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Aralık ayında da gazetemizin geliri 
ile çok sayıda engelli ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimizin yüzünü güldürmeyi 
başardık. Onların yaşam konforunu 
artırmak adına adrese teslim 
engelli sandalyesi yolluyoruz. Yeni 
yılda yeni umutlarla daha fazla 
kardeşimizin yüzünü güldüreceğiz.

GÜLEN  GÖZLERIN
SAYISI DAHA DA 

ARTSIN DIYEŞeffalığımız 
teslimatlarımız!

ENGELLI SANDALYESI DAĞITIMINDA

Bir Gazete Bir Umut

Muş İline bağlı Şenova 
Köyü’nde oturan Hav-
vanur Demir’in mesajı 
şöyle:

“Ben 5. sınıfa gidiyor, 
devlet tarafından 
evde eğitim alıyorum. 
Engellim Sesi Gazete-
sine ve tüm çalışanla-
rına teşekkür ederim. 
Tekerlekli sandalyemi 
kullandıkça sizi hatırla-
yacağım.”

HAVVANUR’UN MESAJI VAR!

Umudumuz daha fazla engelliye ulaşmak, onların yüzünü gül-
dürmek.. 2020 yılının bu amaç uğrunda daha verimli olmasını 
ve  tüm okurlarımızın mutlu yıllar geçirmesini diliyoruz.

>> YÜRÜME ENGELLI GENÇ, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU

Kim demiş ki engelli gençler uçamaz diye!

GELDI KALKTI HAZIRLANDI VE HAVADA SÜZÜLDÜ

10 yaşındayken yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum 
olan Hediye Işık’ın (27) en büyük hayali gerçekleşti. Tandem uçuşu yapan Işık, havada özgürlüğü hissettiğini belirtti.

>> 95 MİLYONLUK İKRAMİYE 
DAĞITAN 3 ENGELLİ, 

Bu yıl da 
çok iddialı!
BUGÜNE kadar toplam 95 milyon TL’lik 
ikramiye kazandıran engelli Milli Piyango 
bilet satıcıları Bekir Acar, Feyzi Deniz ve 
Ali Ünlü, bu yıl da iddialı. 
SAYFA 8’DE

>> BACAĞINI 
KAYBETMESINE 
YOL AÇAN 
TOMRUKLA,

Türkiye 
şampiyonu 
oldu
ÜZERINE tomruk 
düşen ve sol 
bacağını diz 
üzerinden kaybeden 
Hakan Dağ (33), 
tomruklarla 
çalışarak Kocaeli’de 
yapılan Bedensel 
Engelliler Halter 
Şampiyonası’nda 
137 kilogram 
kaldırarak, Türkiye 
Şampiyonu oldu. 
SAYFA 5’TE

Engelli ressamın 
hayali gerçekleşti
MERYEM Düzgün Kaya, “Doğayı çok özlemiş-
tim. Resimleri çizerken hep hayal ediyordum. 
Gidemediğim göremediğim yerleri çizdim. 
Içimde ne varsa tuvale yansıttım. 
Tıpkı kitap gibi fırça ve boyalarımla 
içimi döktüm.” dedi. 
SAYFA 2’DE

TEKERLEKLI sandalyeye 
mahkum olan Hediye Işık, bir 
süre önce Pamukkale’ye ailesi 
tarafından götürüldüğünde, 
havada gördüğü yamaç para-
şütüyle uçmayı hayal etti. Daha 
sonra bu hayalini, Engelsiz Yaşam 

Akademisi’ndeki yöneticilere 
iletti. İsteğini gerçekleştirmek 
için bir minibüsle Pamukkale’de-
ki yamaç paraşütü pilotlarının 
atlayış yaptığı Dinamit tepesine 
götürülen Hediye Işık, büyük 
heyecan yaşadı. SAYFA 6’DA

TÜRK rock müziğini Anadolu 
ezgileriyle harmanlayarak her 
kesimden insanın gönül telini 
titreten Haluk Levent’in gençlerle 
buluşması ise bir başka mutlu-

luğa vesile oldu. Üsküdar’da geri 
dönüşümden elde edilen gelirle 
alınan engelli araçları Haluk Le-
vent tarafından ihtiyaç sahipleri-
ne iletildi. SAYFA 3’TE

>> ENGELLİ ARAÇLARI DA

Haluk Levent teslim etti

ESKRIMDE 
Sınır 
tanımıyor
15 yaşındayken 
tekerlekli sandalye-
ye bağlı yaşamaya 
başlayan Hakan 
Sınır, zor günlerinde 
kendisini rehabilite 
ettiğine inandığı 
eskrimde başarılara 
imza atmak istiyor.  
SAYFA 2’DE

Başarıya 
yelken 
açıyor

8 yaşında elektrik 
akımına kapılması 
sonucu bir kolunu 

dirseğine yakın 
bölgeden kaybeden 

paralimpik milli 
yelkenci Hüseyin 
Akbulut, üç yıldır 

Türkiye şampiyon-
luğunu kimseye 

kaptırmıyor.  
SAYFA 5’TE

>> BAŞKAN ORAN ILE 

“Engelsiz bir 
Çeşme için!”
ÇEŞME Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde far-
kındalık yaratmak için tekerlekli sandalye 
ile gezdi. Hayatı paylaşmak için engel 
olmadığını dile getiren Başkan Oran, 
“Bir gün değil, her gün hatırlamalıyız. 
Engelsiz bir Çeşme için hep beraber el 
ele çalışacağız” dedi. SAYFA 4’TE

>> BAŞKAN SOYER’E 

Engelli meclis 
üyesi vekaleti
IZMIR’DE, bedensel engelli meclis üyesi 
AK Parti’li Ahmet Uğur Baran, Dünya 
Engelliler Günü’nde, şehir dışına çıkan 
Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç 
Soyer’e vekalet etti. Baran, bu uygula-
manın Türkiye’de ilk olduğunu söyledi. 
SAYFA 7’DE

YAPILAN düzenlemeyle Yasemin Boz-
kurt'un dersleri giriş katındaki sınıflara 
alındı. Genç kızın dinlenebilmesi ve özel 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için müdür 
yardımcısının odası, destek eğitim odası-
na dönüştürüldü. SAYFA 8’DE

>> O’NA  EN BÜYÜK DESTEK 
Okul yönetiminden

Engellileri 
bağrımıza bastık
ÖZEL öğrencilerin sosyalleşmesine 
robotik kodlamalı destek.. 
SAYFA 4’TE
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KÜTAHYA Dumlupınar Üniversite-
si (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu 

öğrencileri, kör, deli, sağır dilsiz, sakat gibi 
ifadeler yerine "görme engelli", "zihinsel 
engelli", "işitme engelli", "fiziksel engelli" 
kullanımının yaygınlaşması için toplu ulaşım 
araçlarındaki tutamaklara uyarıcı yazılar astı. 
Bugüne kadar pek çok farkındalık etkinliği-
ne imza atan öğrenciler, bu kez insanların 
yoğun olduğu toplu taşıma araçlarını seçti.

"Engelli Olma Farkında Ol" adlı proje 
geliştiren öğrenciler, Kütahya'daki özel 
halk otobüslerinin tutamaklarına uyarıcı 
yazılar asarak engellilere yönelik farkındalık 
çalışması yaptı.

Tutamaklarda, "Kör değil görme engelli", 
"Deli değil zihinsel engelli", "Sağır dilsiz 
değil işitme engelli", "Sakat değil fiziksel 
engelli" yazılarıyla vatandaşlara mesaj 
veriliyor.

DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu Onursal 
Başkanı Hasan Düşgül, DPÜ ve Kütahya 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Bayburt, 
Çukurova, İzmir Bakırçay üniversitelerinde 
yapılanmalarını tamamlayarak engelliler 
yararına çok sayıda projeyi hayata geçirdik-
lerini söyledi.

Engelli bireyler hakkında kullanılan yanlış 
ifadelerin düzeltilmesi amacıyla hazırladık-
ları projeyi Kütahya'da toplu ulaşım araç-
larında uygulamaya başladıklarını belirten 
Düşgül, şöyle devam etti:

"Bu projemiz, engelli bireylere yönelik 
toplum nazarında doğru bilinen ya da 
kullanımında yanlış sonuçlara neden olan 
kelimelerin düzeltilerek doğru kullanılması 
gereken kelimeleri aktardığımız bir farkın-
dalık projesidir. Onlara yöneltilen yanlış 
ifadeler bazen kırabiliyor, rencide edebi-
liyor. İçeriğinde uyarıcı ifadeler bulunan 
yazıları toplu ulaşım araçlarına insanların 
görebileceği ve dikkatini çekebileceği yer-
lere asıyoruz. Yanlış kullanılması nedeniyle 
dalga konusu olan bu ifadelerin doğrularını 

yazıp insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyo-
ruz. Bu gibi durumlarla sıkça karşılaştığımız 
için toplumu bilinçlendirerek değişimin bir 
parçası olmak istiyoruz."

Düşgül, projeyi yapılanmalarını tamamla-
dıkları diğer illerde de hayata geçirecekleri-
ni sözlerine ekledi.

 OTOBÜS IŞLETMECILERINDEN DESTEK

Kütahya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi 
Başkanı Aziz Gürbüz de üniversite öğ-
rencilerinin öncülük ettiği projeye destek 
verdiklerini anlattı.

Öğrencilerin tutamaklara astığı yazıların 
faydalı olacağına inandığını vurgulayan 
Gürbüz, "Bu yazıları halk otobüslerine 
takmalarına izin verdik çünkü engelli va-
tandaşlarımız için kullanılan yanlış ifadeler 
onları çok üzüyor. Öğrencilerimizin bu 
girişiminin vatandaşlarımızın bilinçlendiril-
mesine önemli katkı sağlayacağını düşünü-
yorum." diye konuştu.

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 
yaşayan 25 yaşındaki bedensel 

engelli Hakan Sınır, kendisini hayata 
bağlayan eskrimde milli formayı giy-
mek istiyor.

Seydikemer ilçesinde 10 yıl önce, 
bisiklet sürerken yüksekten düşme-
si sonucu engelli olan Hakan Sınır, 
tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam 
sürüyor.

Kazanın ardından evden hiç çıkma-
yan, psikolojik sorunlar yaşayan Ha-
kan, rehabilite olmak amacıyla eskrim 
sporuyla ilgilenmeye başladı.

Hakan Sınır, iki yıl önce Fethiye 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bün-
yesinde eskrim antrenörlüğü yapan 
Abdullah Köse'den yardım istedi.

Antrenör Köse, paralimpik antrenörü 
olmamasına rağmen gönüllü olarak 
Hakan'ı çalıştırmaya başladı. Eskrim 
için özel sandalyesi bulunmayan Sınır, 
milli sporcu olabilmek için haftanın 
beş günü düşe kalka antrenman 
yapıyor.

ESKRIM MENTAL VE FIZIKSEL 
AÇIDAN GÜÇ VERDI 

Hakan Sınır, engelli olduktan sonra 
ilk iki yılının çok zor geçtiğini söyledi.

Sürekli "Neden ben" diye isyan 
ettiğini, zamanla isyanının bir fayda-

sının olmadığını anladığını belirten 
Hakan Sınır, "Engelli olduktan sonra 
evde sürekli bilgisayar oynayarak 
vaktimi geçirdim. Bireysel bir spor olan 
eskrimde başarılı olacağıma inandığım 
için bu sporu yapmaya karar verdim. 
Eskrim bana mental ve fiziksel açıdan 
güç verdi." dedi.

"HEDEFIM OLIMPIK BIR SPORCU 
OLMAK" 

Ekipman anlamında birçok eksiği 
bulunduğunu, zor şartlar altında ant-
renman yaptığını anlatan Hakan, "Yurt 
dışında gelişmiş cihazlarla antrenman 

yapıyorlar. Ben ise tekerlekli sandal-
yemle antrenman yapıyorum. Eskri-
me uygun tekerlekli sandalyem yok. 
Sandalyeyi yere sabitleyecek aparata 
ihtiyacım var ama bu da yok. Zor şart-
larda çalışıyorum ama başaracağım. 
Hedefim olimpik bir sporcu olmak ve 
olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde 
temsil etmek." diye konuştu.

Hakan Sınır, milli sporcu olup hede-
fine ulaşabilmek için haftanın 5 günü 
antrenman yaptığını vurguladı.

HAYALLERI DEĞIL, HEDEFLERI VAR

BAĞCILAR Belediyesi Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki üretim 

atölyesinde görev alan engelliler, bir yılda 
1,5 ton mantar hasat etmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 
engellilerin istihdamına yönelik kurulan 
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık 
Engelliler Sarayı'ndaki 45 metrekarelik 
atölyedeki üretim faaliyetlerine down 
sendromlu, hafif zihinsel ve ortopedik 
engelli 38 kişi katılıyor.

Engelli gençler, mantar üretim atöl-
yesinde teorik bilgiyi pratiğe dökerek 
hem motive oluyor hem de bir meslek 
öğreniyor.

Eğitmen Derya Subaşı koordinesinde 
kursiyerler, kompost hazırlanmasından 
sulamaya, hasadından pazarlanmasına ka-
dar üretimin her aşamasında görev alıyor. 

Engelliler, bir ayda 300 kilogram mantar 
hasat etti.

