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Değerli destekçilerimiz, başarı öykümüzü geçen sayılarımızda 
sizlerle paylaşmıştık. Fakat bir not daha düşmemiz gerekti.. 
Gazetemiz adına “onlar sahte biz gerçeğiz, kapanacaklar” diyen 
engelli kardeşlerimizi sömüren bir grup var. Sakın inanmayın!

Herkes kalbinin 
ekmeğini yer

>> TEK HEDEFİMİZ ENGELLİLERİN MUTLULUĞU

Bir Gazete Bir Umut

Evet değerli destekçilerimiz 
Başarı öykümüzü sizlerle paylaşmıştık 
Fakat bir not daha düşmemiz gerekti.. 

Siz değerli destekçi ve okurlarımız..
Gazetemiz adına “onlar sahte biz gerçeğiz, 

kapanacaklar” diyorlarmış..
Pardon sorarız kendilerine, “Bizim ga-

zetemizin kapanacağından bizim neden 
haberimiz yok?”

Siz  insanların dini, ahlaki ve o güzel kalp-
lerinden geçen bir eve IŞIK tutma ümidi ile 
yola çıkılan YOLU kesip kendi cebinizi neden 
doldurup, bir de bizim gazetemiz var olunca 
medikalci faturası alayımda 3 -5 sandalye 
göstereyim diyorsunuz?

Konuyla ilgili açıklama yapan gazete-
mizin genel müdürü Didem Şen-
sürek, “Benim, ekip arkadaşlarımın 

destekçilerimize geçmişe ait medicalci 
faturasını isteyin. Açılmış oldukları tarihten 
bu yana deyince mi almak aklınıza geldi? 
Bizce biraz utanın, utanın da şu sizin 
yıllardır yapmadığınızı biz 1 yılda yaptık.. 
Bu yüzden bizi hazmedememe karalama 
mı yapıyorsunuz? Şükürler olsun tüm yasal 
belgelerimiz mevcut ve insanları aydın-
latmaya and içtik. Haberiniz ola Herkes 
kalbinin ekmeğini yer.” diyerek kamuoyunu 
yanlış bilgilendirenlere karşı sert mesajlar 
verdi.

UZUN süredir iş bulamayan 
bedensel engelli Hülya Burcu 
Turay, AHBAP Platformu aracılı-
ğı ile İzmir Özel Medifema Has-
tanesi’nde işe başladı. Haluk 
Levent hastane yöneticilerine 
duyarlılığından dolayı teşekkür 
etmek için hastaneye gelerek, 
çalışanlara kurabiye dağıttı. 
SAYFA 8’DE

Haluk Levent’ten 
“anlamlı ziyaret”

>> 2020 ENGELLİ 

Memur 
alımı 
DEVLET kadrolarına engelli 
personel alımlarına kadrolar-
daki ihtiyaca göre 2020 yılında 
da devam edilecek. Engelli 
vatandaşların devlet memuru 
olabilmesi için alımları takip et-
mesi ve gerekli şartları sağlama-
sı gerekmektedir. SAYFA 2’DE

VE ŞARTLARI

Tekerlekli sandalye dans yarışmalarında kazan-
dığı madalyalarla ismini duyuran İzmirli milli 
sporcu Osman Ertöz, başarılarının yanı sıra 
yaşam sevinciyle engellilere örnek oluyor.

>> MİLLİ DANSÇI 

Engelleri aşıp azmiyle
başarıya koşuyor

SAYFA 6’DA

Tekerlekli Sandalye Dans Projesi (Wheelchair Dance 
Project) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 
(AASSM) sanatseverlerle buluştu. Salonu dolduran 
izleyiciler gösterinin sonunda sanatçılarla dans etti.

Tekerlekli sandalyede 

dans büyüledi

TEKERLEKLİ San-
dalye Dans Projesi 
(Wheelchair Dance 
Project) Ahmed 
Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde 
muhteşem bir gös-
teriye imza attı. 
SAYFA 7’DE

TEK GÖSTERİ İÇİN ÇIKTIKLARI SAHNEDE 

6 yıldır 
sanatseverlerin 
karşısındalar
İZMİR'DE bir temsillik gösteri için başlatılan Tekerlekli 
Dans Projesi, 6 yılda devlet sanatçılarıyla sahne alan 
ve engellilere umut taşıyan 22 kişilik gönüllü bir aileye 
dönüştü.
SAYFA 6’DA

>> ÖZEL ÇOCUKLAR ARTIK 

Gölge öğretmeni ile 
okula gidebilecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın 
(MEB), otizm spektrum bozuklu-
ğu olan ve 
kaynaştır-
ma yoluyla 
devlet 
okullarında 
eğitim alan 
çocuklar 
için bir 
süredir 
üzerinde 
çalıştığı 
mevzuat 
değişikliği 
tamamlan-
dı. Buna 
göre, otizm spektrum bozuklu-
ğu olan öğrenciler, derslere artık 
kolaylaştırıcı (gölge öğretmen) 

ile girebilecek. Özel çocuklara 
sahip olan aileler uygulamanın 

son derece 
doğru, 
ancak eksik 
olduğu 
görüşün-
de. Gölge 
öğretmen-
leri kendi 
imkanları 
ile istihdam 
etmek zo-
runda kalan 
ve ekono-
mik olarak 
zorlandıkla-

rını söyleyen aileler, bu masrafın 
bakanlık tarafından karşılanma-
sını istiyor. SAYFA 5’TE

>> ÖĞRENCİLER, YAŞLI VE 

Engelli hastalara 
refakat ediyor

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri 
Fakültesi, ‘Topluma hizmet 
uygulamaları’ dersi kapsamın-
da örnek bir çalışmaya imza 

attı. Öğrenciler, üniversitenin 
hastanesinde, gelen yaşlı ve 
engelli hastalara refakatçilik 
yapıyor.
SAYFA 4’TE

Kamuda çalışan engelli 
memur sayısı 10 kat arttı
ENGELLİ istihdamı 2002'ye kıyasla yaklaşık 
10 kat artarak, 56 bin 500 kişiye yükseldi.
SAYFA 2’DE

Engelli vergi indirim 
miktarı belli oldu 2’DE

Yürek ısıtan 
dostluk
MANİSA’NIN Salihli ilçesinde 5’inci sınıf 
öğrencisi biri engelli iki arkadaş arasındaki 
dostluk, hem duygulandırıyor hem de örnek 
oluyor. SAYFA 3’TE
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İzmir Kent Konseyi Engelli 
Meclisi yeni yönetimini seçti 

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi üç yıl boyunca İzmir’in engelli politikalarına yön verecek yöneticilerini seçti.

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi 
11. Seçimli Genel Kurulu yapıldı. 
Tarihi Havagazı Fabrikasında bugün 

düzenlenen seçimde İzmir’de engelli 
hakları ve yerel yönetimlerde dezavan-
tajlı grupların 
yerel politikalara 
katılımını sağla-
mak için çalışma 
yürütecek 
yönetim kurulu 
belli oldu.  

Üç yıl süreyle 
görev yapacak 
yeni yöneti-
min başkanlık 
koltuğuna 

Abdülsamet Baskak seçildi. 14 
kişilik engelli yürütme kurulu 
ise şu isimlerden oluştu: Songül 
Yalçıner Korkmaz, Hazal Savcı, 
Şebnem Oktay, Atiye Okka, 
Salih Arıkan, Gülay Kağan, Gün-
düz Koçak, Nursen Aksu, Hatice 
Zeybek, Nihal Gezgin, Ufuk 

Doğan, Fatih Söylemez, İsmet Doğanay 
ve Fahriye Kafalı.  

SORUNU YAŞAYANLARLA BİRLİKTE 
ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ 

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi 
seçimlerine Engelsiz Yaşam Derne-

ği adına katılan Tamer Daşdemir, 
kentteki engelli politikaları hakkında 
“Sorunların çözümü için yerinde ince-
leme yapılması ve sorunu yaşayanlarla 
birlikte çalışmalar yapılması gerekir. 
Şu anda Büyükşehir Belediyesi’nin 
yapmış olduğu çalışmalar çok yerinde-
dir” dedi. 

