleştirdiklerini dile getirdi.

>> 4 BIN METREDEN 

Protez bacakla 
paraşütle atladı
 Hasankeyf’te geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybeden ve protez 
bacakla hayata tutunan Mardinli hemşire Hatice Tunç, Efes Havacılık 
Eğitim Merkezi’nde paraşütle atlayarak hayalini gerçekleştirdi.

 "Hayalimi 
gerçekleştirdiğim için 
çok mutluyum"

Hatice Tunç, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, hiçbir zaman 
pes etmeyi düşünmediğini ifade 
ederek, böylesine bir atlayışı 
gerçekleştirdiği için çok sevinçli 
olduğunu anlattı.

Manisa’da “Beyaz 
Baston” yürüyüşü

>> GÖRME ENGELLI GENÇ 

Yürürken fark edilmek 
için bastonuna zil taktı

Bedensel engelli 
çocuk için yol yapıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde eğitimine devam edebilmesi için annesi tarafından 
70 metrelik patika yolda sırtta taşınan bedensel engelli çocuk yola kavuştu

“Engelim, Hayallerime Engel Değil” projesi
Uşak Valiliği tarafından başlatılan “Engelim Hayallerime Engel Değil” projesi kapsamında 
17 engelli çocuğa hayallerindeki meslekleri yaşama imkanı sağlandı.



RADYO, Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yapılan düzenlemeyle 
medya hizmet sağlayıcıları 6 ay içinde, engelli dostu program-
ların yayın sürelerini aylık yayın sürelerinin en az yüzde 10'una 
ulaştıracak, haftada en az 2 akşam kuşağı programını ve ana 
haber bültenlerinden birini işaret diliyle yayınlayacak, hava 
ve yol durumu, güncel piyasa, döviz ve skor durum ekranları 
seslendirilecek.

RTÜK’ten duyarlılık 
artırıcı karar çıktı
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Nutuk’un ışığı 
engel tanımadı
Buca Belediyesi tarafından 
görme engellilere Milli 
Mücadele’nin 
100’üncü yılına özel 
olarak hazırlatılan 
Nutuk, Türkiye’nin 
dört bir yanından ta-
lep aldı. Buca Beledi-
ye Başkanı Av. Erhan 
Kılıç, “Amacımız 
başta çocuk görme 
engelliler olmak üzere 
herkesin bu eşsiz başya-
pıta erişmesi, Ulu Önder 
Atatürk’ün sözlerinin 
engel tanımadan gele-
cek nesillere ışık olma-
sıydı, mutluyuz” dedi.

BUCA Belediyesi tarafından 
Milli Mücadele’nin 100’üncü 
yılına özel Braille alfabesiyle 
bastırılan ve geçtiğimiz İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nda tanıtı-
mı yapılan Nutuk’a olan talebin 
yoğunluğu, Belediye Başkanı 
Av. Erhan Kılıç başta olmak üze-
re pek çok kişiyi duygulandırdı. 
İstekleri üzerine Türkiye Görme 
Özürlüler Kitaplığı’na da incele-
meleri için bir kitap gönderildi. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
başyapıtını görme engellilere 
hediye eden Buca Belediyesi, 
sosyal medyadan telefonlara 
kadar pek çok mecrada bu 
kitaba sahip olmak isteyenlerin 
mesajlarını tek tek yanıtladı, 
uzak kentlerdeki engellilere ise 

kargo yoluyla kitabı ulaştırdı. 

DİYARBAKIR’DA ÖĞRETMENE 
GİTTİ

Kendisine kitap ulaştırılanlar-
dan biri de Diyarbakır’da Türk dili 
ve edebiyat öğretmenliği yapan 
görme engelli Ahmet Nursoy, 
kendisi gibi engelli olan eşiyle 
birlikte sosyal medyadan yazdık-
ları mesaja aldıkları karşılıktan 
çok mutlu olduklarını belirtti. 
Buca Belediye Başkanı Erhan 
Kılıç’ın sosyal medya hesabına 
yazdığı mesajdan kısa süre sonra 
da kargonun geldiği bilgisini ve-
ren Nursoy, “Çok makbule geçti, 
teşekkürlerimi sunmayı bir borç 
bilirim. Diyarbakır’dan İzmir’e 
selamlar” dedi. 

Engellilerin hayatını kolaylaştır-
mak için birlikte çalışan İzmir’de-
ki belediye başkanlarının eşleri, 
Menemen Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan “Emiralem 

Engelsiz Yaşam 
Merkezi ve Çilek 
Kafe”nin açılışında 
bir araya geldi.