BIR TONDA YÜZDE 30 
BAŞARI SAĞLADIK"

Eğitmen Subaşı, engellilerde takım 
ruhunu oluşturduklarını ve bunun da 
başarıyı beraberinde getirdiğini belirtti.

Bir ayda bir ton komposttan 300 kilog-
ram mantar elde ettiklerini aktaran Subaşı, 
bir tonda yüzde 30 başarı sağladıklarını 
anlattı.

Hedeflerinin bir yıl içinde 1,5 ton mantar 
hasat etmek olduğunu belirten Subaşı, 
"Engellilerimiz bu atölyeyi çok sahiplen-
di. Kursiyer gibi değil, buranın işçisi gibi 
çalışıyorlar. Artık profesyonel oldular. 
Aralarından en az 15'i bir firmada rahatlık-
la çalışabilir." ifadelerini kullandı.

IZMIR'DE "şalvarlı ressam" olarak 
tanınan bedensel engelli Meryem 

Düzgün Kaya, Anadolu Ajansı (AA) ekibi eş-
liğinde yolculuk yaparak gittiği deniz man-
zaralı tepede ilk kez "canlı performans"la 
resim çizerek hayalini gerçekleştirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinin kırsal ma-
hallesi Kavacık'ta yaşayan 56 yaşındaki 
Meryem Düzgün Kaya, küçük yaşta ge-
çirdiği ateşli hastalık nedeniyle tekerlekli 
sandalyeye bağlı kaldı. 

Engeli nedeniyle yıllarca evinden 
çıkamayan Kaya, bu sü-
reçte resim sanatına ilgi 
gösterdi. Hiç görmeden 
çizdiği manzara tablo-
larıyla kişisel sergiler 
açan ve "şalvarlı ressam" 
olarak anılan Kaya, ilk 
kez yüksek tepedeki bir 
ağacın yanı başında ve 
denizin karşısında resim 
çizdi.

Kavacık'ın tozlu yol-
larından taşlara takılan 
tekerlekli sandalyesine 
aldırmadan geçen "şal-
varlı ressam", AA ekibiyle 
yola çıktı.  Menderes ilçesine kadar 2 saat 
süren virajlı yolda ağaçları, çiçekleri ve 
manzarayı izleyen Kaya, Ahmetbeyli böl-
gesindeki Baradan Koyu'na ve görmeyi 
istediği tepeye ulaştı. 

Küçüklüğünden beri gidemediği yerle-
ri tuvaline taşıyan Meryem Düzgün Kaya, 
bu kez denizi, ormanı, koyları görerek 
çizdi. 

Bedensel engelli Kaya'nın evinden 100 
kilometre uzaklıktaki deniz manzaralı 
tepeye olan yolculuğuna, ilk "canlı per-
formansı"na ve yaşadığı mutluluğa AA 
ekibi tanıklık etti. 

Baradan Koyu'nda dağlardaki ağaçları 
ve uçsuz bucaksız denizi tuvale aktaran 
Kaya, doğa ve resme sevdasını anlattı.

En büyük hayalinin her zaman yüksek 
bir tepede denizi, suyu, ormanı, çiçek-
leri seyretmek olduğunu belirten Kaya, 
şunları söyledi:

"Dışarı çıkmak benim için çok zor. Do-
ğayla baş başa olabilmek, özgürce resim 
yapmak bir hayal. Yaşam alanımız, yollar, 
rampalar hep engel. Kendimi engelli gibi 
görmesem de günlük engeller bizi eve 

mahkum ediyor. Uzun 
süre evden çıkamadım. 
Gerçekten çok zor bir 
durum. Doğayı çok 
özlemiştim. Resimleri 
çizerken hep hayal edi-
yordum. Gidemediğim 
göremediğim yerleri 
çizdim. İçimde ne varsa 
tuvale yansıttım. Tıpkı 
kitap gibi fırça ve boyala-
rımla içimi döktüm."

Denizi daha önce 
gördüğünü ancak canlı 
olarak çizmeye imkan 
bulamadığını anlatan 

Kaya, ilk kez doğada böyle bir resim 
yaptığını ve güzel duygular hissettiğini 
dile getirdi. 

Dergi ve kitaplardaki fotoğraflara 
bakarak çalıştığına dikkati çeken Kaya, 
"Şimdi burada koskoca denizi görebili-
yorum. Denizin bana verdiği enerji var. 
Şimdi duygularımı anlatmakta kelimeler 
yetersiz kalıyor. Burada tablomu 2-3 
saat gibi kısa bir sürede tamamladım. İlk 
kez bir resmimin içinde anlatamadığım 
duygular var, deniz var, ben varım, doğa 
var. Bir hayalim gerçek oldu, bu resimde 
işte o duygu var." diye konuştu.

Halk otobüsü tutamaklarında “engellilere farkındalık” mesajları
DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu üyeleri, otobüs tutamaklarına “Kör değil görme engelli”, “Deli değil zihinsel 
engelli”, “Sağır dilsiz değil işitme engelli”, “Sakat değil fiziksel engelli” yazıları asarak farkındalık çalışması yaptı.

Bedensel engelli Hakan eskrimde 
milli olmak için “sınır” tanımıyor
Muğla’da 15 yaşındayken tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başlayan Hakan Sınır, zor 
günlerinde kendisini rehabilite ettiğine inandığı eskrimde başarılara imza atmak istiyor.

Eskrim antrenörü Ab-
dullah Köse ise Hakan'ı 
tanıdıktan sonra eskrim 
yapma isteğine kayıtsız 
kalamadığını aktardı.

Hakan'ın spora baş-
ladıktan sonra fiziksel 
ve motivasyon olarak 
büyük gelişme katet-
tiğini ifade eden Köse, 
şöyle konuştu:

"İlk başladığımızda 
Hakan'ı hareket ettir-
meye çalışıyorduk. Es-
krim ikinci plandaydı. 
Fiziksel güçlendirme-
nin ardından eskrime 
başladık. Hakan'ın 
malzeme anlamında 
da çok fazla eksiği 
olduğu için bu şekilde 
tam anlamıyla güç 
kullanamıyor. Yaptık-
larımız ya daha zor ya 
da daha eksik oluyor. 
Eksiklerimizi tamam-
larsak daha profesyo-
nel yolumuza devam 
edebiliriz. Burada en 
önemli şey sporcunun 
kendisine inanması. 
Hakan benim tanıdı-
ğım herkesten daha 
azimli bir insan. Onun 
artık hayalleri değil, he-
defleri var. Bu hedefler 
basit değil. Paralim-
pik Olimpiyatları için 
antrenman yapıyoruz. 
Kendimizi her gün 'Hiç-
bir malzememiz yok. 
Müsabakalara gidebi-
lecek gerekli paramız 
yok ama çalışma gücü 
ve inancımız var' diye-
rek motive ediyoruz."

Köse, Hakan'ın 
engelsiz sporcularla 
antrenmana geldiğini, 
engeline rağmen müca-
delesinin diğer sporcu-
lara da örnek olduğunu 
kaydetti.

>> BAĞCILAR’DA ENGELLILER BIR YILDA 

1,5 ton mantar hasat 
etmeyi hedefliyor
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’n-
daki 45 metrekarelik atölyede 38 engelli kursiyer, bir 
ayda 300 kilogram mantar yetiştirdi.

Bedensel engelli ressamın 
“o hayali” gerçekleşti
Meryem Düzgün Kaya, “Doğayı çok özlemiştim. Resimleri çizer-
ken hep hayal ediyordum. Gidemediğim göremediğim yerleri 
çizdim. İçimde ne varsa tuvale yansıttım. Tıpkı kitap gibi fırça ve 
boyalarımla içimi döktüm.” dedi.
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EGE Üniversitesi(EÜ) Türk 
Dünyası Araştırmaları 

Enstitüsü Türkçe Öğretim Birimi 
tarafından düzenlenen “Hayal-
lere Açılan Kapı: Masallar” 
sosyal sorumluluk 
projesi etkinliği 
gerçekleşti-
rildi. Sosyal 
sorumluluk 
projesinde 
Ege Üniver-
sitesi Türk 
Dünyası 
Araştırma-
ları Enstitüsü 
Türkçe Öğretim 
Birimi’nde Türkçe 
öğrenim gören 
yabancı uyruklu bir grup 
öğrenci yer aldı.

Projenin danışmanlığını yapan 
Türk Dünyası Araştırmaları Ens-
titüsü Öğretim Görevlisi Ömür 
Özütemiz, “Hayallere Açılan 
Kapı: Masallar  adlı projemizde 
Enstitümüzde Türkçe öğrenimi 
gören uluslararası öğrenciler 

tarafından, kendi ülkelerine 
ait masallar seçildi. Türkçeye 
çevirileri yaş gruplarına  göre  
masalların tasnifi, daha sonra 

telaffuz, diksiyon, okuma 
çalışmaları yapılmış, 

masal anlatma 
teknikleriyle ça-

lışılarak uzun 
bir hazırlık 
sürecinden 
sonra proje 
uygulamaya 
konmuştur. 
Projede 

amacımız,  12 
farklı  ülkeden 

gelen öğrenci-
mizle görme engelli 

kardeşlerimizi tanıştır-
mak, bu ülkelere ait masallar ve 
geleneksel müzikler aracılığıyla 
onlara hiç tanımadıkları dünya-
ların kapılarını açma, zihinlerin-
de her şeyin ulaşılabilir olduğu 
ve önlerinde hiçbir  engel 
olmadığı  algısını  yaratabilmek-
tir” dedi.

DOKUZ Eylül Üniversitesi’n-
de (DEÜ) Dünya Engelliler 

Günü etkinlikleri kapsamında ‘En-
gelli Hakları Sempozyumu’ düzen-
lendi. Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Rektörlüğü’nde 
gerçekleştirilen 
etkinliğe DEÜ 
Rektörü Prof. 
Dr. Nükhet 
Hotar, Büyü-
kelçi Naciye 
Gökçen Kaya, 
dekanlar, 
akademis-
yenler ve 
öğrenciler 
katıldı. Sem-
pozyumda 
Buca Eğitim 
Fakültesi 
Özel Eğitim 
Bölümü Öğ-
rencisi Yağ-
mur Doğdu 
tarafından 
müzik dinle-
tisi gerçek-
leştirilirken, 
5 yaşında 
geçirdiği 
kaza sonucu 
kollarını 
kaybeden 
Ayşe Işık tarafından da canlı resim 
performansı sergilendi. 

DEÜ ÖRNEK OLUYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 
Rektörlük ve Engelsiz Dokuz Ey-
lül Koordinatörlüğü tarafından 
eğitim faaliyetlerinin ve fakül-
telerin engelli bireylere uygun-
luğunun sağlandığını ifade etti. 
Rektör Hotar, “Türkiye’nin köklü 
yükseköğretim kurumlarından 
biri olan üniversitemiz, engelli 
bireylerin kişisel ve mesleki 
gelişimlerine; toplum içinde 
sorumluluk almalarına; üretim-
den karar alma süreçlerine kadar 
bütün noktalarda yer almaları-
na önem vermektedir. Çünkü 
üniversitemiz yüksek insani 
değerlere dayalı, bilim ile gele-
ceği inşa etme anlayışına sahip 

bir kurumdur. Bu yönüyle bütün 
çalışmalarını büyük bir özen ve 
hassasiyetle yürüten üniversite-
miz, başta mensuplarımız olmak 

üzere toplum hayatımı-
zın her noktasına 

ulaşmayı hedefle-
mektedir. Üni-

versitemizin 
bu duruşu, 
insana yatı-
rım yapma 
üzerine şe-
killendiğin-
den bunun 
dışındaki 
ötekileş-
tirme, yok 
sayma, 
görmezden 
gelme gibi 
bilinçsiz ey-
lemlere asla 
izin verilme-
mektedir. 
Dolayısıyla 
üniversite-
miz hem 
sosyal 
sorumluluk 
projeleri 
yürütmekte 
hem de 
bir kamu 

kurumu olarak yönlendirme 
yapmaktadır. Bu bağlamda 
milletimiz için her zaman daha 
iyisini yapmak, bizim yönetim 
anlayışımızın da temelini oluş-
turmaktadır. ” dedi.

İLK YASA 2004’TE ÇIKTI

Toplumun tümünü ilgilendi-
ren bir konuda ilk kanunun 2004 
yılında çıktığını hatırlatan Rektör 
Hotar, “Ülkemizde yaklaşık 8.5 
milyon engelli nüfusumuz var. 
Bu kadar önemli bir nüfusu; 
ailesiyle ve yakınlarıyla değer-
lendirdiğimizde toplumun tümü 
demektir. Bütün değerlendirme-
leri, 2004’ten bugüne kadarki 
süreçte değerlendirmenizi rica 
ediyorum. Daha sonra yapılan 
çalışmalar neticesinde Engelli 
Hakları 2010 yılında Anayasa’ya 
girdi.” diye konuştu. 