İzmir MS Derneği adına katılan 
Şebnem Oktay günlük hayatta en çok 
ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını söy-
leyerek şöyle devam etti: “Ancak bence 
İzmir engelli ulaşımı konusunda pek çok 
ile göre çok daha iyi durumda. Aynı şe-
kilde eğitim konusunda da Büyükşehir 
Belediyesi’nin engellilere destek olduğu 
kanısındayım.” 

BAYRAKLI Belediyesi, sosyal 
yardımların ihtiyaç sahiplerine 

daha etkin ulaşmasını sağlamak ama-
cıyla Türk Kızılayı Bornova Şubesi ile 
iş birliği protokolü imzaladı. Bayraklı 
Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu 
iş birliği sayesinde daha fazla ihtiyaç 
sahibine ulaşacak olmaktan memnu-
niyet duyduklarını ifade etti.

Türk Kızılayı Bornova Şube Başka-
nı Cemil Kurkut ve yönetim kurulu 
üyeleri Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal'ı ziyaret etti. İki kurum 
arasında sosyal yardım protokolü 
imzalandı. 5 yıl süreyle geçerli olacak 
protokol, dar gelirli yurttaşlara, 
kimsesizlere, engellilere, öğrencilere, 
yaşlılara, şehit, gazi ve asker ailelerine 
yapılacak yardımları ve bu yardımla-
rın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını 
kapsıyor. Bu çerçevede, yiyecek, 
giyecek, yakacak, kırtasiye malzemesi, 
tıbbi araç gereç, protez, ilaç, ev eşyası, 
öğrenci bursu gibi yardımlarda bu-
lunulacak. Bayraklı Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 

titizlikle belirlenecek dar gelirli aileler, 
ihtiyaçlarına göre bu desteklerden 
faydalanabilecek. Bayraklı Belediyesi, 
gelecek bağışların takibi, depolan-
ması ve teslimine ilişkin çalışmaları 
gerçekleştirecek. Dağıtılacak hibe 
ürünlerin sevk, idare, giriş-çıkış ve 
tesliminin takibi ise belediye ile 
koordinasyon halinde Türk Kızılay’ının 
yükümlülüğünde olacak.

DAHA FAZLA AİLEYE ULAŞACAĞIZ

Bayraklı'da yurttaşların ihtiyaçla-
rını doğru tespit edip, bu ihtiyaçları 
karşılamaya çalıştıklarını kaydeden 
Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bay-
raklı'da hiçbir yurttaşımızın yatağa aç 
girmeyeceğini söyledik ve bu doğ-
rultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Belediyeye gelen sağlıklı, nitelikli, 
içinde kamu yararı olan tüm önerile-
re açığız. Yeter ki içinde kamu yararı 
bulunsun. Yaptığımız iş birlikleriyle 
daha fazla dar gelirli ailemize ulaşarak, 
imkanlarımız dahilinde ihtiyaçlarını 
karşılayacağız” dedi.

İmzalar ile engelliler 
için özen gösterilecek
Bayraklı’da Türk Kızılayı ile ‘sosyal yardım’ protokolü imzalandı

Engelli vergi indirimi ne kadar?
Çalışanların maaşlarında, kendilerinin ve bakmakla yüküm-
lü oldukları kişilerin çalışma gücündeki kaybına göre engelli 
vergi indirimi uygulanır. Çalışma gücündeki kayıp derecele-
re göre engelli vergi indirimi değişmektedir.

1. Derece Engelliler için  1.400 TL 1400 x 0,15 :210-TL 
2. Derece Engelliler için  790 TL 790 x 0,15: 118,5-TL 
3. Derece Engelliler için  350 TL 350 x 0,15 : 52,5-TL

2020 yılı için Engellik 
İndirim Tutarı

Aylık Maaş ve 
Ücrete Faydası 

VERGİ indirimi en az yüzde 40 
çalışmaya engel hastalığı olan ve 

sağlık kurulunca hastalığı tescillenen  
herkes tarafından başvurulabilir bir 
uygulamadır. Engelli vergi indirimi 
uygulamasından yararlanmak için 
e-devlet üzerinden başvuru yapılabilir. 
27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanan 310 seri nolu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği ile 2020 yılı engellilik 
indirim tutarları değişti. 

 Çalışma gücünün asgari yüzde 
80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci 
derece 
engel-
li,Asgari 
yüzde 
60’ını 
kay-
betmiş 
bulu-
nanlar ikinci derece engelli, asgari 
yüzde 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise 
üçüncü derece engelli sayılmaktadır. 

Engelli vergi indirimi, aylık gelir ver-
gisine tabi maaş veya ücret kalemleri 
toplanarak hesaplanır. Çıkan tutardan, 
engellilik tutarı düşülür. Ardından  
sendika kesintisi, şahıs sigorta kesintisi 
gibi istisnalar düşülür ve aylık gelir 
vergisi matrahına ulaşılır. Aylık gelir 
vergisi matrahı personelin hesapla-
nacak aydaki gelir vergisi dilimi ile 
çarpılır ve bulunan gelir vergisinde de 

asgari geçim indirim tutarı indirilerek 
personelin aylık gelir vergisi tutarına 
ulaşılır.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİNDEN 
KİMLER FAYDALANABİLİR? 

- Engelli ücretli, 
- Bakmakla yükümlü olduğu engelli 

kişi bulunan ücretli, 
- Engelli serbest meslek erbabı, 
- Bakmakla yükümlü olduğu engelli 

kişi bulunan serbest meslek erbabı, 
- Basit usulde vergilendirilen engelli-

ler, Gelir 
Vergisi 
Kanu-
nu’na 
göre 
engel-
lilik 
indirimi 

uygulamasından faydalanabilirler. 

VERGİ MUAFİYETİNE BAŞVURU İÇİN 
GEREKLİ EVRAKLAR 

- Müracaat formu 
- Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştı-

ğına dair işveren tarafından imzalanıp 
kaşelenmiş yazı (Dilekçe örneğini 
yazımızın sonunda bulabilirsiniz) 

- T.C. Kimlik Numarası - İlgili yönet-
meliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu 
olanlar için rapor aslı veya noter 
tasdikli örneği. 

2020 Engelli memur alımı ve şartları 
Devlet kadrolarına engelli personel alımlarına kadrolardaki ihtiyaca göre 
2020 yılında da devam edilecek. Engelli vatandaşların devlet memuru olabil-
mesi için alımları takip etmesi ve gerekli şartları sağlaması gerekmektedir.

ENGELLİ vatandaşların 
devlet memuru ola-

bilmesi için kurum kadrola-
rında belli oranlarda engelli 
memur kadrosu açılmıştır. 
657 sayılı devlet memurları 
kanunun 53. Maddesinde yer 
alan “Özürlülerin Devlet Me-
murluğuna Alınma Şartları ve 
Yapılacak Merkezi Sınav ve 
Kura Usulü Hakkında Yönet-
melik” ile personel sayısının 
%3 kadarının devlet memuru 
olma yolu açılmıştır. Devlet 
memuru olmak isteyen kişile-
rin ilk olarak engel oranlarını 
belirten raporu almaları ve 
bu rapora göre mesleğe girip 
giremeyeceklerini öğrenmesi 
gerekir. 

RAPOR NASIL ALINIR? 

Engelli vatandaşların 
engelliliklerini tescillemesi 
için Engelli Sağlık Kurulu 
Raporunu alması gerekir. 
Rapor Sağlık Bakanlığı bün-
yesindeki hastaneler tara-
fından verilmektedir. Engeli 
olan vatandaşlar raporlarını 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
hastanelerden alabilir. En-
gelli raporu alacak kişilerin 
nüfuz cüzdanı fotokopisini, 
dilekçesini ve 6 adet fotoğraf 
hazırlaması gerekmektedir. 
Bu belgeleri veren kişilere 
gerekli muayeneler yapılır 
ve engel oranları yüzde 
üzerinden değerlendirilir. 
Engelli raporu almak için 

%40 ve üzerinde engelin ol-
ması gerekmektedir. Engelli 
raporunu alan kişi alımlara 
göre devlet memurluğu için 
başvuru yapabilir. 