>> BAŞKAN EŞLERİNDEN 

Engelliler için
örnek dayanışma

Engelliler konusunda top-
lumsal farkındalık oluştur-
mak, engellilerin yaşamını 

ve hizmetlere erişimini kolay-
laştırmak için İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 
eşi Neptün Soyer'in girişimiyle 
güç birliği yapan İzmir’deki 
belediye başkanlarının eşleri bu 
sefer Menemen'deydi. Mene-
men Belediye Başkanı Serdar 
Aksoy'un eşi Dilek Aksoy'un ev 
sahipliğinde gerçekleşen buluş-
mada “Emiralem Engelsiz Yaşam 
Merkezi” ve merkezin içinde 
hizmet verecek “Engelsiz Çilek 
Kafe”nin açılışı yapıldı.

Yaşayan kentler yaratmak 
için yola engellilerin yaşamını 
kolaylaştırmak gerektiğinden 
yola çıkarak bu merkezi açtıkları-
nı söyleyen Menemen Belediye 
Başkanı Serdar Aksoy, merkezin 

açılışında büyük emeği olan ilçe 
belediye başkan eşlerine teşek-
kür etti. Açılışa, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2020 
yılında dördüncüsü düzenle-
necek “ENGELSİZMİR” Kongresi 
Yürütme Kurulu Başkanı Doç. 
Dr. Levent Köstem ve kongre 
yürütme kurulu üyeleri de katıl-
dı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
engelli erişimine uygun olduğu 
için merkeze “Kırmızı Bayrak” da 
verildi.

 Amacımız fark yaratmak

Törende konuşan Neptün 
Soyer, İzmir’deki belediye baş-
kanlarının eşleri olarak törene 
katıldıklarını belirterek, "Eşle-
rimiz belediye başkanı olarak 
seçildikten sonra bizler de bu 

kente karşı sorumlulukla-

rımız olduğunu düşündük. Se-
çim sırasında eşlerimizle birlikte 
sahada çalışırken bizi en çaresiz 
bırakan, çözümüne en zor ulaş-
tığımız konunun engellilerin 
sorunları olduğunu gördük. Bir 
araya gelerek fark yaratmak için 
'ne yapabiliriz dedik. Engelsiz ya-
şam üzerine çalışmaya başladık. 
Her ay bir araya geliyoruz. Bu 
dördüncü toplantımız. Gönül-
lülük esasıyla çalışıyor, memle-
ketimize faydalı olmak istiyoruz. 
Demokrasinin gereği, toplumda 
eşit haklara, fırsatlara sahip, 
kendine yeten yurttaşlar olarak 
yaşamak istiyoruz. Kendi kendi-
ne yetebilen bağımsız bireyler 
olmak istiyoruz. Sosyal hayatın 
her alanında, sanatta, bilimde, 
siyasette engellerin kaldırılması-
nı istiyoruz. Eşit olmak istiyoruz” 
diye konuştu.

ENGELSİZMİR için 
hazırlıklar başladı
10 yıl önce başlayan 
ENGELSİZMİR komisyonu 
ile birlikte çalıştıklarını söy-
leyen Soyer, "2020 yılında 
dördüncüsü düzenlenecek 
Uluslararası ENGELSİZMİR 
Kongresi'nde başkan eşleri 
olarak biz de gönüllü çalışa-
cağız. Bu kongrelerin İzmir 
için önemli çıktıları olmuş. 
Plajlara verilen mavi bayrak 
gibi kamu binaları, bele-
diye binaları, restoranlar 
engelli erişimine uygunsa 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Kırmızı Bayrak Komisyonu 
tarafından Kırmızı Bayrak 
veriliyor" dedi.

BİRÇOK kentle aynı zamanda Avrupa 
Hareketlilik Haftası’nı (16-22 Eylül) 
kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
“Birlikte Yürü-
yelim” temasıy-
la Gündoğdu 
Meydanı’ndan 
Alsancak Garı 
girişine kadar 
yürüme etkinliği 
düzenledi. 

İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi, 16-
22 Eylül tarihleri 
arasındaki “Hare-
ketlilik Haftası” kapsamında İzmir-
lilerin katılımıyla birlikte büyük bir 
yürüme etkinliği düzenledi. İzmirliler 
kol kola Gündoğdu Meydanı’ndan 
Bornova Sokağı’na geçti ve etkinliğe 

gitarıyla gelen animatör Free Hug’ın 
çaldığı müzik eşliğinde Alsancak Garı 
girişine kadar yürüdü. Yürüyüşe İzmir 

Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı 
Eser Atak, Avrupa 
Birliği Delegas-
yonu’ndan Tibor 
Sztaricskai, çeşitli 
dernek temsilcile-
ri katıldı.

Eser Atak, “Bu 
haftanın amacı 
büyük kentler-

deki yoğun otomobil kullanımına 
kaynaklı sorunlara dikkat çekmek, 
toplu taşımının, bisiklete binmenin, 
yaya ulaşımının önemini vurgula-
mak” dedi.

Engelli bireylerin de katılımıyla kol kola yapılan yürüyüş 
için Alsancak Bornova Sokak (1469 Sokak) trafiğe kapatıldı.

>> BİRLİKTE YÜRÜDÜLER 

Birlikte pedal çevirdiler
>> ENGELLİ KULLANIMINA DA UYGUN OLAN HAVUZA

‘Temiz Havuz’ sertifikası
KARŞIYAKA’NIN yarı olimpik 
ölçülerdeki ilk kapalı yüzme 
tesisi olan Karşıyaka Belediyesi 
Yüzme Havuzu, İzmir Valiliği İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafından 
‘Temiz Havuz Sertifikası’na değer 
görüldü. Yaklaşık bir yıl boyunca 
düzenli olarak yapılan denetim-
ler sonucunda; havuz hijyeni ve 
havuz suyu kalitesi bakımından 
yönetmelik standartlarının sağ-
landığı tespit edildi.

SAYILI TESİSLERDEN BİRİ OLDU

İzmir’de sadece sayılı tesisin 
‘Temiz Havuz Sertifikası’na sahip 
olduğuna dikkat çeken Karşıyaka 
Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay 

“Halk sağlığını gözeterek tesisi-
mizin temizlik ve hijyeni konu-
sunda büyük hassasiyet gösteri-
yoruz. Bu doğrultuda yaptığımız 
özenli çalışmalar neticesinde 
aldığımız sertifikayla, havuzumu-
zun temizliği ve kalitesi resmen 
tescillenmiş oldu. İzmir’de Temiz 
Havuz Sertifikası’na sahip sadece 
1 belediye ve 15 havuz varken, 
bizim tesisimizin de bu belgeye 
layık görülmesinden gurur ve 
mutluluk duyduk. Standartla-
rımızı korumak için özveriyle 
çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. En-
gelli kullanımına da uygun olan 
havuza, 0549 522 02 57 numaralı 
telefondan ulaşılabiliyor.

>> ENGELLİ DOSTU VE ÇEVRECİ BİR YAPININ

Temelini attı 
ikincisinin de 
sözünü verdi

İZMİR Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, Bornova ilçe-
sinde yapılacak ve 14 
milyon liraya mal ola-
cak yüzme havuzunun 
temelini ilçe belediye 
başkanları ile birlikte 
attı. Başkan Soyer, 
İzmir'e olimpik yüzme 
havuzu da kazandıra-
caklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, Bornova'daki 
Aşık Veysel Rekreas-
yon Alanı'ndaki Buz 
Sporları Salonu'nun 
hemen yanında yarı 
olimpik kapalı yüzme 
havuzunun yapımına 
başladı. İzmir Büyük-
şehir Belediyesi'nin 
sualtı ragbisi maçla-
rına da ev sahipliği 
yapacak çevreci ve 
engelli dostu tesisin 
temelini İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı 

Tunç Soyer attı.

İZMİR SPOR KENTİ 
OLACAK

Törenin açılışında bir 
konuşma yapan İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer,  İz-
mir'i spor kenti yapma 
hedefiyle bir dizi proje-
yi hayata geçirecekle-
rini söyledi. İzmir'deki 
yüzme havuzu sayısını 
arttıracaklarını, İzmir 
Kemer'de  olimpik 
kapalı yüzme havuzu 
inşa edeceklerini söy-
leyen Tunç Soyer, "İz-
mir'in uluslararası spor 
organizasyonlarına ev 
sahipliği yapması için 
çalışmalar sürdürüyo-
ruz. Körfez Festivali'ni 
uluslararası boyuta 
taşıyarak körfezimizi 
su sporlarının merkezi 
haline getireceğiz. " 
dedi.