>> DÜNYA MASALLARI 

Görme engelli 
öğrencilerle buluştu

DEÜ’de engelli 
hakları konuşuldu

Gelişmişlik düzeyinin ekono-
mik verilerden çok kadınlar, 
çocuklar, yaşlılar ve engelli 
bireyler için yaşamın sürdürü-
lebilir olmasıyla ilgili olduğunu 
ifade eden DEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Nükhet Hotar, “İnsan ha-
yatına saygı duyulmadığında;  
dezavantajlı gruplar korunup 
kollanmadığında ve hakları 
da verilmediğinde; gelişmişlik 
kavramı eksik kalmaya mah-
kumdur” dedi.

>>  BU BİRLİKTELİK İZMİR’İ 

Engelsiz kent yapar
İzmir merkez ve ilçe belediyeleri Engelli Merkezleri’nin katılımıyla Bergama Belediyesi ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı, ‘Engelsiz Bir İzmir İçin’ umut ışığı doğurdu.

Bergama Belediyesi ev 
sahipliğinde yapılan Koor-
dinasyon Toplantısı’na İlçe 

Belediyeleri Başkan Yardımcıları, 
Meclis Üyeleri, Büyükşehir Bele-
diyesi Engelli Hizmetler Müdür-
lüğü, Sosyal İşler Müdürleri ve 
Engelli Merkezleri sorumluları 
katıldı. Toplantı öncesi bütün 
misafirler, Bergama’nın tarihi ve 
ören yerlerini gezerek bünyesin-
de üç binyıllık bir tarihi barındı-
ran ve Tarihin nefes aldığı kent 
olan Bergama hakkında bilgiler 
aldılar. UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde bulunan Bergama’ya 
hayran kaldıklarını dile getirdiler. 

Gezinin ardından Bergama Be-
lediyesi Kleopatra Güzellik Ilıcası 
Sosyal Tesisleri’nde yapılan top-
lantıya geçildi. Engelli merkezleri 
işleyişi, erişebilirlik ve 2020 yılı 
içerisinde nelerin yapılabileceği 

konuları masaya yatırıldı. Büyük-
şehir Belediyesi ve ilçe belediye-
lerinin yaptıkları çalışmalar ve de-
neyimler anlatılıp, karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. 2020 yılı 

içerisinde neler yapılabileceği de-
ğerlendirildi. Toplantıya Büyükşe-
hir Belediyesi Engelli Hizmetleri 
Müdürü Mahmut Akın, Gaziemir, 
Narlıdere, Balçova, Karşıyaka, 

Bornava, Menemen, Çeşme, Çiğli, 
Buca, Beydağ, Seferihisar, Urla, 
Selçuk, Menderes, Kemalpaşa 
ve Foça belediyelerinden katılım 
gerçekleşti.

Toplantıda bir konuşma yapan Bele-
diye Başkanı Koştu, “Yaşam alanla-
rında günlük hayatın sürdüğü cadde 
ve sokaklarda, ulaşımda engelleri 
kaldırıp, engelsiz kentler oluştur-
malıyız. Birlikte hareket ettiğimizde 
başarıyı yakalamamız kaçınılmaz” 
dedi.  

Türk rock müziğini 
Anadolu ezgileriyle 
harmanlayarak her ke-
simden insanın gönül 
telini titreten Haluk 
Levent’in gençlerle 
buluşması ise bir başka 
mutluluğa vesile oldu. 
Üsküdar’da geri dönü-
şümden elde edilen 
gelirle alınan engelli 
araçları Haluk Levent 
tarafından ihtiyaç 
sahiplerine iletildi.

>> ÜSKÜDAR’DA ENGELLİ ARAÇLARI GERİ DÖNÜŞÜMDEN ELDE EDİLEN GELİRLE ALINDI

Araçları Haluk Levent teslim etti
ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen 

sohbet ve müzik dolu etkinlikte Türk rock 
müziğini Anadolu ezgileriyle harmanlayarak 
her kesimden insanın gönül telini titreten 
Haluk Levent, dillerden düşmeyen şarkıların-
dan bazılarını sevenleriyle birlikte karşılıklı 
sohbet ederek seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Haluk Levent, prog-
rama katılması için Üsküdar Belediyesi'nin 
yardıma muhtaç iki çocuğun ihtiyacı olan 
medikal cihazları almasını istediğini belirtti. 
Bu istek üzerine Üsküdar Belediyesi de 'Dö-
nüşümde Üsküdar Modeli' adıyla başlattığı 
geri dönüşüm projesinden elde ettiği kazanç 

ile medikal cihazları alarak ihtiyaç sahipleri-
ne verdi.

Söyleşinin nasıl gerçekleştiği hakkında da 
konuşan sanatçı Haluk Levent, "2 kardeşi-
miz için 2 medikal araç gerekiyordu ve bu 
medikal araçlar çok pahalıydı. Belki 100 bin 
liraya yakın bir durumdaydı. Ve bu iki medi-
kal araç bir tanesi SMA'lı çocuğumuzun bir 
tanesi de yıllardır engelli olarak yaşayan bir 
kardeşimizin çok ihtiyacıydı ve özel yapım 
olarak Avrupa'dan getirtilmesi gerekiyordu. 
Üsküdar Belediyesi ile görüştüğümüzde 2 
medikal aracın ihtiyaç sahiplerine verilmesi-
ni rica ettik.’’

Ünlü sanatçı Üsküdar Belediyesi Modeli 

başlığı ile başlatılan geri dönüşüm kampan-
yasına da değindi:

‘’Üsküdar Belediyesinin bir kampanyası var 
belki görmüşsünüzdür. "çöpleri ayrıştırın" 
diyor. Evde ayrıştırırsanız, Üsküdar Belediyesi 
onu dönüştüreceği için para kazanacak o 
paradan da bu medikal cihazları ödemişler. 
Ne güzel bir şey oldu, işte onun bütçesiyle. 
Teşekkür ediyorum sayın başkanıma"

Gerçekleşen söyleşide soru cevap şeklinde 
soruları yanıtlayan ünlü sanatçı kendisiyle 
şarkı söylemek isteyen öğrencileri kırmaya-
rak karşılıklı şarkılar söyledi. Bir hayranının 
yazdığı şiirini ise şarkıya çevirerek canlı 
olarak dinleyicilere söyledi.

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından düzenlenen Özürlüler Ka-

nunu gereğince tüm kamu kurum ve ku-
ruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, tüm 
yol ve kaldırımlar,yaya geçidi, açık ve yeşil 
alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve 
kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık 
hizmet veren her türlü yapıların 7 yıl içe-
risinde engellilerin erişilebilirliğine uygun 
duruma getirilmesini gerektir-
mektedir.

5378 sayılı kanunda belirti-
len erişilebilirliğin tanımı ise 
2006/18 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile Türk Standart-
ları Enstitüsü’ne bırakılmıştır. 
TSE, bu konudaki çalışmaları 
TS-9111 Özürlü ve Hareket 
Kısıtlığı Bulunan Kişiler İçin 
Binalarda Ulaşılabilirlik Ge-
rekleri başlıklı standardıyla 
yayınlamıştır. TS-9111, erişile-
bilirlik denetimlerinde de esas 
alınacak standart olarak kabul 
edilmektedir.

Ayvalık Belediyesi , kanun 
gereği ve standartlara uygun 
olarak Ayvalık Gümrük Limanı 
Deniz Hudut kapısında , engel-
liler için gerekli düzenlemeleri 
gerçekleştirdi. Böylece ,engelli  
girişi,  engelli park alanı,sarı 
çizgiler, engelli tuvaletleri 

ve rampalarının bulunduğu yeni Deniz 
Hudut Kapısı, engelliler için tasarlanan ilk 
Deniz Hudut Kapısı olarak Ayvalık Gümrü-
ğünde hayata geçmiş oldu.

ENGELLİLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDECEK

Başkan Mesut Ergin, Başkan Yardımcısı 
Erkan Karasu ve İşletme ve İştirakler Müdürü 
Lütfü Kotan’la birlikte yapılan değişiklikleri 

yerinde inceleyip,bilgi aldı.
Mesut Ergin “en büyük sorunları ulaşılabi-

lirlik”olan engelli insanlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırmak bizim öncelikli görevimizdir. 
Gümrük Limanındaki düzenlemelerle rahat 
seyahat etmelerini sağlamaya çalıştık.  Ay-
valık’ta engelsiz bir hayat için  gereken her 
türlü düzenlemeleri  yapmaya devam edece-
ğiz,umarım bu tüm benzer kamu alanları için 
örnek teşkil eder” dedi.

Engelsiz bir hayat için ilk hudut kapısı Ayvalık'ta
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>> KARABAĞLAR BELEDIYESI’NIN DÜZENLEDIĞI SÖYLEŞIDE, ENGELLILIK ALGISINDA MEDYANIN ROLÜ TARTIŞILDI

Projeler yaşamları 
kolaylaştırmak için
Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği “Engellilik Algısında Medyanın Rolü: Görünenin 
ve Görünmeyenin İzahı” başlıklı söyleşi, Bozyaka Kültür Merkezi’nde yapıldı. 

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nden Doç. Dr. Huriye Toker’in 
konuşmacı olduğu etkinliğe, 

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin 
Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı 
Ali İhsan, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda 
yurttaş katıldı.

Başkan Selvitopu söyleşinin açılışında 
yaptığı konuşmada, engellileri sadece 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamın-
da anımsamayı doğru bulmadıklarını 
vurguladı. Onların toplum içinde türlü 
zorluklarla yaşamlarını sürdürmeye ça-
lıştıklarına dikkat çeken Başkan Selvito-

pu, “Ne yazık ki toplumda var olan yanlış 
algılar bu yaşamı daha da zorlaştırıyor. 
Benzer yanlış algılar medyada da var. Bu 
algıların tümünü hayatın içinden ayıkla-
mamız gerekiyor” dedi.

KARABAĞLAR’DA YÜZDE 14

İzmir’de engellilerin genel 
nüfusa oranının yüzde 12’ler 
düzeyinde olduğunu, Kara-
bağlar’da ise bu rakamın yüz-
de 14’ü bulduğunu belirten 
Başkan Selvitopu, “Yaklaşık 
70 bin engelli yurttaşımız 
var. 480 binlik nüfusumuz 

içinde 70 bin oldukça ciddi bir rakam. 
Bu nedenle bizler de yerel yönetimler 
olarak, engelli yurttaşlarımızın yaşam-
larını kolaylaştırmak için uzun yıllardır 

çalışmalar yürütüyoruz. Her 
yeni yaptığımız projede, 
düzenlemede mutlaka onları 
da düşünüyoruz. Yeni yapılan 
yollarda, parklarda, belediye 
hizmet binalarında mutlaka 
bu bakış açısını uygulamaya 
çalışıyoruz” diye konuştu.

ASANSÖR ZORUNLULUĞU

Karabağlar Belediyesi 

olarak, yeni yapılacak 1 kattan yüksek 
binalara asansör zorunluluğu getirmek 
için mecliste önerge sunduklarını da 
anımsatan Başkan Selvitopu, “Özellikle 
fiziksel engelli yurttaşları-
mızı düşünerek, 1 kattan 
yüksek binalara asansör 
zorunluluğunu imar yö-
netmeliğimize ve planlara 
işleyeceğiz. Bu sadece küçük 
bir adım. 58 mahallemiz, 
3 bin 600 sokağımız var. 
Normal insanların bile yürü-
mekte zorlandığı yerlerimiz 
bulunuyor. Bunları biliyoruz. 

Ancak kararlı duruşumuz kurumsal 
iradeye dönüştüğünde, gelecekte bu 
sorunların birçoğu ortadan kalkmış 
olacak” dedi.

Söyleşide Doç. Dr. Toker, 
engelliler konusunda med-
yanın dilini, bakış açısını ör-
neklerle anlatı ve hak temelli 
bir yaklaşımın ortaya konul-
ması gerektiğini vurguladı. 
Soru yanıt bölümüyle sona 
eren söyleşinin ardından 
Başkan Selvitopu Doç. Dr. 
Toker’e, çiçek ve fidan dikim 
sertifikası verdi.

Özel öğrencilerden 
Uygur’a özel hediye
Torbalı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde hizmet 
veren 23 Yaş Üzeri Özel Eğitim Kurs Merkezi kursi-
yerleri Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u zi-
yaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TORBALI Belediyesi 
tarafından yapılan hizmet 

binasında eğitim gören Halk 
Eğitimi Merkezi bünyesinde 
hizmet veren 23 Yaş Üzeri Özel 
Eğitim Kurs Merkezi kursiyerleri 
Torbalı Belediye Başkanı İsmail 
Uygur’u ziyaret ederek destek-
lerinden dolayı teşekkür etti. 
Öğret-
menleri 
ve Tor-
balı Halk 
Eğitimi 
Merkezi 
Müdürü 
Emine 
Çoba-
noğlu ile 
birlikte 
Başkan 
Uygur’u 
ziyaret 
eden 
kursiyerler, ebru sanatı ile 
yaptıkları ve Başkan Uygur’un 
fotoğrafının yer aldığı özel çalış-
mayı Uygur’a hediye etti. Torbalı 
Belediyesi olarak engelli birey-
lere her zaman pozitif ayrımcılık 
yaptıklarını ifade eden Başkan 
Uygur, ziyaret için de kursiyerle-
re teşekkür etti.