E-KPSS

Devlet memuru olmak için 
ÖSYM tarafından yapılan 
KPSS sınavından yeterli 
puanı almak gerekmektedir. 
Engelli vatandaşların da 
devlet memuru olabilmesi 
için Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (E-KPSS) yapıl-
maktadır. Engelli vatandaş-
lar lise, ön lisans ve lisans 
mezunları E-KPSS’ye girerek 
devlet memuru olabilmek-
tedir. E-KPSS kura sistemiyle 
2 senede bir olacak şekilde 
yapılmaktadır ve sınav 
sonucunun geçerliliği de 2 

yıldır. Kurumların personel 
ihtiyacına göre alım yapıla-
cak engelli personel sayısı 
belirlenmektedir. E-KPSS 
sınavına girmek için kişilerin 
18 yaşını doldurmuş olması 
gerekmektedir. 

ENGELLİ DEVLET MEMUR-
LARI NE İŞ YAPAR? 

Devlet kurumları engelli 
personel alımları yapacakları 
sırada hangi kadroya alım 
yapılacağını ve personel 
niteliklerini Devlet Personel 
Başkanlığına bildirmektedir. 
Kurumların personel ihtiyacı 
doğrultusunda yapılan alım-
larda kişilerin eğitim duru-
mu, cinsiyet ve özel şartları 
sağlaması gerekmektedir. 
Engelli vatandaşlar hizmet-
li, memur, veri hazırlama, 

kontrol işlemleri, öğretmen, 
mühendis gibi kadrolara 
alınmaktadır. 

ENGELLİ MEMURLARIN 
EMEKLİLİKLERİ 

Engel vatandaşlar memur 
olduklarında diğer kişilere 
göre erken emekli olma 
imkanına sahiptir. %40 
ile %49 arasında engeli 
olan memurların 18 sene 
boyunca 4680 prim gününü 
ödemesi gerekmektedir. 
%50 ile %59 arasında engeli 
olan memurların 16 sene 
boyunca 4320 prim günü-
nün ödenmiş olması gerek-
mektedir. %60 ve üzerinde 
engeli olan memurların 15 
sene boyunca 3960 prim 
gününün ödenmiş olması 
gerekmektedir.

Kamuda çalışan engelli 
memur sayısı 10 kat arttı
Engelli istihdamı 2002'ye kıyasla yaklaşık 
10 kat artarak, 56 bin 500 kişiye yükseldi.
TÜRKİYE’DE yapılan iyileştirmeler 
sonucunda kamuda engelli istihda-
mı 2002’ye kıyasla yaklaşık 10 kat 
artarak, 56 bin 500 kişiye yükseldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı öncülüğünde engelliler 
için bakım hizmetlerinden sağlığa, 
eğitimden erişebilirlik ve istihdama 
uzanan çok sayıda politika ve proje 
hayata geçirildi. Bu çerçevede en-
gellilerin çalışan ve üreten bireyler 
olmaları için istihdam olanakları 
önemli ölçüde artırıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe 

Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
“Engelli Vatandaşların ve 
Devlet Korumasından 
Yararlanmış Gençlerin 
Kamu Kurumlarına 
Yerleştirilmesi 
Töreni” kapsa-
mında 1304 
engelli ile 
1561 gencin 
kamu kurum-
larına ataması 
yapıldı. 

Bakanlığın 

verilerine göre, kamuda istihdam 
edilen engelli memur sayısında 
yaklaşık 10 kat artış yaşandı. Bu 
kapsamda 2002'de kamuda 5 bin 
777 engelli memur çalışırken, bu 
sayı bugün itibarıyla 56 bin 500 
kişiye ulaştı.

2002'de 45 bin 621 olan engelli 
işçi sayısı da 2019'da 123 bin 261'e 
yükseldi.

50 BİN 147 GENCİN KAMUDA
İSTİHDAMI SAĞLANDI

Bakanlıkça, devlet korumasından 
ayrılan çocukların hem iş hayatı 
hem de özel yaşamında kendi ayak-
ları üzerinde durabilmesine yönelik 
yürütülen çalışmalar kapsamında 
gençler için istihdam olanakları 
oluşturuluyor.

Gençlerin kamu kurumlarına 
atanmasında kurumsal sınav 
uygulamasından "merkezi yer-
leştirme" usulüne geçen Bakan-

lık, üniversite eğitimini başarıyla 
tamamlayan gençlere de mezun 
oldukları alanlarda atanma imka-
nı getirdi.

Bakanlığın verilerine göre, 
2002'de devlet korumasın-

dan ayrılan 21 bin 302 genç 
kamu kurum ve kuruluşla-
rında istihdam edilirken, bu 
sayı 50 bin 147'ye ulaştı.

Ayrıca "Özel Sektör 
Teşviki" uygulaması 
kapsamında 4 bin 198 

genç de özel sektörde 
istihdam edildi.
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İZMİR'DE oturan yüzde 50 mental 
retardasyonu bulunan, serebral 

palsi hastası yüzde 96 engelli Doğa Ta-
şar, kendini ifade edebilmek için resim 
çiziyor. Resimleri tişört ile bardaklara 
basılan ve internet üzerinden satışa 
sunulan, aynı zamanda daha önce pek 
çok resim sergisi açan Doğa, bu tut-
kusuyla hayata bağlanıyor. Sadece sol 
elini kullanarak yaptığı resimlerle hayal 
dünyasını 
yansıtan 
Doğa için, 
İnsan İçin 
Umut Derne-
ği harekete 
geçip 'Umut 
Köprüsü' 
projesini baş-
lattı. Proje 
kapsamında 
Ak Parti Ge-
nel Başkan 
Yardımcısı 
Hamza 
Dağ'ın 
destekleriyle 
İzmir'in 30 
ilçesinde 
Doğa'nın 
resimlerinden oluşan sergiler açılacak. 
Doğa'nın tüm engellerine rağmen 
resim yeteneğini sergilediğini söyleyen 
İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Men-
şure Gökçe, "Doğa'nın bu resimlerinin 
İzmir'in her yerinde gösterilmesi için 
Ankara'da birtakım görüşmeler yaptık 
ve İzmir'in 30 ilçesinde resim sergisi 
açacağımız bir proje başlattık. İlk sergi-
mizi Konak'ta açacağız. Bütün İzmir hal-
kının bu umut köprüsünden geçmesini 
istiyoruz. Sergilerimizi ziyaret etsinler ve 
Doğa'ya destek olsunlar. Doğa'nın bu 

azminin tüm insanlara örnek olmasını 
istiyorum" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİM DOĞA'NIN 
RESİMLERİYLE TANINMASI'

Annesi Aslı Taşar ise, Doğa'nın yete-
neğiyle ilerlemesini istediğini belirterek 
şöyle konuştu: 

"Doğa'nın yüzde 96 bizim engel ola-
rak görmediğimiz engelleri var. Sağ kol 

ve sağ bacağında güç-
süzlük var. Konuşması 
hiç yok. Biz Doğa'nın 
bu rahatsızlığını yakla-
şık 8 aylıkken öğren-
dik ve fizik tedavi ile 
özel eğitime başladık. 
Doğa'yı 8 yaşındayken 
kaynaştırma öğrencisi 
olarak bir ilkokula 
kaydettirdik. Doğa 
arkadaşlarından geri 
kalmaya başladı ve 
sırada otururken resim 
yapmaya başladı. 
Şimdi de özellikle 
izlediği çizgi filmleri 
çizmeyi çok seviyor. O 
dönemde hiçbir resim 
eğitimi almamıştı, 

ancak üç yıldır kursa gidiyor. Doğa resim 
yapmaya başladığı zaman en az iki saat 
boyunca o resmi bitirmeden bırakmıyor. 
İnsan İçin Umut Derneği'nin desteğiy-
le Doğa'ya açılacak sergiler bizi çok 
mutlu etti. Doğa'nın resim yeteneğinin 
evde kalmasını istemiyorum. Doğa'nın 
yeteneği duyulmalı çünkü gerçekten 
çok yetenekli ve bu alanda ilerlemesini 
istiyorum. Doğa'nın engellerinden do-
layı başka ilerleyebileceği bir alan yok. 
En büyük hayalim ve dileğim, Doğa'nın 
resimleriyle tanınması."