Ziyarette, Başkan Uygur’dan 
çeşitli isteklerde bulunan kurs 
öğretmenlerinin, gezilerde kul-
lanılmak üzere araç ve beslenme 
saatlerinde de dağıtılmak üzere 
kumanya talepleri için Başkan 
Uygur, ilgili birimlere talimat ver-
di. Günün belirli saatlerinde kurs 
merkezinde eğitimlerini sürdüren 

kursiyer-
ler için 
bahçe 
düzenle-
mesi ve 
ağaçlan-
dırma 
çalışması 
da yapa-
caklarını 
kayde-
den 
Başkan 
Uygur, 
“Engelli 

vatandaşlarımız bizim gözümüz-
de her zaman hizmet çarkında 
özel yerleri olan bireylerimiz. 
Bunun için kent genelinde de 
adımlar atacağız. Bugün bana 
gerçekleşen ziyaret beni çok 
mutlu etti. Engelsiz bir yaşam için 
belediye olarak elimizden geleni 
yapacağız” ifadelerini kullandı.

Rektör Budak, “Tüm gücümüzü engelli 
bireylerimiz için seferber ediyoruz”
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Her birey hayatın tüm alanlarında 
adil ve eşit koşullar içerisinde yer alma hakkına sahiptir. Engelsiz bir düzen inşasında 
üstlendiğimiz öncü ve etkin rolü daima hassasiyetle yerine getireceğiz” dedi.

BIRLEŞMIŞ Milletler tara-
fından 1992 yılında kabul 

edilen Uluslararası Engelliler Günü 
kapsamında her yıl çeşitli organi-
zasyonlarla toplumun her alanında 
engelli bireylerin haklarına ve sosyal 
yaşamda sorunlarının çözümle-
rine yönelik bilgi ve farkındalığın 
artırılması hedefleniyor. Bu anlamlı 
günde Ege Üniversitesi (EÜ) her yıl 
çeşitli araştırmalar, seminerler ve 
projeler üzerinde çalışarak öğren-
cilerin ve toplumun bilinçlendiril-
mesini amaçlıyor.  EÜ Engelsiz Ege 
Birimi tarafından Koordinatör Doç. 
Dr.  Pelin Piştav Akmeşe öncülüğün-
de düzenlenen “Uygulamalı İşaret 
Dili  Eğitimi” semineri, EÜ Eğitim 

Fakültesi Kültür Salonu’nda Rektör 
Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yıl-
maz, akademisyen ve öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Program-
da,  Ege Üniversitesi Engelsiz Ege 
Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Piştav 
Akmeşe, Rektör Budak’a kendisinin 
yazdığı Türkiye’nin eğitim alanında 
ilk “İşaret Dili Kitabı”nı hediye etti.

 “DEZAVANTAJLI BIREYLERI 
DAHA IYI ANLAMALIYIZ”

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. 
Dr. Necdet Budak,  dünyada engelli, 
engelsiz, siyah ya da beyaz olmanın 
hiçbir öneminin olmadığını ve önem-
li olan tek şeyin birbirini anlamak 

olduğunu ifade etti.  Prof. Dr. Budak, 
“Empati yaparak birbirimizi anla-
maya başladığımızda aynı zamanda 
insan olarak kendimizi de anlamaya 
başlıyoruz. Bunun için de onların 
dünyasına girmeliyiz. Bu anlamda 
dezavantajlı bireyleri eğitim yoluyla 
anlamalı, onlara karşı edindiğimiz 
bilgi ve farkındalığı topluma aktar-
malı ve bunların ışığında onların 
yeteneklerini topluma kazandır-
malıyız. Üniversitemiz kampüsünü 
engelsiz kampüs haline getirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu alanda da öğrenciler 
ve kampüs çalışanlarımızla bir araya 
gelip yapmak istediğimiz birçok pro-
jelerimizi hayata geçirmek istiyoruz.” 
dedi.

Etkinlik sonunda Doç. Dr. Pelin Piştav Ak-
meşe, Prof. Dr. Necdet Budak’a “Eğitimde 
Türk İşaret Dili” kitabını hediye etti. 

>> BAŞKAN ORAN, 

“Engelsiz bir Çeşme için 
el ele çalışacağız!”
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde farkındalık yaratmak için tekerlekli san-
dalye ile gezdi. Hayatı paylaşmak için engel olmadığını dile 
getiren Başkan Oran, “Bir gün değil, her gün hatırlamalıyız. 
Engelsiz bir Çeşme için hep beraber el ele çalışacağız” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
kapsamında Çeşme Kent Konseyi 

Engelli Meclisi tarafından Cumhuriyet 
Meydanı’nda 
tören düzen-
lendi. 

Törene 
Çeşme 
Kaymakamı 
Hacı Mehmet 
Kara, Çeşme 
Belediye Baş-
kanı M. Ekrem 
Oran, Çeşme 
İlçe Emniyet 
Müdürü Gür-
can Alev, İlçe 
Jandarma Ko-
mutanı Yarbay 
Emin Yılmaz, 
Cumhuriyet 
Halk Partisi Çeşme İlçe Başkanı Sait Ka-
vasoğullar, Çeşme Kent Konseyi Başkanı 
Ömer Önal, belediye meclis üyeleri, 
engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Çeşme Bele-
diye Başkanı M. Ekrem Oran, “Biz engelli 
vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı sadece 

bugün, 3 Aralık’ta değil, her gün hatırla-
malıyız. Çeşme Belediyesi olarak biz bu 
bilinçle davranıyoruz. Bundan sonra aça-

cağımız  bütün 
sosyal tesisle-
rimizi engelli-
lerimizin bizler 
gibi çok rahat 
yararlanabileceği 
şekle getiriyoruz. 
Ilıca Plajımız 
bunlardan bir 
tanesi. Tekke 
Restoranımızı 
yakında açacağız 
o da bunlardan 
bir tanesinin ör-
neği. Engelsiz bir 
Çeşme için hep 
beraber el ele 
çalışacağız” dedi.

FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA 
TEKERLEKLI SANDALYE ILE GEZDI

Törenin ardından Çeşme Kaymakamı 
Hacı Mehmet Kara, Başkan Oran, ve 
protokol üyeleri farkındalık yaratmak 
amacıyla tekerlekli sandalye ile gezdi. 

>> BAŞKAN SANDAL’DAN 

Engellilere 
iki müjde
Engellilere seslenen Bayraklı Beledi-
ye Başkanı Serdar Sandal, iki de müj-
de verdi. Başkan Sandal, Osmangazi 
Hizmet Binası’nın tamamen engelli-
lere tahsis edileceğini, ayrıca engel-
lilerin ürettiği hediyelikleri belediye 
olarak satın alacaklarını söyledi.

DÜNYA Engelliler Günü, Bayraklı 
Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli 

etkinliklerle kutlandı. Ritim ve tiyatro kursi-
yerlerinin müzikli gösterisi duygu dolu anlar 
yaşatırken, program kapsamında 'engellilerin 
hakları' konulu söyleşi gerçekleştirildi, el 
ürünleri sergisi açıldı, fidan dikildi. 

Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet bina-
sı konferans salonunda düzenlenen etkinliğe 
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın 
yanı sıra İzmir Engelli Eğitim, Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Vural Gürbu-
lak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı 
görme engelli Müjgan Bilgen Özen, engelliler 
ve aileleri 
katıldı. Sosyal 
Yardım İşleri 
Müdürlüğü 
tarafından 
hazırlanan 
program 
kapsamı ah-
şap boyama 
kursiyerlerinin 
sergisiyle 
başladı. 

HAYALLER KURMAKTAN VAZGEÇMEYIN

Engelli bireylerin onur ve saygınlıklarına 
saygı duyulmasıyla başlayan yaşama, eğitim 
alma, sosyal güvenlik, çalışma ve ulaşım 
gibi haklarının olduğunu vurgulayan Özen, 
“Taslağı dünyanın çeşitli ülkelerindeki engelli 
bireyler tarafından oluşturulan Birleşmiş 
Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi kadın ve 
çocuk haklarıyla birlikte en önemli insan hak-
ları sözleşmelerinden biridir. Bu kapsamda 
eşitlik, katılım, ayrımcılık yasağı ve bağımsız 
yaşam ilkesi gibi temel konular önemle 
bilmemiz gereken maddeler. Haklarınızı bilin, 
ilgili birimlerle iletişim kurmaktan kaçınma-
yın. En önemlisi de yaratıcı düşler ve hayaller 
kurmaktan vazgeçmeyin” diye konuştu.

HER ZAMAN SIZDEN YANAYIZ

Söyleşinin ardından söz alan Başkan Sandal 
ise, “Mesele bir ahlak ve vicdan meselesi. 
İnsanı var eden en önemli konu ahlak ve vic-
dandır. Konulara böyle bakarak, empati ya-
parsak, birçok sorunun üstesinden gelebiliriz. 
Önce sorunu doğru tespit edip, meseleye iyi 
niyetli ve vicdanlı yaklaşacağız. Ben Bayrak-
lı’daki engellilerin yaşadığı sorunların farkın-
dayım. Kentsel dönüşüm, altyapı ve kentle-
şememe gibi sorunlarımız var. Bizim öncelikli 
işlerimizden bir tanesi temel meselelerimizi 
aştıktan sonra bu sorunların tamamına köklü 
çözümler getirmek. Bizim tercihimiz her 
zaman sizden yana olacak” dedi.
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Engellileri 
bağrımıza bastık
Özel öğrencilerin sosyalleşmesine 
robotik kodlamalı destek

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Ka-

pıyı aç bulutlar girsin, gülmeyi bilen çocuklar geldi' 
projesi kapsamında zihinsel ve bedensel engelli ile 
down sendromlu öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı 
sağlamak için robotik kodlama eğitimi verildi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Robotik 
kodlamada sayılar ve şekillerle hareketleri yönlen-
diriyorsunuz. 2 boyutlu düşünüyorsunuz. Şekillerle 
matematiği yoğurmak diyebiliriz. Engelli ve down 
sendromlu öğrencilerin bu işi çözdüğünü gördüm. 
Engellileri bağrımıza bastık. Onlara yönelik daha çok 
etkinliklerimiz olacak. Hepimizin her an engelli olma 
durumu var. Bir şeyler yapmak istiyorsak elimizi taşın 
altına koymalıyız" dedi.

Acıpayam'daki bir ormanda 
mevsimlik işçi olarak çalışan 
yağlı güreş sporcusu Hakan 

Dağ'ın hayatı, 5 yıl önce geçirdiği iş 
kazasıyla tamamen değişti. Üzerine 
kamyondan tomruk düşen Dağ, sol 
bacağından ağır yaralandı. Pa-
mukkale Üniversitesi Hastanesi'ne 
kaldırılan Dağ'ın parçalanan bacağı, 
diz üzerinden kesildi. Yaklaşık 1,5 
yıl süren tedavinin ardından Dağ, 
protez bacakla hayatını devam ettir-
meye başladı. Güreşte 15 madalyası 
bulunan Dağ, bacağını kaybettikten 
sonra çok sevdiği bu sporu bırak-
mak zorunda kaldı. Ormanda protez 
bacağıyla çalışmaya devam eden 
Dağ, güreş yapamayınca, hayata 
halter sporuyla tutundu.

ORMANDA KÜTÜKLERLE 
ANTRENMAN YAPTI

Bir yandan ormanda çalışırken, bir 
yandan kütükleri kaldırıp antren-
man yapan Hakan Dağ, 2017 yılında 
ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler 
Halter Şampiyonası'nda Türkiye 
4'üncüsü oldu. Bu azmini gören Acı-
payam ilçesinde spor salonu sahibi 

Uğur Tekin, halterde yüksek dere-
celer alması için Dağ'ı çalıştırmaya 
başladı. Dağ'ın salonunda ücretsiz 
antrenman yapmasına olanak sağla-
yan Tekin, onun antrenörü de oldu. 
2018 yılında Konya'da düzenlenen 
Bedensel Engelliler Halter Şampiyo-
nası'na katılan Dağ, bu turnuvada 

Türkiye 3'üncüsü oldu. Yaşadığı 
ilçeye madalyayla dönen Dağ, azim-
le çalışmayı sürdürdü. Son olarak 
Kocaeli'de düzenlenen Bedensel 
Engelliler Halter Şampiyonası'na 
katılan Dağ, 137 kilogram kaldırarak 
Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. 
Dağ, eşiyle birlikte bodrum katta 

tek odalı bir evde yaşadığını, eşinin 
tekstil işçiliği yaptığını, kendisinin 
ise haftanın 3 günü ormana gidip 
yevmiye usulü çalıştığını söyledi. 
Protez bacağı nedeniyle iş bulama-
dığını kaydeden Dağ, yetkililerden 
düzenli bir iş talebinde bulundu.

HEDEFİ AVRUPA VE DÜNYA 
ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye şampiyonu olmanın gurur 
verici olduğunu ifade eden Dağ, 
"Bacağımı kaybettikten sonra baş-
ladığım halter sporunda 3 önemli 
derece elde ettim. En son Kocae-
li'de 137 kilogram kaldırıp, Türkiye 
Şampiyonu oldum. Spor salonuna 
gitmediğim zamanlarda ormana 
gelip tomruklarla antrenman yap-
tım. Beni engelli durumuna düşüren 
tomruklardı, ben onlarla çalışarak 
şampiyon oldum. Tomruklarla çalış-
mak daha zor oluyor. Başarıya bu şe-
kilde ulaştım. Hayata hiç küsmedim. 
Tek sıkıntım işsizlik. Bir işim olsa 
daha iyi yerlere geleceğimi düşünü-
yorum. Hedefim, Avrupa ve Dünya 
şampiyonalarında Türk bayrağını 
dalgalandırmak" diye konuştu.

>> BACAĞINI KAYBETMESİNE YOL AÇAN TOMRUKLA,

Türkiye Şampiyonu oldu
Denizli’de, 5 yıl önce mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken üzerine tomruk düşen ve sol bacağını 
diz üzerinden kaybeden Hakan Dağ (33), çok sayıda madalya kazandığı yağlı güreş sporunu bırakmak 
zorunda kaldı. Hayata halterle tutunan Dağ, tomruklarla çalışarak Kocaeli’de yapılan Bedensel Engelliler 
Halter Şampiyonası’nda 137 kilogram kaldırarak, Türkiye Şampiyonu oldu.

Sabancı 2020 Hibe Programı başvuruları 

2 Ocak'ta başlıyor
SABANCI Vakfı'ndan yapılan açıklamaya 
göre, sivil toplum kuruluşlarının "Kaliteli Eğiti-

min Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın 
Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışma-
larının Desteklenmesi" alanlarındaki projelerinin 
destekleneceği Hibe Programı için online başvuru-
lar, 2 Ocak-10 Şubat 2020'de  yapılacak.
Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip 
olmalarını hedefleyen Sabancı Vakfı, bireylerin 
toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları 
ayrımcılıkla mücadele eden ve eğitim yoluyla güç-
lenmelerine katkıda bulunan projeleri bekliyor.

2020 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 
50 bin TL ila 250 bin TL arasında hibe desteği sağla-
nacak ve toplam 1,5 milyon TL destek verilecek.

Desteklenecek projelerin en erken 13 Temmuz 
2020'de başlaması ve en geç 12 Temmuz 2021'de 
sona ermesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil top-
lum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları 
bekleniyor. 

ENGELLİ bireyleri toplu-
ma kazandırmak için bir 

araya gelen Genç Engelliler 
Tiyatro Topluluğu, Denizli'nin 
Sarayköy 
ilçesinde, "Pa-
muk Prenses 
ve 7 Cüceler" 
adlı tiyatro 
oyununu 
sahneledi.

Genç 
Engelliler Ti-
yatro Toplulu-
ğu'nun "Gelin 
engelleri 
birlikte aşa-
lım" projesi 
kapsamında, 
genetik bir sorun olan cücelik 
rahatsızlığı bulunan kişilerin 
bir araya geldiği tiyatro toplu-
luğu, Sarayköy Belediyesi Kül-
tür Merkezi'nde sahne aldı.

Sarayköy Belediyesi'nin 
destekleriyle sahnelenen ti-
yatro oyununu şehit yakınları, 
gaziler ve engelli vatandaşlar 
ücretsiz izlerken, tiyatro top-
luluğuna vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi.

Genç Engelliler Tiyatro Top-
luluğu Bölge Müdürü Orhan 
Yağlı, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Sarayköy halkı-
nın yoğun ilgisiyle karşılaş-

tıklarını ve bundan dolayı çok 
mutlu olduklarını belirterek, 
"Engelli vatandaşlarımızı 
topluma kazandırmak adına 

çıktığımız 
bu yolda 
'Gelin en-
gelleri bir-
likte aşalım' 
projesiyle 
ülkemizi 
geziyoruz. 
Engelli 
arkadaşla-
rımızla bir 
araya getir-
diğimiz bir 
tiyatro top-
luluğumuz 

bu. Engellilere imkan verildi-
ğinde neler yapabileceklerini 
gösterdiğimiz bir oluşum 
içerisindeyiz. Sarayköy halkı 
bizleri çok güzel karşıladı. Çok 
teşekkür ederiz." dedi.

Yağlı, Pamuk Prenses ve 7 
Cüceler oyununda bedensel 
engelli sanatçıların olduğunu 
belirtti. MUĞLA'DA çocukken elektrik 

akımına kapılması sonucu bir 
kolunu dirseğine yakın bölgeden 
kaybeden milli yelkenci Hüseyin 
Akbulut, 3 yıldır Türkiye şampiyonu 
olmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Henüz 8 yaşında sağ kolunu 
kaybetse de hayattan hiç kopmayan 
32 yaşındaki Hüseyin Akbulut, hobi 
olarak başladığı yelkendeki başarıla-
rıyla göz dolduruyor. 

Mavi sulara profesyonel olarak 8 
yıldır yelken açan, bu sporda elde 
ettiği şampiyonluklarla 'engelsiz 
yelkenci' olarak anılan Akbulut, 
hayallerine her geçen yıl biraz daha 
yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Son üç yılda Türkiye Engelli Yelken 
Şampiyonası'nı birincilikle kapatan 
Akbulut, Marmaris'te gerçekleştirilen 
kış trofesi yarışmalarında da hem 
rüzgara hem de tecrübeli rakiplerine 
karşı tek koluyla mücadele ediyor.

“AZİMLE MAVİLİKLERE YELKEN 
AÇMAYA DEVAM EDİYORUM"

Paralimpik Yelken Milli Takımı 
sporcusu Hüseyin Akbulut, bu branşı 
sınırlı alan içinde yapılmayan bir 
doğa sporu olmasından dolayı tercih 
ettiğini söyledi. 

Hayatı boyunca doğa sporlarını 
çok sevdiğini belirten milli sporcu, 
"Elimin olmayışı yelken yapmama ve 
sosyal hayatta var olmama engel de-
ğil. Engellere ve hayattaki başarısız-
lıklara bakmadan, azimle maviliklere 
yelken açmaya devam ediyorum." 
ifadelerini kullandı.

Yelkenle Marmaris'ten İsrail'e 
kadar giderek açık deniz mil rekoru-
nu kırdığını aktaran Akbulut, şunları 
söyledi:

"Hiçbir zaman önüme engel 
koymuyorum. Bir şey yapmamak 
için her zaman  bahane üretebilirsin. 

Elinin olmaması veya bacaklarının 
olmaması yapmak istediğin şeye hiç-
bir zaman engel değildir. Topluma 
örnek olabiliyorsam, bir elle bunları 
yapabildiğimi gösterebiliyorsam, 
bu onur verici. En büyük hedefim, 
federasyonumun da verdiği des-
tekle olimpiyatlara katılmak ve tek 
başıma, tek elle hiç durmadan dünya 
turu yapmak. Kış trofeleri ile birlikte 
yılda 10 yarışa katılıyorum. Engelli 
yarışlarına ve uluslararası iki yarışa 
katılıyorum. Buralarda dereceler 
yaparsam hedefime ulaşırım. Engelli 
yelkencilik dünyada yeni yeni yük-
seliyor. Türkiye bu konuda geride 
değil. Yarış eksiğimizi gidermek için 
federasyon çalışıyor. Dünyada öncü 
olmaya doğru gidiyoruz."

Denizde özgürlüğün keyfini 
sonuna kadar yaşadığını dile getiren 
Akbulut,  "Karadaki bütün sorunları, 
faturalarınızı, cep telefonunuzu, 
interneti unutuyorsunuz. Tamamen 
kendinizi özgür hissediyorsunuz. 
O yüzden her birey bir kere olsun 
yelken yapmalı." diye konuştu.

“YENİ SPORCULARA İLHAM 
VERİP, İDOL OLACAK"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Fe-
derasyonu (TBSF) Yönetim Kurulu Üye-
si ve Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul 
Başkanı Aynur Olgaç, Hüseyin Akbulut 
ile ilk karşılaştığında zekası, saygısı ve 
azmiyle kendisine, "Ben başaracağım" 
mesajını verdiğini dile getirdi.

Akbulut'un 3 yıldır başarılarıyla 
kendisini yanıltmadığına dikkati 
çeken Olgaç, "Bilgisini paylaşan, 
yardımsever, takım çalışmasına 
uygun bir kişiliğe sahip. Hüseyin'i 
inşallah ilerleyen zamanlarda dünya 
şampiyonu olarak, olimpiyatta altın 
madalyayla kürsüde görmek nasip 
olur." değerlendirmesinde bulundu.

Engelleri aşan oyun 
izleyiciyle buluştu

Tek koluyla başarıya 
yelken açıyor
Muğla’da 8 yaşında elektrik akımına kapılması sonucu 
bir kolunu dirseğine yakın bölgeden kaybeden para-
limpik milli yelkenci Hüseyin Akbulut, üç yıldır Türkiye 
şampiyonluğunu kimseye kaptırmıyor.

>> BUCA'DA ENGELLİLER İÇİN 

KPSS eğitimi
Engellilere kamu personeli olabilmeleri 
için sınav hazırlık sürecinde destek ol-
mak amacıyla Buca Engelliler Derneği, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim 
Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin deste-
ğiyle eğitim programı başlatıldı.

AÇILIŞTA Metin Özkan kendi yazmış olduğu rap 
parçalarından oluşan bir mini konser verdi, Si-

nem Öntürk de tekerlikli sandalye dansı gösterisi yaptı.
İZELMAN anaokulu öğrencilerinin de gösteri yap-

tığı açılışta konuşan Kaymakam Faik Arıcan, Buca En-
gelliler Derneği organizasyonunda güzel bir etkinlik 
gerçekleştirdiklerini, tüm engelli vatandaşların Buca 
Halk Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği destekle eğitim 
alarak iş sahibi olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara da 
engelli bireylere katkı sağlamak istediklerini ve özel 
eğitimler yaptıklarını ifade ederek, ''Burada amacımız 
herkesi bir yere toplayıp 'size hazırlık kursu veriyoruz' 
demek değil, herkese grubuna uygun hazırlık eğitim-
leri açabilmek. Bugüne kadar derneğimizden 87 kişi 
devlet memuru olarak işe başladı." dedi.
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DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde 
yaşayan 180 kilogram ağırlı-

ğındaki Ulviye Akman (65), yürü-
mekte güçlük çekmesine yol açan 
aşırı kilolarından kurtulmak için 
yetkililerden yardım istedi.

Çivril ilçesinin kırsal Kızılcasöğüt 
Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ulviye 
Akman, 30 yıl önce sağlık sorun-
ları nedeniyle kilo almaya başladı. 
Kilosu yıllar içerisinde sürekli artan 
Akman'ın hareket kabiliyeti azaldı. 
Yürümekte güçlük çeken Akman, 
son 1 yıl içerisinde ise 180 kilogram 

ağırlığına ulaşarak yatağa bağımlı 
hale geldi. Emekleyerek hareket 
edebilen Akman, tedavisi için yet-
kililerden yardım istedi. Ev işlerini 
yapmakta güçlük çektiğini anlatan 
Akman, "Komşularımın desteğiyle 
yaşamaya çalışıyorum. Çivril Kay-
makamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı'ndan aldığım 509 
lira engelli maaşı ile geçiniyorum. 
Aşırı kilolarım nedeniyle hareket 
edemiyorum. Kilolarımdan kur-
tulmak istiyorum. Yetkililer bana 
yardım etsin" dedi.

Görme ve işitme engelli Fırtına, 

Avukat oldu
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 
3,5 yılda bitirip geçen yıl mezun olan 
görme ve kısmi işitme engelli Serdar 
Fırtına, azmiyle örnek oldu. Genç 
hukukçu, bir yıl süren avukatlık stajını 
da başarıyla tamamlayarak ruhsatna-
mesini alıp yemin etti ve cübbe giydi.
İZMİR Barosu'nda önceki gün, avukatlık mes-
leğine adım atan genç hukukçular için cübbe 
giyme töreni düzenlendi. Bu isimler arasında 
azmiyle engel tanımayan çok özel bir isim de 
vardı. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 
büyük bir başarı gösterip 3,5 yılda bitiren 
geçen yıl mezun olan görme ve işitme engelli 
Serdar 
Fırtına, 
avukatlık 
stajını da 
başarıyla 
tamam-
layarak 
yemin etti 
ve cübbe-
sini giydi. 
Fırtına'ya 
cübbesini 
avukatlık 
stajını 
da bir yıl 
boyunca 
yanında 
yaptığı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem 
giydirdi. İzmir Barosu'na 15224 numarayla 
kaydolan ve ruhsatnamesini alan Serdar Fırtı-
na, "Bundan sonraki hedefim önce avukatlık 
yapmak ardından da bir devlet kurumunda 
hukuk müşavirliği biriminde görev almak" 
diye konuştu.

Lisedeyken kariyer günleri kapsamında 
Yaşar Üniversitesi'ne sınıf arkadaşlarıyla 
geldiklerini anlatan Serdar Fırtına, "O zaman 
okulun fiziki imkanlarını, akademisyenlerin 
ilgisini çok sevdim. Burada okuyabileceğime 
inanınca da tercihimi bu yönde kullandım" 
dedi.