İL Milli Eğitim ile Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü iş 

birliğinde Muğla'da 2019-2020 
Okul Sporları Organizasyonu 
düzenlendi. Menteşe Spor 
Salonu'ndaki eleme maçlarının 
ardından Genç A Erkek Basket-
bol Final Grubu maçlarına ge-
çildi. Ula Hüseyin Ercan Ermaş 
Lisesi ile Ayşe Gülsevim- Ali 
Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi 
arasında oynanan karşılaşma-
da duygusal anlar yaşandı. Ula 
ekibinde forma giyen 12'nci 
sınıf öğrencisi otizmli Arda 
Mardin, takımı ile sahaya çıktı. 
Sahada arkadaşlarıyla uyumu 
dikkat çeken Mardin, faul 
atışından takımına sayı kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşadı. 

Mardin'e Türkiye Basketbol 
Milli Takım forması hediye 
eden Muğla Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer İlman, "Takımın 
bir parçası olarak sahaya çıktı. 
Maçın içinde değil hayatın için-
de yer aldı. Bu kardeşlerimizin 
gelecekte sporla iyi bir yerlere 
gelebilmesi önem taşıyor. 
Muğla'nın ilk Görme Engelliler 
Spor Kulübü'nü kurduk. Her 
gün engellilerimize yönelik 
çalışmalarımız sürüyor" dedi.

BANA BU İMKANI SUNDU-
ĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Arda Mardin ise "Bana bu 
imkanı sunan herkese teşek-
kür ediyorum. Maç biraz zorlu 
ve yorucuydu. Çok fazla sayı 

atamadım. Bitkin düştüm ve 
dinlendim. Karşılaşmada görev 
aldığım için mutlu oldum. Bas-
ketbolu seviyorum. Okulum 
dışında artan zamanlarımda, 
geziyorum ve spor yapıyorum. 
Maçta oynadığım için çok mut-
luyum" ifadelerini kullandı.

Anne Zeynep Mardin (55), 
"Oğlum sabah evden çıkarken 
çok heyecanlıydı. Kendisini bu-
rada izlemek bize moral oldu. 
Eğitim ve emeğin önemini bir 
kez daha görmüş olduk. Emeği 
geçenleri yürekten kutluyo-
rum" diye konuştu.

Baba Cemal Mardin (55) de 
böyle bir etkinliğe katılmanın 
kendileri için mutluluk verici 
olduğunu söyledi.

Nazilli"nin Pınarbaşı Mahal-
lesi'nde, öğretmen Sinan 
Göl ve ev kadını Hatice 

Göl'ün ilk çocuğu Yusuf Kamil, 
milyonda bir görülen 'tibial 
hemimelia' (doğuştan kaval 
kemiği yokluğu) hastası olarak 
dünyaya geldi. Minik Yusuf Ka-
mil'in sağ bacağındaki sorunun 
tedavisi için ailesi doktorlara gitti 
ancak bir sonuç alamadı. Baba 
Sinan Göl, oğlunun tedavisi için 
İstanbul'daki özel bir hastanede 
çalışan Uzman Doktor Cengiz 
Çabukoğlu ile iletişime geçti. 
Doktor Çabukoğlu da tedavinin 
uzun süreceği ve sabırlı olun-
ması gerektiğini aileye anlatarak 
tedaviye başladı. Çocuğun ilk 
ameliyatı, 28 Haziran 2017'de 
6 aylık bebekken gerçekleşti-
rildi. Ameliyatla fibula kemiği, 
kaval kemiğinin yerine konuldu. 
Ardından da haftanın 2 günü 
fizik tedaviye başladı. Ameliyatın 
ardından gerçekleşen yoğun 
tedaviler sonunda minik Yusuf 
Kamil, ilk kez 1.5 yaşında yürüdü.

'DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ'

Şu an 2 yaşında olan, sağ 
bacağı sol 
bacağına göre 
5 santimetre 
kısa olan ve 
özel ayakkabı 
sayesinde 
yürüyebilen 
2 yaşındaki 
Yusuf Kamil'in 
tedavi süreci 
kapsamında, 
doktorlar 
kemik uzatma 
ameliyatı ol-
ması gerekti-
ğini söyledi. 
İstanbul Okan 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
görev yapan 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 
Uzmanı Opr. 
Dr. Cengiz 
Çabukoğlu, yapılacak ikinci ame-
liyat için Göl Ailesi'nden 20 bin TL 
istedi. 25 bin lira tutan ilk ame-
liyatı güçlükle karşılayan baba 

Sinan Göl, maddi durumunun 
bunu karşılamaya yetmediğini 
belirtip, "Normalde sosyal bilgiler 
dersi öğretmeniyim. Ancak ata-
namadığım için 5 yıldır Güzelköy 
Engelliler Okulu'nda yılın 10 ayı, 
1800 lira maaşla çalışıyordum. 
Evim kira. Eşim, hasta olan oğlu-
muza baktığı için zaten çalışamı-
yor. Mevcut birikimimizi milyon-
da bir görülen bir rahatsızlık olan 
'tibial hemimelia' hastası olan 
oğlumun ilk ameliyatında har-

cadık. Maaşım 
da ancak evin 
ihtiyaçları, kira 
ve oğlumun 
ufak tefek sağ-
lık harcamala-
rına gidiyor. Bu 
nedenle ikinci 
ameliyatın 
parasını karşı-
layacak maddi 
durumum yok. 
Oğlum Yusuf 
Kamil'in yaşıt-
ları gibi rahat 
bir şekilde 
yürüyüp, gü-
lüp oynaması 
için devlet 
yetkilileri başta 
olmak üzere 
yerel yöne-
timlerden, iş 
adamları ve 
vatandaşlar-

dan destek bekliyorum" dedi.
Baba Göl'ün yardım isteği ulu-

sal ve yerel basında haber olarak 
yer aldı. Ailenin içinde bulundu-

ğu durumu basından öğrenen 
CHP Aydın Milletvekili Süleyman 
Bülbül, aileyle görüşüp, durumla-
rını tam olarak öğrendikten son-
ra Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mazhar Semih 
Baskan ile görüşüp ameliyatın 
ücretsiz olarak yapılması için 
ricada bulundu. Prof. Dr. Baskan, 
Uzman Doktor Cengiz Çabukoğ-
lu ile görüştükten sonra, fakülte 
olarak tüm masraflarını karşıla-
yıp, küçük Yusuf Kamil'in ameli-
yatının ücretsiz olarak yapılması-
nı kabul etti.

CHP Aydın Milletvekili Sü-
leyman Bülbül, Dekan  Prof. 
Dr. Mazhar Semih Baskan ve 
Uzman Dr. Cengiz Çabukoğlu'na 
teşekkür edip, "Ailenin durumu-
nu göz önünde bulundurup, 
ameliyatı ücretsiz yapmayı kabul 
ettiler. Ailemize, 'Geçmiş olsun' 
diyor, ameliyatın başarılı geçme-
sini temenni ediyorum. İnşallah 
Nazilli'ye ilk geldiğimde kendi-
lerini ziyaret ederek Yusuf Kamil 
ile de  tanışmak istiyorum" diye 
konuştu.

Milletvekili Süleyman Bül-
bül'ün kendilerine yardım elini 
uzatıp, umut olduğunu belirten 
Sinan Göl, "Oğlum Yusuf Kamil, 
yapılacak ameliyat sonrasında 
rahat bir şekilde yürüyebilecek. 
Akranları gibi rahat bir şekilde 
oynayabilecek. Gerçekten de bu 
ameliyatın altından kalkmam çok 
zor olacaktı. Bunun olması bize 
umut verdi. Bizim gibi yardım 
bekleyen diğer hastalar ve yakın-
ları için de ışık verecektir" dedi.