MİLAS ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Çok 
Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan Anıl 

Şişman, bilgisayar laboratuvarının üst katta 
olması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Arkadaşlarının 
yardımıyla laboratuvara ulaşabilen Şişman'ın 
sorununa çözüm bulunması için okul yönetimi 
ve öğretmenleri harekete geçti. Üst kattaki 
laboratuvarlardan alınan 2'şer bilgisayar ile 
zemin katta bir laboratuvar daha oluşturuldu. 
Böylelikle Şişman da artık engelsiz bir bilgisar 
laboratuvarında arkadaşları ile eğitim görmeye 
başladı. Yeni oluşturulan bilgisayar laboratuva-
rı, 'Engelsiz yaşam için el ele' sloganı ile 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 
kullanıma açıldı. Açılışa, Okul Müdürü İsmail 
Özer, Anıl'ın annesi Sevda Şişman ve öğrenciler 
katıldı. Artık merdiven çıkmak zorunda kalma-
yacağı için çok mutlu olduğunu belirten Anıl 
Şişman, "Lütfen, kimse kaldırımlara otomobil-
lerini park etmesin. Binalar, kamu kurum ve 
kuruluşları başta olmak üzere gerekli her yere 

engelliler de düşünülerek asansör yapılmalı. 
Tek isteğimiz engeliler için farkındalık" dedi.

Şişman'ın annesi Sevda Şişman ise, "Şu an 
çok heyecanlıyım. Oğlumu üst kattaki bilgisiyar 
sınıfına taşımaya gücüm yetmiyordu. Arkadaş-
larına yük oluyor diye yardım istemeye çekini-
yordum. Bana haber vermeden çıkardıklarında 
ise mahçup oluyordum. Ama artık içim rahat, 
gözüm arkada kalmayacak" dedi.

'ONLARIN FARKINDA OLMAMIZ LAZIM'

Okul Müdürü İsmail Özer ise şunları söyledi:
"Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır aslında. 

O nedenle, engellileri anlamak için onlara 
elimizden gelen gayreti, önemi göstermemiz, 
saygı duymamız lazım. Onlar da bu toplumun 
içerisinde birer birey. Bu konuda okulumuzda, 
daha önce farkındalık oluşturmak için böyle bir 
video hazırlayıp, paylaştık. Şimdi de engelli öğ-
rencimiz Anıl Şişman için bir çalışma planlayıp, 
engelsiz bilgisayar laboratuvarı oluşturduk."

>> BORNOVA'DA GÖNÜLLÜLERDEN 

Engelli çocukları 
güldüren etkinlik
Bornova’da sosyal medyada kurulan 'Bir 
İyilik Bir Gülümseme' isimli sayfasının kulla-
nıcıları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. Gönül-
lüler, palyaçolar ve illüzyonist gösterisinin 
yanı sıra köpük şovla keyifli vakit geçi-
ren 25 engelli çocuğun yüzünü güldürdü. 
EV kadını Nimet Altaş (45), yazar Dilek Çoban (45) ve 
özel bir firmada görevli Ömür Aslan (42), sosyal med-
yada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' isimli sayfa 
aracılığıyla 4 yıldır yardıma muhtaç her eve ellerini 
uzatmaya çalışıyor. Son olarak doğuştan bedensel 
engeli bulunduğu için tekerlekli sandalyeyle yaşa-
mını sürdüren 5'inci sınıf öğrencisi Ataburak Baran’a 
yeni bir akülü sandalye alan gönüllüler, onun gibi 
çok sayıda engelli çocuğun 3 Aralık Dünya Engelli-
ler Günü’nde yüzünü güldürdü. Yaklaşık 4 yıldır bu 
işi yaptıklarını ve çocukları gülümsetmekle birlikte 
dünyanın da güzelleşeceğine inandıklarını söyleyen 
Dilek Çoban, yaş, dil, din, kimlik fark etmeden ihti-
yaçlara yanıt vermek istediklerini söyleyerek ihtiyaç 
sahibi çocuklar için gerektiğinde erzak, çocuklara 
bot, mont, kırtasiye ve bayramlık hediye ettiklerini 
belirtti. 

ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ DE VERECEKLER

Üç arkadaş olarak toplumdaki sorunlara duyarsız 
kalamadıklarını vurgulayan Nimet Altaş, çocukları 
çok sevdiklerini söyleyerek, "Aslında hedef kitlemiz 
tüm dezavantajlı bireyler fakat genelde çocuklara 
yardım yapıyoruz. Çocuk istismarını önlemek adına 
pedafoni ile ilgili bir projemiz var. En kısa zamanda 
onu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Dramayla çocukla-
ra kendilerini cinsel istismardan korumaları için mah-
remiyet eğitimi vermeyi planlıyorum. Bunu bir kukla 
yardımıyla yapacağız. Çok emek veriyoruz bazen 
yoruluyoruz koşturuyoruz ama hissettiğim en güzel 
şey onların gülümseyişleri. Çocuklar çok masum ve 
savunmasız. Onları biraz güldürmek istiyoruz" dedi.

'ONLARA SEVGİ LAZIM'

Annesi Yeliz Cansesli'nin yorulmaması için yeni bir 
akülü sandalye isteyen ve Bir İyilik Bir Gülümseme 
sayfasının kullanıcıları sayesinde yeni sandalyesine 
kavuşan 11 yaşındaki Ataburak Baran da eğlenceye 
gelen çocuklardan biri oldu. Anne Yeliz Cansesli, 
yardımseverlere teşekkürlerini ileterek, "Hislerim 
anlatılmaz. Oğlum benim her şeyim. Spastik iki 
çocuğum var. Çocuklarım bana hayat kaynağı onları 
sevgiyle tek başıma büyüttüm.” diye konuştu.

>> DOWN SENDROMLU TOLGA'NIN 

Tekvando başarısı 
İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde yaşayan ve down send-
romlu olarak dünyaya gelen Tolga Erdek, azmiyle 
örnek oluyor. Erdek, tekvando kursları ile sosyalleşir-
ken aynı zamanda özel bir şirkette de çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusu 
8 milyara yaklaşırken, 1 milyardan fazla insanda çeşit-
li nedenlerle engellilik durumu bulunuyor. Engelliler, 
dünyanın birçok ülkesinde zor şartlarda yaşama tu-
tunmak için çaba gösterirken, bu konuda her geçen 
gün gösterilen duyarlı-
lık artıyor. Türkiye'deki 
engellilerin oranı ise 
resmi rakamlara göre 
ülke nüfusunun yüzde 
7'sini, sivil toplum 
kuruluşlarına göre ise 
yüzde 13'ünü oluştu-
ruyor. Diyabet, kalp 
ve damar hastalıkları, 
kanser ve akıl sağlığı 
bozuklukları gibi kro-
nik sağlık sorunlarının 
yayılmasıyla engelli birey sayısı her geçen yıl artarken 
birçoğu da azmiyle örnek teşkil ediyor.

Gülay-Mustafa Erdek çiftinin çocuğu olan ve down 
sendromlu olarak dünyaya gelen 32 yaşındaki Tolga 
Erdek de eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan 
sonra iş hayatına girdi. Özel bir şirkette çalışan Erdek, 
spor ve sanat etkinlikleriyle de sosyal hayatın içinde 
yer alıyor. Erdek, Gaziemir Belediyesi'nin tekvando 
kursuna katılıp herkese örnek olurken, sempatik 
tavırlarıyla arkadaşlarının sevgisini ve başarılı perfor-
mansıyla antrenörlerinin takdirini topluyor. Merkezefendi'de yaşayan Saadettin-Aysel 

Işık çiftinin ilk çocuğu olan Hediye Işık, 
10 yaşındayken kas hastalıklarından biri 

olan Friedreich ataksisi sendromuna yakalandı. 
Zamanla yürüme sorunu artan Işık, 18 yaşına gel-
diğinde, yürüme yetisini tamamen kaybederek 
tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hastalığının 
kesin bir tedavisi olmayan Işık, eğitimi ve fizyote-
rapisi için Merkezefendi Belediyesi'nin Engelsiz 
Yaşam Akademisi'ne giderek kendi gibi engelli 
arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hediye 
Işık, bir süre önce Pamukkale'ye ailesi tarafından 
götürüldüğünde, havada gördüğü yamaç para-

şütüyle uçmayı hayal etti. Daha sonra bu hayalini, 
Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki yöneticilere 
iletti. İsteğini gerçekleştirmek için bir minibüsle 
Pamukkale'deki yamaç paraşütü pilotlarının 
atlayış yaptığı Dinamit tepesine götürülen Hedi-
ye Işık, büyük heyecan yaşadı. Yamaç paraşütü 
pilotu Mustafa Şimşek, Işık'ı tandem için paraşüte 
güvenli şekilde bağladı. Işık, Dinamit tepesinden 
pilotla birlikte yamaç paraşütüyle atlayış yaparak 
özgürlüğe uçtu. Yaklaşık 15 dakika havada süzü-
lüp, Pamukkale'nin dünyaca ünlü beyaz traver-
tenlerini hayatında ilk kez havadan görme fırsatı 
bulan Işık'ın hayali gerçekleşmiş oldu.

'UÇARKEN ÖZGÜR OLDUĞUMU HİSSETTİM'

Uçmadan önce çok heyecanlı olduğunu 

söyleyen Hediye Işık, "En büyük hayalim 
uçmak, hayallerimden birini gerçekleştiriyo-
rum. Buradan engellilere de sesleniyorum. 
Hiçbir şey yapamayacaklarını düşünmesinler, 
sevgiyle her şey oluyor" dedi. Pamukkale'yi 
havadan görme fırsatı bulan Işık, yere indikten 
sonra da "Çok güzel bir duyguydu. Hayatımda 
ilk kez uçarken özgür olduğumu hissettim. 
Yürüyemiyorum ama bugün uçabildim. Benim 
için bu paha biçilemez, anlatmak çok zor" diye 
konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Şimşek ise, 
"Uzun yıllardır bu sporu yapıyorum. Ancak be-
nim için bu an en özel ve anlamlı uçuşlardan 
biri. Hediye'nin hayalini gerçekleştirdiğimiz 
için mutluyum" dedi.

>> YÜRÜME ENGELLİ GENÇ, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU

Kim demiş ki engelli 
gençler uçamaz diye..

GELDİ KALKTI HAZIRLANDI VE HAVADA SÜZÜLDÜ

10 yaşındayken yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan 
Hediye Işık’ın (27) en büyük hayali gerçekleşti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Pamukkale’deki beyaz travertenler 
üzerinde yamaç paraşütüne binerek pilotla tandem uçuşu yapan Işık, havada özgürlüğü hissettiğini belirtti.

>> LİSELİ ANIL İÇİN 

Engelsiz laboratuvar kuruldu
Muğla’da yaşayan 10’uncu sınıf öğrencisi Anıl Şişman’ın (16), bedensel engeli 
nedeniyle ikinci kattaki bilgisayar laboratuvarına çıkamaması üzerine öğ-
retmenleri ve okul idarecileri tarafından zemin katta bilgisayar laboratuvarı 
oluşturuldu. ‘Engelsiz’ laboratuvar, Şişman’ın da katılımıyla hizmete açıldı.

180 kilo ağırlığındaki kadın, yardım istiyor
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Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehir 
dışına çıkarken koltuğunu, belediyenin ilk ve 
tek engelli meclis üyesi AK Parti'li Ahmet Uğur 

Baran'a bıraktı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'n-
de, İzmir ve Türkiye'de tüm engellileri temsil ettiğini 
belirten Baran, "Bu farkındalık, bu adım bizim için 
çok kıymetli. Tunç Başkan da bu adımı attı ve bu, 
Türkiye genelinde ilk oldu. İzmir'in arterlerinde 
engelliler için çok büyük sorunlar yok ancak arka 
sokaklarda ciddi problemler var. Kaldırımların dar 
olması, kaldırım işgalleri can yakıyor. Bu bir kurum-
dan ya da bir kişiden kaynaklanmıyor. Bu toplumsal 
farkındalığın geç oluşmasından kaynaklanıyor. Ör-

neğin; bir kafeteryanın tuvaletinde 'engelli kadın', 
'engelli erkek' ayrımı yok; ancak karamsar değilim. 
Bunları el birliğiyle çözeceğiz" diye konuştu. 

Belediye Meclisi'nde Engelsiz İzmir Komisyonu'na 
da başkanlık eden Ahmet Uğur Baran, komisyon 
olarak en son ESHOT'un otobüslerinin tüm engel 
gruplarına uygun olup olmadığıyla ilgili çalışma 
yapılması için önerge sunduklarını söyledi. Baran, 
"ESHOT'taki bürokrat arkadaşlarla ciddi toplantılar 
yaptık. Uygulama yöntemini karara bağladık ve ka-
rar Meclis'ten oy birliği ile geçti. Bu kararın ESHOT 
bütçesinde de yerini aldığını gördük ve çok mutlu 
olduk" dedi.

>> BAŞKAN SOYER’E 

Engelli meclis üyesi vekalet etti
İzmir’de, bedensel engelli meclis üyesi AK Parti’li Ahmet Uğur Baran, Dünya Engelliler Günü’nde, şehir dışına çıkan 
Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’e vekalet etti. Baran, bu uygulamanın Türkiye’de ilk olduğunu söyledi.