Tedavisi için 
sevindiren haber

KÜÇÜK YUSUF 
KAMİL’İN 

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 
‘ibial hemimelia’ hastası olan ve 6 aylıkken ameliyatla fibula kemiği kaval 
kemiği yerine konulan 2 yaşındaki Yusuf Kamil Göl’e, CHP Aydın Milletve-
kili Süleyman Bülbül, yardım elini uzattı. Milletvekili Bülbül’ün aracı olması 
üzerine, Yusuf Kamil’in kemik uzatma ameliyatını Okan Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ücretsiz olarak yapmayı kabul etti. 

Otizmli Arda’nın gururu
Muğla’da, Okul Sporları Organizasyonu’nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu 
müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda 
Mardin (18) forma giydi. Takım arkadaşlarıyla mücadelede yer alan Arda Mardin, 
“Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum” dedi.

>> TEK ELİNİ KULLANABİLEN DOĞA’NIN RESİMLERİ, 

30 ilçede de sergilenecek
İzmir’de, zeka geriliği, işitme kaybı ve konuşma bozukluğu bulunan yüz-
de 96 engelli Doğa Taşar’ı (20), sadece sol elini kullanarak yaptığı resimler 
hayata bağlıyor. Resim yeteneği ile engellerini aşan Doğa için, İnsan İçin 
Umut Derneği’nce, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili 
Hamza Dağ’ın da desteğiyle 30 ilçede resim sergisi açılacak.

5’inci sınıf öğrencisi Metin ve 
Cumali’nin yürek ısıtan dostluğu
Manisa’nın Salihli ilçesinde 5’inci sınıf öğrencisi biri engelli iki arkadaş 
arasındaki dostluk, hem duygulandırıyor hem de örnek oluyor.

SALİHLİ'NİN Yılmaz Mahalle-
si'nde bulunan Şehit Hüseyin Arı 

Ortaokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf 
öğrencisi Cumali Coşkun, tar sendromu 
(trombositopeni-radius yokluğu) hastalı-
ğı nedeniyle tekerlekli sandalye kullan-
mak zorunda olan aynı sınıfta okuyan 
sıra arkadaşı Metin Nergiz'i hiç yalnız 
bırakmıyor. Cumali Coşkun, bedensel 
engelli arkadaşı Metin'i teneffüslerde 
sınıftan çıkarıyor, kantinden bir ihtiyacı 
olduğu zaman alıp geliyor. Gerektiği 
zamanda ise evinden alıp geri bırakıyor.

Sınıf öğretmeni Özge Özdemir, "Bu 
sınıfa ilk girdiğim andan beri aldığım 
enerji bambaşka. Özellikle Metin ve Cu-
mali arasındaki enerji beni gerçekten çok 
etkiliyor. İki arkadaş arasındaki enerji, 
arkadaşlık ve yardımseverlik uzun yıllara 
dayanıyor. İki arkadaş arasındaki hikayeyi 
dinledikten sonra çok etkilendim. Bu 
arkadaşlık ve yardımlaşma bana, sadece 
öğretmenlik anlamında değil, insanlık 
anlamında da önemli bir iz bıraktı. He-
nüz okulun ilk günlerinde Metin'e nasıl 
davranacağımı bilemediğim anlardan 
birinde, Cumali'den aldığım hoş bir ders 
olmuştu. Bu beni çok etkilemişti. Bir gün 
Metin'in arabası arıza yapmış. Teneffüs-
te de diğer arkadaşları dışarıya çıkmış. 
Metin, içeride kalmış. Cumali ise arkada-

şını sınıfta yalnız bırakmak istememiş ve 
teneffüse çıkmamış" dedi.

Aynı sınıfta Metin ve Cumali'nin 
arkadaşı olan Hasan Toprak, "Metin ve 
Cumali arasında çok güzel bir dostluk 
var. Cumali, Metin'in bir an bile olsun 
yanından ayrılmıyor. Hatta bir gün Me-
tin'in kullandığı aracın tekerlerinden biri 
kırılmıştı. Cumali, Metin'in aracı devril-
mesin diye bir an bile olsun yanından 
ayrılmadı" diye konuştu.

'CUMALİ BENİM ELİM AYAĞIM OLDU'

Arkadaşının bir an olsun yanından 
ayrılmadığını belirten Metin Nergiz ise, 
"Ben birinci sınıftan beri Cumali ile çok 
iyi bir arkadaşlık yaşıyorum. Cumali beni 
elim, ayağım, kolum her şeyim oldu. 
Zor günlerimde her zaman bana destek 
oldu ve yanımdan hiç ayrılmadı. Tenef-
füslerde her zaman yanımda oluyor. 
Yemek yiyeceğim zaman bana 
yemek getiriyor. Kantinden bir 
ihtiyacım olduğu zaman gidip 
alıyor. Yağmur, kar demeden 
evimize beraber gidip geliyoruz. 
Annemle babam çalıştığı zaman 
evime gelip beni evimden alıyor 
ve okula kadar beraber gidiyoruz. 
Cumali, benim en fedakar arkada-
şım" dedi.
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Merkezefendi ilçesinde oturan 
Ceyda Çınar, görme engelli 
olarak dünyaya geldi. Küçük 

yaşlarda sosyalleşmekte güçlük çeken 
Çınar, 6 yıl önce Denizli Görme Engelliler 
İlkokulu'ndaki bir öğretmeni sayesinde 
gitarla tanıştı. Notaları öğrenen Çınar'ın 
içindeki müzik sevgisi giderek arttı. Çev-
resiyle iletişimini müzik sayesinde güç-
lendiren Çınar, ailesinin de desteğiyle 3 
ay önce özel gitar kursları alarak kendini 
geliştirmeyi başardı. Görme engelli 
Ceyda Çınar, gitar çalmayı profesyonel 
olarak gittiği müzik kursundaki eğitmen 
Anıl Zengin'in dokunuşlarıyla kendisini 
geliştirdi. Zengin, görme engelli Çınar'ın 
daha iyi çalabilmesi için, gitarın sapın-
daki perde noktalarının arkasına farklı 

işaretlerle derin çentikler attı. Gitarın 
sapındaki çentikleri hisseden Çınar, 
perde aralarını öğrenince, istediği şarkıyı 
çalabilmeye başladı. Çınar, kurs aldığı 
müzik evi içinde düzenlenen konserde 
performansını sergiledi.

'MÜZİK BENİM HAYATIM'

Müziğin hayatının vazgeçilmez bir 
parçası olduğunu dile getiren Ceyda 
Çınar, "Müzik sosyalleşmeme katkı sağ-
lıyor. Müziği çok seviyorum. Daha önce 
evden çıkamıyordum. Ancak müzikle 
hayatım değişti. Gitar çalmamdaki 
gayretleri nedeniyle hocalarıma teşek-
kür ederim. 10 yaşından beri, müzikle 
uğraşıyorum. Ama gitarı tam olarak 3 
ay önce öğrendim. Müzik eğitmenim 

sayesinde profesyonel olarak çalmaya 
başladım. Şimdi konser bile veriyorum" 
dedi.

Müzik eğitmeni Anıl Zengin ise, 
görme engelli Ceyda Çınar'ın hayatına 
ufak bir dokunuş yaptığını ifade ederek, 
"Ceyda hayatına müzikle yön verdi. 
Kendisi müzikte başarılı olabilecek bir 
kapasiteye sahip. Bize 3 ay önce gelmiş-
ti. Basit akortlarla gitarı çalabiliyordu, 
ancak tam olarak çalamıyordu. Ben de 
profesyonel olarak çalabilmesi için gita-
rın sapında yer alan perde noktalarının 
arkasına farklı işaretlerle çentikler attım. 
Böylece eliyle çentikleri hissedip, perde 
noktalarının yerlerini öğrendi. Gitara 
hakimiyeti de arttı. Artık istediği şarkıyı 
çalıp söyleyebiliyor" diye konuştu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Sosyal Hizmetler ve Bağımlılık-

la Mücadele Daire Başkanlığı, her 
yaş ve engel grubuna açık 
"Sanatını Konuştur En-
gelsiz Resim Yarışması" 
düzenliyor.

İBB açıklamasına 
göre, Türkiye'den 
ve dünyadan yüz-
de 40 ve üzeri en-
gel oranına sahip 
bireylerin katılabi-
leceği yarışmada, 
sanatsever engelli 
bireylerin yetenekleri 
ortaya çıkarılacak.

Yarışmaya katılan 
herkes konu, yaş ve engel 
grubu ayrımı olmaksızın özgürce 
yeteneklerini sergileyebilecek.

Ressam Ahmet Güneştekin, Dilek İma-
moğlu, Ertuğrul Özkök, Fatoş Altınbaş ve 
Sinem Güven'in jüri üyeliklerini üstlendiği 
yarışmada yetenekli görülen eser sahiple-
ri, İstanbul'a davet edilerek ödüllendirile-
cek ve eserleri sergilenecek.

İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla 
Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık, ilk 
kez gerçekleştirilecek yarışmada, dün-
yanın neresinde olursa olsun katılmak 
isteyen herkesi yeteneklerini sergilemeye 

davet etti.
Yarışmada birinci ya da ikinci diye bir 

derecelendirme belirlemediklerini 
ifade eden Saltık, başvurula-

rın 1 Nisan'da tamamla-
nacağını ve Mayıs ayı 

içerisindeki Engelliler 
Haftasında ödül 
töreni yapılacağını 
kaydetti.

Saltık, şöyle 
devam etti:

"Yarışmaya katı-
lanların ulaşım ve 

diğer ihtiyaçları İBB 
tarafından karşılana-

cak. Uluslararası boyu-
tuyla beraber yarışmacı-

larımıza İstanbul'un doğal ve 
tarihi gezi alanlarını göstermeyi, 

onları kentimiz için adeta birer turizm 
elçisi haline getirmeyi hedefliyoruz. Uma-
rım bu yarışma, içindeki yeteneği ortaya 
çıkaracağımız birçok arkadaşımıza ulaş-
mamızı sağlar. Onlar da eserleriyle İBB'nin 
düzenlediği bu organizasyonda yer alırlar. 
Biz de bundan çok mutlu oluruz."

Yarışmasının Koordinatörü Ayşe Baykal, 
katılımcıların eserlerini Beyoğlu Engelliler 
Merkezi'ne teslim edebileceklerini söyle-
di. Dileyen katılımcıların kargo aracılığıyla 
da eserleri kendilerine gönderebilece-

ğini dile getiren Baykal, PTT ile yapılan 
protokol çerçevesinde düşük ücretlerle 
gönderim yapılabileceğini ifade etti.

"SANATTA YARIŞIN OLMAMASI 
GEREKİR"

Yarışmanın jürilerinden Ahmet Güneş-
tekin, projede kimseyi yarıştırmadan, 
sanata en yakın, yaratıcılığı en yüksek 
olanları seçmeyi amaçladıklarını belirte-
rek, şunları kaydetti:

"Şu anda ellide sınırlamayı planlıyoruz 
ama belki daha fazla seçeceğiz. Bunların 
hepsine eşit ödül vereceğiz. İsimleri açık-
larken alfabetik olarak açıklayacağız. Dola-
yısıyla yarışmanın birincisi, ikincisi olma-
yacak. Hak eden herkes kazanmış olacak. 
Böyle bir format sanırım dünyada da ilk 
kez deneniyor. Sanatta yarışın olmaması 
gerektiğini düşünenlerdenim. Yüzlerce, 
belki binlerce kardeşimiz bir umutla böyle 
bir yarışmanın içerisinde yer alacak. Orada 
sadece dört kişiyi seçtiğimiz zaman, 
diğerlerinin bütün hayallerini de yıkmış 
oluruz. Mutlaka tüm adaylar aynı yetenek-
te değildir. Bu açıdan biz dört kişi yerine 
pek çok kişiyi sevindirmeyi planlıyoruz. 
Katılan kardeşlerimizle birlikte engelsiz 
sanatı, sanatın eşitliğini ve özgürlüğünü 
beraber paylaşabileceğiz. Eserleri de çok 
iyi bir yerde sergileyerek bütün Türkiye'ye 
de göstermiş olacağız."

Görme engelli Ceyda’nın 
hayatı müzikle değişti
Denizli’de, doğuştan görme engelli Ceyda Çınar (16), müzik eğitmeni Anıl Zengin tarafından geliştiri-
len yöntemle gitar çalmayı daha kolay öğrenip, konser verdi. Müziğin, hayatının vazgeçilmez bir par-
çası olduğunu dile getiren Çınar, “Müzik sosyalleşmeme katkı sağlıyor. Müziği çok seviyorum” dedi.

Engelliler, özel yeteneklerini 
yarışmada sergileyecek
İBB tarafından düzenlenen, konu, yaş ve engel grubu ayrımı olmaksızın herkesin katılabilece-
ği “Sanatını Konuştur Engelsiz Resim Yarışması”na 1 Nisan’a kadar başvuru yapılabilecek.

Öğrenciler, yaşlı ve engelli 
hastalara refakat ediyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakül-
tesi, ‘Topluma hizmet uygulamaları’ dersi kapsamında örnek 
bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, üniversitenin hastanesin-
de, gelen yaşlı ve engelli hastalara refakatçilik yapıyor.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakülte-
si'nce 'Topluma hizmet uygu-

lamaları' dersinde 'Hastanedeki yol 
arkadaşım' projesi hayata geçirildi. 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenli-
ği Bölümü'nde öğrenim gören 2'nci 
ve 4'üncü sınıf öğrencileri, haftanın 
5 günü, üniversitenin hastane giri-
şinde yakalarına taktıkları refakatçi 
kartı ile bekliyor. Öğrenciler, yaşlı ve 
engelli hastaları, tekerlekli sandalye 
ya da kollarına girerek istedikleri 
servise kadar götürüyor. Öğrenciler, 
muayene, kayıt işlemleri, ödeme 
gibi yapılması gerekli işlemlerde de 
hastalara yardımcı oluyor. Hastane-
ye muayene olmaya gelen Elif Tur-
gut (83), "Bana çok yardımcı oldular. 
Memnun kaldım" diye konuştu.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Çiçek, öğrencilerin sahip oldukları 
bilgilerin derste kalmaması ve 
topluma etki etmesinin öncelikleri 
arasında olduğunu belirterek, "Bu 
bağlamda birçok faaliyet yapıyoruz. 
Öğrencilerimiz çevreyle etkileşim 
içindeler. İleride bir gün onların da 
bu tür şeylere ihtiyacı olabilir. Ev-
latlarımızın bu bilince sahip olması 
beni mutlu ediyor. Vizyonumuz her-
kes tarafından algılanmış durumda. 
Öğrencilerimiz hastane içinde yaşlı 

ve engelli bireyler başta olmak üze-
re herkesin yardımına koşuyor. Her 
türlü ihtiyaçlarında onlara yardımcı 
oluyor. Projelerimizin Muğla içinde 
değil, ülke genelinde yaygınlaşma-
sını istiyoruz" dedi.

'BİZ DE YAŞLANACAĞIZ VE 
ENGELLİ ADAYIYIZ'

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Be-
den Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Yağmur 
Can (20), "Bizim için güzel bir 
farkındalık oldu. Elimizden geldiği 
kadar yaşlılarımız ve engellilerimize 
yardım ediyoruz. Biz de yaşlana-
cağız ve engelli adayıyız. Onlarla 
vakit geçirmek güzel oluyor" diye 
konuştu.

'HAYAT TECRÜBESİ OLUĞUNA 
İNANIYORUM'

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen-
liği'nde görevli öğretim üyesi Zey-
nep Aydoğan da, "Gelen hastaların 
aradıkları yere daha rahat ulaş-
maları ve yardıma ihtiyacı olanları 
desteklemek amacıyla 36 öğrenci-
miz haftanın 5 günü görev alıyorlar. 
Öğrencilerimiz için hayat tecrübesi 
oluğuna inanıyorum" dedi.