ZONGULDAKLI Muhammet 
Açıkgöz, bu yıl girdiği Yükseköğ-

retim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim İş Öğretmenliği'ni kazandı. İşitme 
engelli Açıkgöz, 18 kişilik sınıfta arkadaş-
larıyla iletişim kuramadı. Yalnızlık yaşama-
ya başlayan Açıkgöz için kolları sıvayan 
MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Bölümü Resim İş Ana Bilim Dalı Öğretim 
Görevlisi Çetin Çelebi, öğrencisi için işaret 
dili öğrenebileceklerini düşündü. Çelebi, 
diğer öğrencilerle düşüncesini paylaştı. 
Öğrenciler de kabul etti. Menteşe Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne iletilen ta-
lebin ardından işaret dili öğretmeni Sibel 
Okçu, üniversitede haftanın 1 günü 2'şer 
saat ders vermeye başladı.

İşaret dili kursuna katılan MSKÜ 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Gurur 
verici bir faaliyet. Engelli öğrencilerimi-
zin önündeki her türlü engeli kaldırmak 
için çalışıyoruz. Evlatlarımıza uygulama 
yapacakları zeminler oluşturuyoruz. Her 
birinin öz güvenleri çok yüksek. Böyle bir 
faaliyete sürekli katılıyorlar. Emeği geçen-
lerini kutluyorum" diye konuştu.

'ENGELSİZ ÜNİVERSİTE'

Öğretim Görevlisi Çetin Çelebi de 25 
yıllık meslek hayatında ilk kez işitme 
engelli bir öğrenciyle ders yaptığını 
anlatarak, "Daha önce fiziki engeli olan 
öğrencilerle ders yapmıştım. Temel 
tasarım dersinde genel işleyişi aktarırken 
Muhammet'in kenarda beklediğini gör-
düm. Öğrencimizin yanına gittim. Dersi 
yazılı olarak aktardım. Diğer öğrencilerin 
Muhammet ile aramızdaki diyalogu izle-

diğini fark ettim. Öğrencilerime dönerek, 
'Öğretmen adayı olarak buraya geldiniz. 
Sizin de ileride engelli öğrenciniz olabilir' 
dedim. 'Muhammet için işaret dilini 
öğrenmeye var mısınız?' diye sordum. 
Hepsi önerimi tereddüt etmeden kabul 
etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün dediği gibi ümidimiz gençlik-
tedir. Toplumumuzun empati kurmaya 
dönük bir tavır içinde olmasını istiyorum. 
Üniversitemizde 'engelsiz üniversite' 
olmaya yönelik bir alt yapı çalışması söz 
konusu" dedi.

İLETİŞİMLERİ ARTTI

Öğretmen Sibel Okçu'nun aracılığıyla 
duygularını anlatan Muhammet Açıkgöz 
ise "Arkadaşlarımla işaret diliyle anlaş-
maya başladığım için kendimi mutlu 
hissediyorum. Duyarlılıklarından dolayı 
kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde 
konuştu.

Açıkgöz için ders alan öğrencilerden 
Melek Koca, "Gruba sonradan dahil ol-
dum. Bu derse katıldığım için mutluyum. 
İleride bizim de işitme engelli öğrencimiz 
olabilir" derken, İzzet Can Güleryüz de 
"Muhammet ile zor anlaşıyorduk. Ders 
sayesinde arkadaşlığımız iyi noktalara 
geldi. O mutlu olduğu zaman bizde mut-
lu oluyoruz" dedi.

Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdür-
lüğü'nde 3 yıldır işaret dili öğretmenliği 
yapan Sibel Okçu, "Bunca yıldır kurs 
veriyorum ancak en özelinin bu sınıftaki 
olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarının 
tek isteği Muhammet ile iletişime haline 
geçebilmekti. Davranışları beni çok mut-
lu etti. Bu grubun içinde yer almaktan 
büyük keyif alıyorum" dedi.

>> MUHAMMET İÇİN 

İşaret dili öğreniyorlar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanat-
lar Eğitimi Bölümü öğrencileri ile öğretim görevlileri, bu yıl okulu ka-
zanan işitme engelli Muhammet Açıkgöz (21) için işaret dili öğreniyor.

Yumurta kolisinden elbise yapan 
engelli gençler defileye çıkacak
Urla’da Kızılay’ın öncülüğünde bir araya gelen zihinsel engelli ve otizmli gençler, topladıkları gazete, nay-
lon, plastik, yumurta kutusu, çuval ve duş perdesi gibi birçok geri dönüşüm malzemesinden kıyafet yapıyor. 
Anneleriyle birlikte Kızılay Urla Şube binasında bir araya gelerek gelinlikten, yağmurluğa kadar birçok kıya-
fet tasarlayan gençler, ünlü modacı Hakan Akkaya’nın da desteğiyle bir defile düzenleyecek.

URLA'DA, Dere Sokağı'ndaki Kızılay Urla 
Şube binasına anneleriyle gelen zihinsel 

engelli ve otizmli gençler, kendi çabalarıyla top-
ladıkları farklı geri dönüşüm malzemelerinden 
kıyafet tasarlıyor. Duş perdesinden yağmurluk, 
çeşitli dantel ve oyalardan gelinlik, gazete, yu-
murta kolileri ve çuvallardan elbise, naylonlardan 
şapka ve çanta yapan engelli gençler, görenleri 
azimleriyle kendilerine hayran bırakıyor. Dikiş ve 
kesim gibi ince işleri anneler yaparken, gençler 
daha çok geri dönüşüm malzemelerinin toplan-
ması, bunların depolanması, ütüleme ve kıyafet 
yapımındaki diğer görevleri yerine getiriyor. 
Gençler, hem sosyalleşiyor hem de birlikte bir 
şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

DEFİLE HEYECANI

Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, yapılan 

kıyafetlerle ilçedeki Hakan Çeken Kültür Merke-
zi'nde, gelecek 7 Aralık'ta bir defile yapılacağını 
belirterek, herkesi etkinliğe davet etti. Ünlü 
modacı Hakan Akkaya'nın da kendilerine yol 
gösterdiğini ve destek olduğunu berliteren 
Saltık, "Bu, bizim yapacağımız ilk defile değil. 
Bundan önce de geri dönüşüm malzemeleriyle 
4 defile yaptık, ancak hiçbiri bu kadar geniş çaplı 
değildi. Bu sefer çok iyi hazırlandık ve kıyafet sa-
yımızı fazla tuttuk. Gençler ve velilerimiz oldukça 
heyecanlı, defile gününü iple çekiyoruz" dedi. 
İlçedeki engellilere karşı birçok faaliyet yürüttük-
lerini belirten Saltık, "Bizler engelli gençlerimizin 
sosyalleşmesi için, samimi olarak çalışıyoruz. On-
lara neler katabiliriz, nasıl faydamız dokunur diye 
sürekli düşünüyoruz. Onlarla beraber bir koro 
oluşturduk ve çeşitli belediyelerin etkinliklerinde, 
festivallerinde sahne aldık. Böylece, gençlerimizi 

evlerine mahkum etmiyoruz. Engelli gençleri-
mizin birlikte bir şeyler üretmesi, bizleri mutlu 
ettiği kadar kendilerini de mutlu ediyor. Onların 
herhangi bir faaliyet esnasındaki mutluluğunu 
görmek bizleri daha da perçinliyor" dedi.

'MUTLULUĞU GÖZLERİNDE GÖRÜYORUZ'

Otizmli çocuğu olan annelerden Sera Erak (47) 
da, Kızılay'ın ilçedeki tüm faaliyetlerine memnu-
niyetle katıldıklarını belirterek, "Evde oturmak, bir 
insanın kendine yapabileceği en büyük zulüm. Biz-
ler burada güzel işlere imza atıyoruz ve birlikte bir 
şeyler yapmanın tadını çıkarıyoruz. Çocuklarımız da 
burada bulunmaktan, şarkılar türküler söylemekten 
ve geri dönüşüm malzemelerinden kıyafetler yap-
mak gibi farklı etkinliklere katılmaktan büyük keyif 
duyuyor. Bunu, tüm anneler olarak onların gözlerin-
de ve sözlerinde görebiliyoruz" dedi.

BORNOVA ilçesinde 
yaşayan, doğuştan 

işitme ve konuşma engelli 
Ümit Uygun'un dans yete-
neği, lise yıllarında öğret-
meni tarafından fark edildi. 
Duymadığı halde müzik 
eşliğinde hareketler yapan 
Uygun, dans ile hayata 
tutundu. Kemalpaşa'da 
tekstil atölyesinde çalışan 
Ümit Uygun, tercüman 
Elvan Uçan aracılığıyla 
duygularını anlattı. Uygun, 
"Müziği duymuyorum ama 
hissedebiliyorum. Dans 
figürlerini de bu şekilde ya-
pıyorum. Bana göre işitme 
engelli biri ya da duyan in-
san, hiç fark etmez. Önemli 

olan hissetmek" dedi.
Amacının bütün işitme 

engellilerin dans edebile-
ceğini göstermek olduğu-
nu belirten Uygun, dans 
etmeyi çok sevdiğini, çok 
çalıştığını ve emek verdiği-
ni anlattı. 

'DUYAN BİRİ İLE ARAMIZ-
DA FARK YOK'

Dans etmenin kendisi 
için tutku olduğunu ve 
bundan vazgeçmeyece-
ğini belirten Ümit Uygun, 
"Okulda öğretmenim 
benim dans yeteneğimi 
fark ettiğinde 'Sen işitme 
engelli olarak nasıl dans 
edebiliyorsun' demiş ve 

duruma şaşırmıştı. Önce-
sinde farkında olmadığım 
ama sonra benim için de 
yaşama sevinci, hayata tu-
tunma nedeni olan dansa 
sıkı sıkıya sarıldım. Dans 
ettikçe dansı daha çok 
sevdim. İstanbul'a gittim. 
Orada dans grubu kurduk, 
yarışmalara katıldık. Bir ya-
rışmada da yarı finale kadar 
çıktık" dedi.

Aile bireylerinin işitme 
engelli olduğunu öğren-
diğinde çok ağladıklarını 
kendisine anlattığını akta-
ran Uygun, şöyle devam 
etti:

"İlk zamanlar ailem 
durumuma çok üzülüyordu 

sonra benim dans ederek 
bir şeyler başardığımı 
görünce çok duygusallaş-
tılar. Bu durum onların çok 
hoşuna gidiyor. Arkadaşla-
rım bana çok güzel şeyler 
söylüyor. Ben aslında bir 
işitme engelli ile duyan biri 
arasında fark olmadığını 
tekrar tekrar göstermeye 
çalışıyorum. Duyan, konu-
şabilen veya konuşamayan, 
duymayan hiç fark etmez. 
Bence herkes dans etmeli." 

En büyük hayalinin 
duygusal şarkı söylemek 
olduğunu belirten Ümit 
Uygun, çalışarak güzel yer-
lere gelmek istediğini 
aktardı. 

İşitme engelli gencin dans tutkusu
İzmir’de yaşayan, doğuştan işitme ve konuşma engelli Ümit Uygun (30), dans ile 
hayata tutundu. Lise yıllarında öğretmeni tarafından dans yeteneği fark edilen, o 
günden sonra müziği duymadığı halde dans etmeye başlayan Uygun, müziği duy-
masa da hissettiğini söyledi. Uygun, “Duymak veya duymamak benim için önemli 
değil. Hissetmek yeterli. Dans etmeyi çok seviyorum ve vazgeçmeyeceğim” dedi.

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde yaşayan, 
görme engelli rehberlik öğretmeni 
İdris Ekinci, öğrencilerle birlikte görme 
engellilerin yaşamını kolaylaştırmak 
için başlattığı projesiyle 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü'nde farkındalık örneği 
oluşturdu. Öğrenciler, görme engellile-
rin kafe ve restoranlarda tercih ede-
ceği yiyecek ve içecekler ile fiyatlarını 
daha rahat öğrenebilmeleri için Braille 
alfabesiyle işletmelere menü hazırla-
dı. 12 işletmenin menüsü, elektronik 
ortamda Braille alfabesiyle hazırlanıp, 
kabartma baskıyla basıldı ve işletmeci-
lere verildi. 

Görme engellilerin 'özgür bireyler' 
olarak sosyal yaşamın her evresinde 
daha aktif olabilmesi için Torbalı Piri 
Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencileriyle birlikte atölyelerde Braille 
alfabesiyle kafe ve restoranlara menü 
hazırlayan Ekinci, projesiyle takdir 
topladı. 

Gittiği kafe ve restoranlarda kendi-
sinin de zorlanması üzerine bu pro-
jeyi hayata geçirmeye karar verdiğini 
belirten İdris Ekinci, "Ben de restoran ve 
kafelere gittiğimde Braille alfabesiyle 
menü olmadığı için zorlanıyordum, biri-
lerine okutmak zorunda kalıyordum. 
Bazen karşımızdakini daha fazla yor-
mayalım diye istemediğimiz bir seçimi 
yapmak zorunda kalıyoruz. Herkesin bir 
işi var, bir kişinin bana uzun süre ayırıp 
menüyü okuması çekingen hareket et-
meme sebep oluyordu. Ancak bu proje 
ile öğrencileri de ortak ederek, gerçek 
bir sorunu çözüme ulaştırdık" dedi.

Görme engelliler için kafelere 
Braille alfabesiyle menü hazırladı
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Üçlü, büyük 
ikramiyenin 

kendilerinden 
biri tarafından 

satılacağına 
inandıklarını ifade 

ederken, İzmir 
Milli Piyango ve 
Şans Oyunları 
Odası Başkanı 

Paşa Çakmak, “Şu 
anda idarenin 
elinde yüzde 

45’lik bilet kaldı. 
İlgi her geçen 

gün yükseliyor, 
satışlarımız 

fazlalaştı” dedi.