KİMİ meslek sahibi, kimi 
öğrenci olan görme engelli 

üyelerden oluşan ve tiyatro sever-
lerin yakından takip ettiği ekip, bu 
yıl sergileyecekleri dört oyundan 
biri olan ‘Ağzı Çiçekli Adam’ isimli 
oyunu 11 Ocak’ta izleyiciyle buluş-
turacak.

İzmir’de yaşayan tiyatro sanatçısı 
Ebru Son, 3 yıl önce Karşıyaka’da bir 
alışveriş merkezinin isteği üzerine 
başlattığı görme engelli tiyatro 
atölyesinin zaman geçtikçe büyü-
mesiyle, Braille Okuma Tiyatrosu’nu 
kurdu. Bazı üyeler kendi mesleğini 
devam ettirirken, haftanın iki günü 
Braille alfabesiyle yazılmış oyunu 
metninden okuyarak tiyatroyla 
hayatına renk katarken, bazıları ise 
daha önceden de tutkulu olduk-
ları tiyatroyu sürekli hale getirme 
fırsatını yakalıyor. Her hafta Karşı-
yaka’daki 
alışveriş 
merkezi-
nin atölye 
odasında 
toplanan 
ekip, Brail-
le alfabe-
sinden 
oyunu 
takip edip 
ses ton-
larındaki 
değişim-
lerle can-
landırma 
yapıp, ses 
efektleri ile oyunlarını zenginleştire-
rek çalışıyor. Yaşları 25- 40 arasında 
değişen görme engelli tiyatrocular, 
sahneye çıkıp görünürlüklerini 
artırarak sanatın engel tanımadığını 
kanıtlıyor. Onları engelli gibi gör-
mediğini ve bir aile olduklarını söy-
leyen Ebru Son, bundan sonra oyun 
biletlerini ücretli hale getirmeyi ve 
bazı oyuncularının profesyonel pro-
jelerde yer almasını istediğini an-
lattı. İkinci oyunlarıyla Yön Engelsiz 
Sanat Birliği tarafından düzenlenen 
5’inci Engelsiz Ödülleri’nde en iyi 
oyun ödülünü alan tiyatro ekibi, bu 
yıl ilk oyunları ‘Ağzı Çiçekli Adam’ı 
11 Ocak’ta Karşıyaka’daki alışveriş 
merkezinde sergileyecek.

'BANA BAŞKÖR İSMİNİ TAKTILAR'

Atölyeye başladığında onların ne 
kadar çalışkan olduklarını, Braille 
alfabesine ne kadar aç ve kaynak-

lara ulaşmakta ne kadar zorlandık-
larını gördüğünü anlatan Ebru Son, 
şunları söyledi:

"Onlara bir şeyler öğretebilmek 
için oyunlar sergilemeye başladık. 
Bu sene dört oyun çıkaracağız. 
20 kişilik bir ekip. Çoğu tiyatroyla 
veya müzikle ilgiliydi, fakat devam 
ettirmemişlerdi. Aralarında bir 
kişi kalana kadar ben bu tiyatro-
yu yapmaya devam edeceğim. 
Çoğunun mesleği var ve bunun 
dışında buraya geliyorlar. Onları 
engelli gibi görmüyorum, herkese 
nasıl davranıyorsam onlara da öyle 
davrandığımı biliyorlar. Bunun so-
nucunda da çok gülüyoruz, çok ke-
yif alıyoruz. Bana ‘Başkör’ diye isim 
taktılar. Buradaki atölyenin dışında 
da bir aile olduk. O yüzden kendi-
mi çok iyi ve mutlu hissediyorum. 
Motivasyonumuzu kıran tek şey 

engelleri 
yaratan 
toplum. 
Bizim 
kendi 
içimizde 
hiçbir so-
runumuz 
yok fakat 
dışarı çık-
tığımızda 
aldığımız 
bazı 
gereksiz 
tepkiler 
motivas-
yonla-

rını kırıyor. Ben hayatımı onlara 
adamış gibi oldum. İlk oyunumuzu 
binlerce kişi izledi. Geri dönüşler 
inanılmazdı, böyle bir şeyin yapı-
labileceğini bilmediklerini söyledi 
çoğu kişi. Oyuncuların ses tonuna, 
oyunculuklarına hayran kaldılar. 
Uluslararası İzmir Tiyatro Festiva-
li’nde de oynadık. Takip edenleri-
miz var, heyecanla oyunu bekliyor-
lar. Görünürlüğümüz arttıkça hem 
atölyemize katılanlar artacak hem 
de toplumda bir değişim olacak. 
Bornova Şehir Tiyatrosu bizi fark 
ettikten sonra oyunlarına sesli 
betimleme cihazı getirdi. Artık her 
oyunlarında 3 kişilik bir konten-
janla görme engelli izleyici kabul 
edebiliyorlar. İzmir’deki sanatçılar 
da görme engellileri sergilerine 
davet ediyor. Biz kitapçıklarını Bra-
ille alfabesiyle yazıyoruz, İzmir’deki 
görme engelliler de takip ediyor."

>> GÖRME ENGELLİ TİYATROCULARI, 

Alkışlar hayata bağlıyor
İzmir’de yaşayan tiyatro sanatçısı Ebru Son’un, 3 yıl 
önce Karşıyaka’da bir alışveriş merkezinde başlattığı 
atölye ile 20 görme engelliyle kurduğu Braille Oku-
ma Tiyatrosu, çalışmalarına devam ediyor.
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DENIZLI Büyükşehir Bele-
diyesi Evde Bakım ve Sağlık 

Merkezi birimi yaşlı, kimsesiz ve 
engelli 16 bin vatandaşa hizmet 
verdi. Belediyeden yapılan açık-
lamaya göre, 
Evde Bakım ve 
Sağlık Merkezi, 
3 doktor, 39 
sağlık persone-
li, 10 ambulans, 
60 araç ve 187 
personeliyle 
ücretsiz hizmet 
sunuyor. 

Açıklamada 
değerlendirme-
lerine yer verilen Denizli Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Osman Zolan, 
"Denizli'de kimse sahipsiz kalma-
yacak" sloganıyla faaliyete geçen 
projede ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rın 226 bin kez ziyaret edildiğini 
ifade etti.

Evde Bakım ve Sağlık Merke-
zi'nin günlük yaşam faaliyetlerini 
tek başına sürdüremeyen, evde 
bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç 
duyan yaşlı, engelli ve yatalak 

vatandaşların kişisel bakımları ile 
yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçla-
rını gidermeye devam ettiğini bil-
diren Zolan, 2019 yılında 6 bin 29 
kişiye evde bakım, 7 bin 893 kişiye 

evde sağlık 
ve 2 bin 333 
kişiye de hasta 
nakil hizmeti 
vererek ihtiyaç 
sahibi 16  bin 
255 vatanda-
şın imdadına 
koştuklarını 
kaydetti. 

Zolan, pro-
jenin 19 ilçe ve 

622 mahallede canla başla hizmet 
verdiğini belirterek, "Şükürler ol-
sun ki sözümüzü yerine getirmenin 
mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. 
Ekiplerimiz Denizlimiz'in tamamın-
da yardıma ihtiyacı olan vatandaş-
larımıza yardımcı olmaya devam 
ediyor. Yardıma ihtiyacı olan 
vatandaşlarımız için her zaman 
hazırız. Nerede muhtaç insanımız 
varsa bizlere bildirin." ifadelerine 
yer verdi.

Selami Selçuk’tan engelli kadını sevindiren hediye
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, bedensel engelli Helime Yılmaz’a tekerlekli sandalye hediye etti. 

SECATTIN Mahallesinde yaşayan ve ra-
hatsızlığından dolayı 5 yıldır yürüyemeyen 

Helime Yılmaz'ın tekerlekli sandalye talebi, Bele-
diye Başkanı Selami Selçuk tarafından karşılandı. 

Selçuk, tekerlekli sandalyeyi Helime Yılmaz'a 
evinde teslim etti. 

Helime Yılmaz'ın eşi Mehmet Yılmaz, Sel-

çuk'un hediyesinin kendilerini çok mutlu 
ettiğini belirterek, "Eşimin dışarı çıkabilmesi için 
tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Başkanım bu 
isteğimize kayıtsız kalmadı. Kendisine teşekkür 
ediyoruz." diye konuştu. 