MUĞLA'NIN Menteşe 
ilçesinde yaşayan emekli 

öğretmen Kıymet Bozkurt 
(55), hayatını bir anadolu 
lisesinde 
eğitim gören 
bedensel 
engelli kızı 
Yasemin 
Bozkurt'a 
(19) ada-
dı. Anne 
Bozkurt, 
kullandığı 
minibüse 
kızını rahat 
bir şekilde 
bindirip, 
indirebilmek için engelli ram-
pası yaptırırken, okul yönetimi 
de Yasemin'in dinlenebilmesi 
ve özel ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmesi için müdür yardım-
cısının odasını destek eğitim 
odasına dönüştürdü.

Menteşe'nin Yenice Ma-
hallesi'nde yaşayan Kıymet 
ile marangoz ustası Mustafa 
Bozkurt'un (57), 'Yasemin' 
ismini verdikleri ikinci 
çocukları doğuştan beden-
sel engelli olarak dünyaya 
geldi. Anne Kıymet Bozkurt, 
gecesini gündüzüne katarak 

büyüttüğü kızını, Ula ilçesin-
de eğitim-öğretim gördüğü 
12 kilometre mesafedeki 
Hüseyin Ercan Ermaş Mermer 

Anadolu Li-
sesi'ne kendi 
kullandığı 
minibüs ile 
götürüp ge-
tiriyor. Anne 
Bozkurt, 
ortaokulda 
kızının araca 
inip binme 
sırasında ya-
şadığı zorluk 
nedeniyle 
eşi ile birlikte 

araçlarına engelli rampası 
yaptırdı. Hüseyin Ercan Er-
maş Mermer Anadolu Lisesi 
öğretmenleri ve idareciler, 
tekerlekli sandalye nedeniyle 
ikinci kattaki sınıfına çıkmak-
ta zorlanan Yasemin Bozkurt 
için harekete geçti. Yapılan 
düzenlemeyle Bozkurt'un 
dersleri giriş katındaki sınıfla-
ra alındı. Genç kızın dinlene-
bilmesi ve özel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için müdür 
yardımcısının odası,  
destek eğitim odasına  
dönüştürüldü.

MILLI Piyango bileti satarak ge-
çimlerini sağlayan protez bacaklı 
Bekir Acar 50, duyma 
güçlüğü bulunan Feyzi 
Deniz 40, konuşma 
ve yürüme engelli Ali 
Ünlü ise bugüne kadar 
hem yılbaşı hem de 
rutin çekilişler olmak 
üzere 5 milyon TL'lik 
ikramiye kazandırdı 
ancak üçlü, hak ettikleri 
değeri görememekten 
şikayetçi. Aynı kişiye 3 
defa büyük ikramiye 
kazandırdığını ifade 
eden Feyzi Deniz, 
"Bugüne kadar Nimet 
Abla'nın reklamı yapıl-
dı, ancak onlara ikra-
miye çıkmıyor. Bizler 
engelli satıcılar olarak 
defalarca ikramiyeli 
bilet verdik, insanların 
milyonlarca lira ka-
zanmalarını sağladık. 
Ancak yeterince tanınmıyoruz" 
dedi. 

Yılbaşı yaklaştıkça satışların 
arttığını ifade eden Deniz, 2012 

yılında sattığı ve 40 
milyon TL'lik ikramiye ka-

zanan biletinden önce, 
İzmir'den 11 yıl boyun-
ca büyük ikramiyenin 
çıkmadığını söyledi.

50 MILYONLUK 
BILETI SATMIŞTI

2015'te, yılbaşı bü-
yük ikramiyesi olarak 

50 milyon TL'lik bileti 
satan Bekir Acar ise 
"Ben insanları mutlu 
etmeyi seviyorum. 

Güler yüzlü ve 
temiz kalpli olursan 
bu sattığın biletin 
şansına da etki eder" 
dedi. Acar, yıllar önce 
sattığı biletten ikra-

miye çıkınca, ikrami-
yeyi kazanan kişinin 
kendisine ev aldığını 

belirterek, "Şu an hala bu evde 
oturuyorum" dedi.

BABADAĞ Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi, 

down sendromlu Esma Yüksel 
(31) ve Vildan Karnak (33) ile 
zihinsel engelli Sema Avcı'nın 
(51) gelinlik giyme isteği üzeri-
ne özel bir etkinlik düzenlendi. 
Gelinlik hayali bulunan engelli 
bireyler için ilçedeki gelenek 
ve göreneklere göre düğün 
organize edildi. Kız alma, 
konvoy, kına ve takı töreni 
yapıldı. Huzurevinin salonunda 
eğlence düzenlendi. Etkinlikte 
3 kadın huzurevi personeli ise, 
erkek kılığına girerek, gelinlerin 

kavalyeliğini üstlendi. Temsili 
düğünde pasta kesen engelli 
bireyler, müzik eşliğinde eğlen-
cenin tadını çıkardı. Babadağ 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi'nde 2 yıldır kalan işit-
me engelli 88 yaşındaki Emine 
Kurşuncu da temsili düğünü 
izlemek için geceye katıldı. Ha-
yatı boyunca hiç evlenmeyen 
Kurşuncu, düğünden oldukça 
etkilendi. Kurşuncu, yetkililere 
işaret diliyle, kendisinin hiç 
düğün mutluluğu yaşamadı-
ğını, ölmeden gelinlik giymek 
istediğini anlattı.

AILESININ 
GURUR 

KAYNAĞI

Urla ilçesinde yaşayan, bir otelde 
sezonluk çalışan emekli Tarık ve ev 
kadını Özlem Serin, işitme engelliler 

okulunda tanıştı. 2002 yılında dünyaya 
gelen kızları Deniz, büyüyüp işaret dili öğre-
nince sıkıntı yaşadıkları her konuda onlara 
destek oldu. Anne ve babasını isleyerek 
işaret dilini öğrenen Deniz Serin, otobüs-
te, markette, hastanede ve diğer sosyal 
ortamlarda onların dili ve kulağı oldu. Deniz, 
ailesinin yerine fatura hesaplamaları yapıp, 
market alışverişlerinde, telefon konuşmala-
rında yardım ederek, hayatlarını kolaylaştırı-
yor. İşaret dilini çevresindekilere de öğreten 
Deniz, engellilere yönelik etkinliklerde 
gönüllü görev alıyor.

İşitme engelliler için toplu taşıma araç-
larında yeterli imkanın bulunmadığına ve 
herkesin işaret dili öğrenmesi gerektiği-
ne vurgu yapan Derin Serin, "Ben işaret 
dilini ailemden öğrendim. Doğduğumdan 
itibaren ailemle beden dili ile iletişim 
kuruyorum. Onlara çevirmenlik yapıyorum. 
Küçükken şarkıları işaret diline çeviriyor-
dum. Her kelimenin karşılığı olmadığı için 
hep eş anlamlılarını söyleyerek anlaşıyoruz. 
Mesajlaşırken zorlanıyoruz, fotoğraf atıyo-

ruz birbirimize sürekli. İleride işaret dili ile 
ilgili bir belge alıp, böyle bir meslek yapmayı 
düşünüyorum" dedi.

Babasının aktif olarak iş hayatında bu-
lunmaktan dolayı işitme engeli sorununu 
kendisinin halledebildiğini, ancak dışarı 
pek çıkmayan annesinin kaybolma korkusu 
yaşadığını belirten Serin, "Annem tek başına 
dışarı çıkma konusunda kendine güvenemi-
yor. Yanlış bir şey yapma, kaybolma korkusu 
var. Toplu taşım araçlarında da çok zorlanı-
yoruz. Urla’daki dolmuşların çoğu anne ve 
babamı tanıyor. Fakat bilmedikleri bir yerde 
inmek istediklerini belirtmekte zorlanıyorlar. 
İnsanlarla iletişimde yanlış anlaşılmalar ya-
şanıyor. Alışverişte anlaşmazlıklar yaşanıyor. 
Hastaneye gitmesi gereken dolmuşa bin-
diklerinde, şoför ‘Hastaneye giden var mı?’ 
diye sorduğunda duymuyorlar ve durağı 
kaçırıyorlar. Mutlaka bir sıkıntı çıkıyor. Ben 
onlara elimden geldiği kadar destek olmaya 
çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

KADINA KARŞI ŞIDDET TEMALI KISA 
FILMLE TÜRKIYE IKINCISI OLDULAR

Urla Anadolu Lisesi'nde okuyan Deniz 
Serin, kadına karşı şiddete dikkat çekmek 

amacıyla, öğrencilerin Türkiye’de öldürü-
len 10 kadını canlandırdıkları ‘Can Kırıkları’ 
adlı kısa film çektiklerini, Kütahya Tavşanlı 
Ahmet Ulucay Bilim ve Sanat Merkezi'nin 
yaptığı yarışmada Türkiye ikincisi olduklarını 
belirtti. Deniz Serin, "Kısa filmde öldürülen 
kadınlara mutlu sonlar yazdık ve bu kadın-
ların hayatlarına devam ettikleri takdirde 
neler yaşayacağı anlattık. Bu kısa filmi 
aileme işaret diline çevirdim. Benimle çok 
gurur duydular. Filmi izletirken, arka fonda 
çalan müziği duyamıyorlardı. Filmi izletirken 
ben onlara konuşulanları anlattım. Filmde 
onlardan esinlenerek koyduğum işitme 
engelli bir karakter vardı, sürekli başa sarıp 
onu izlemeleri beni çok etkiledi" dedi.

‘ONLARIN SEVGISI ENGEL TANIMIYOR’

Kızı Özlem’in 6 aylıkken kömürden ze-
hirlendikten sonra işitmemeye başladığını 
anlatan babası Abdülkerim Gülbay (79), 
"Deniz’le gurur duyuyorum. Damadım ve kı-
zım da birlikte çok mutlu. Birbirleriyle çok iyi 
anlaşıyorlar, onların sevgisi engel tanımıyor. 
Deniz annesi ve babasının söylemek istediği 
her şeyi anında anlıyor. Onlar farklı bir şekil-
de iletişim kuruyorlar" diye konuştu.

>> LISE ÖĞRENCISI DENIZ, 

Ailesinin dili ve 
kulağı oluyor
Urla’da lise öğrencisi De-
niz Serin (17), işitme en-
gelli anne ve babasının 
hem kulağı, hem dili oldu. 
Anne ve babasına otobüs-
te, markette, hastanede 
ve diğer sosyal ortamlarda 
yardım edip, hayatlarını 
kolaylaştıran Serin, işaret 
dilini çevresindekilere 
öğretip, engellilere yöne-
lik etkinliklerde gönüllü 
görev alıyor.

Oğlunun tedavisi için ördüğü ürünleri satan anneden 

Yardım talebi geldi
ÇIĞLI ilçesinde, epilepsi 
hastası olan yüzde 90 

engelli 10 yaşındaki oğlu 
Oğuzhan'ın tedavi masraf-
larını karşılayabilmek için 
evde ördüğü ürünleri internet 
üzerinden satan Şaile Ala-
türk (32), yardım çağrısında 
bulundu. Alatürk, "Maddi 
durumumuz yeterli olmadığı 
için oğlumuzun tedavi masra-
fını karşılayamıyoruz. Ben de 
ördüğüm patik, atkı, yelek ve 
oyuncak bebeklerle oğlumun 
tedavi masrafını çıkarmaya 
çalışıyorum. Lütfen oğluma 
yardım edin" diye konuştu.

Maddi imkansızlıklar ne-
deniyle oğlunun tedavilerini 
yaptıramadıklarını belirten 
Şaile Alatürk, "Oğuzhan ve ikizi 
Kardelen, 7'nci ayda prema-
türe olarak doğdu. Ardından 
doktorlar Oğuzhan'ın epilepsi 
hastası olduğunu söyledi. Yıllar 
içerisinde oğlumun hastalığı 
çok ilerledi ve sürekli hava-
le geçiriyor. Birçok hastaneye 
gittik, ancak çaresini bulama-
dılar. Konak'ta bulunan özel bir 
muayenede tedavisi olduğunu 
öğrendik. Ancak seanslar çok 
pahalı ve bizim de bunu karşı-
layacak gücümüz yok." dedi.

>> BIRI 88 YAŞINDA, 4 KADININ 

Gelinlik hayalleri 
gerçek oldu
Denizli’nin Babadağ ilçesinde, 2’si down sendromlu, 
1’i zihinsel, biri de 88 yaşında işitme engelli olan 4 ka-
dın, temsili düğünde hayal ettikleri gelinlikleri giydi.

>> 95 MİLYONLUK İKRAMİYE DAĞITAN 3 ENGELLİ, 

Bu yıl da çok iddialı!
Bugüne kadar toplam 95 milyon TL’lik ikramiye 
kazandıran engelli Milli Piyango bilet satıcıları Be-
kir Acar, Feyzi Deniz ve Ali Ünlü, bu yıl da iddialı. 

>> YASEMIN’E EN BÜYÜK DESTEK 

Okul yönetiminden