Selami Selçuk da engellilerin yaşadığı sorunla-
ra çözüm aradıklarını dile getirdi.

Halkın talep ve isteklerinin kendileri için çok 
önemli olduğunu anlatan Selçuk, "Amacımız her 
daim engelleri ortadan kaldırmak. Unutmayalım 
her sağlıklı birey bir gün engelli olabilir. Onun 
için belediyemiz olarak engelli kardeşlerimizin 
bir nefes gibi yanında olmaya devam edeceğiz." 
dedi. 

Milli Eğitim Bakan-
lığı, tam zamanlı 
olarak kaynaştırma 

yoluyla devlet okullarında 
eğitim alan otizm spektrum 
bozukluğu olan öğrencilerin 
hayatını kolaylaştırmak için 
önemli bir adım attı. MEB 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından yapılan düzenleme-
ye göre, daha önce derslere 
yalnız girmek zorunda olan 
otizm spektrum bozukluğu 
olan öğrenciler, derslere artık 
halk arasında 'gölge öğret-
men' olarak bilinen kolaylaş-
tırıcı ile birlikte girebilecek. 
Mevzuatta yapılan değişik-
liğin son derece yerinde ve 
doğru olduğunu belirten 
otizmli bireylere sahip aileler, 
uygulamanın eksik olduğu 
görüşünde.

İzmir Nar Taneleri Derneği 
Başkanı Psikolojik Danışman 
Besim Toker, yapılan deği-
şikliği çok başarılı, yararlı 
bulduklarını ancak burada 
bazı eksikliklerin olduğunu 
ve kendilerinin çeşitli taleple-
rinin bulunduğunu aktardı. 
Besim Toker, "Bizim de bu 
noktada bazı taleplerimiz 
var. Bu gölge öğretmen uy-
gulamasının yalnızca otizmli 
bireylerde değil de özel 
eğitim gereksinimi bulunan 
yani zihinsel, bedensel en-
gelli, diğer engel gruplarında 
da olmasını talep ediyoruz. 
Gölge öğretmen istihdam et-
menin maliyeti var. Nereden 
baksanız sigortası ile 3-4 bin 
TL civarında. Bunu engelli 

çocuğu bulunan her ailenin 
karşılaması mümkün değil" 
dedi.

'GÖLGE ÖĞRETMENI 
BAKANLIK ISTIHDAM ETSIN'

Yasalarda eğitimde fırsat 
eşitliğinin bulunduğunu 
anımsatan Toker, gölge 
öğretmenleri bakanlığın is-
tihdam etmesini istediklerini 
belirterek, şunları söyledi:

"Gölge öğretmenler bakıcı 
değil. Çocuk gelişimi veya 
okul öncesi bölümlerden 
mezunlar. Bu kişilerin ülke-
mizde istihdam sorunu var. 
Hem onlara istihdam alanı 
yaratılması hem de gölge 
öğretmen uygulamasının 
daha bilimsel temellere 
dayandırılarak yapılması 
konusunda bakanlığı du-
yarlı olmaya davet ediyoruz. 
Ailelerin üzerinden bu yük 
alınmalı. Zaten şu anda 
durumu iyi olan aileler 
gölge öğretmenleri kendi-
leri karşılıyor. Ama önemli 
olan özel eğitime gereksi-
nim duyan çocukların bu 

hizmetten yararlanması. Bu 
da ancak bakanlık imkanları 
ile olabilir."

'DEVLETIN MADDI 
DESTEĞI ŞART'

Narlıdere Mustafa Şık 
İlköğretim Okulu kaynaştır-
ma öğrencisi otizmli Aslıhan 
Erbaysal'ın (12) annesi Arzu 
Erbaysal (50), kızının gölge 
öğretmeninin olduğunu an-
cak çok büyük zorluklar yaşa-
dıklarını anlattı. Arzu Erbay-
sal, "Zor zamanlar geçirdik. 
Kızım için okul bulamadık, 
okullar kabul etmedi. Öğret-
men kabul etse diğer veliler, 
çocuklar kabul etmiyor. Bu 
tür zorluklar yaşıyoruz. Şimdi 
gölge öğretmenin derslere 
girmesi çok güzel bir geliş-
me. Bunlarla mücadelenin 
sonunda gölge öğretmenle 
ilerlemek daha bilimsel ve 
mantıklı. Çocuk için en fay-
dalı olan yöntem aslında bu. 
Dünyaya baktığımızda hem 
Avrupa hem de Amerika'da 
çok örnekleri var. Devlet 
kolaylaştırıcı öğretmeni 

kendisi gönderiyor. Böylece 
hem diğer çocuklara faydası 
oluyor hem de kaynaştırma 
öğrencisinin işi kolaylaşı-
yor" dedi. Bu uygulamanın 
olmaması halinde çocukları 
kaybedeceklerini ifade eden, 
Arzu Erbaysal, gölge öğret-
menlerin devlet tarafından 
istihdam edilmesini isteye-
rek, "Devletin maddi desteği 
şart. Aileler zaten her şeyi 
sırtlanmış durumda. Devletin 
desteği olmadan bu iş zor 
yürür. En büyük sıkıntımız 
ekonomik. Bunu kaç aile kar-
şılayabilir? Ekonomik boyutu 
bize endişelendiriyor" diye 
konuştu.

'VERIM SAĞLAYAMIYORDUK'

Aslıhan Erbaysal'ın çocuk 
gelişimi mezunu olan gölge 
öğretmeni Ayçin Yıldız (25), 
"Biz Aslıhan ile bu uygula-
madan önce sadece evde 
çalışıyorduk. Okulda 6 derse 
giriyor. Gün içerisinde 6 ders 
ben Aslı'dan uzak kalıyor-
dum. Ona bir katkım olmu-
yordu. Verim sağlayamıyor-
duk. Bu uygulama ile birlikte 
Aslıhan ile okula, sınıfına 
gireceğim. Arkadaşlarıyla 
iletişimine dahil olacağım. 
Bu durum Aslıhan'ın sosyal 
gelişimi açısından önemli. 
Birçok sosyal beceriyi benim 
sayemde kazanacak, ben 
ona rol model olacağım. Çok 
verimli olacağını düşünüyo-
rum. Böyle bir uygulamanın 
hayata geçmesi mutluluk ve-
rici" dedi.  Oğlu Uğur Özgür 
Demir'i (25) her gün okula, 
spora ve çeşitli aktivitelere 
götüren Ahmet Demir (65) 
de mevzuat değişikliğinin 
kendilerini sevindirse de, 
gölge öğretmenin maliye-
tini karşılamayacaklarını 
belirterek, "Ben çocuğumu 
özel eğitime, spora götü-
rüyorum. Birtakım sosyal 
etkinliklere katılıyoruz. Bizler 
çocuklarımız için sürekli bir 
şeyler yaptığımız için eko-
nomik olarak zorlanıyoruz. 
Devletin de katkı yapması 
gerekir ki bu çocuklar daha 
çabuk sosyalleşsin, aldıkları 
eğitimin karşılığını verebil-
sinler. Çocuklarımızdaki en 
küçük gelişmeye seviniyoruz. 
Bunun daha da artmasını 
istiyoruz" diye konuştu.

>> ÖZEL ÇOCUKLAR ARTIK 

Gölge öğretmeni ile 
okula gidebilecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), otizm spektrum bozukluğu olan ve kaynaştırma yo-
luyla devlet okullarında eğitim alan çocuklar için bir süredir üzerinde çalıştığı mevzuat 
değişikliği tamamlandı. Buna göre, otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler, derslere 
artık kolaylaştırıcı (gölge öğretmen) ile girebilecek. Özel çocuklara sahip olan aileler uy-
gulamanın son derece doğru, ancak eksik olduğu görüşünde. Gölge öğretmenleri kendi 
imkanları ile istihdam etmek zorunda kalan ve ekonomik olarak zorlandıklarını söyleyen 
aileler, bu masrafın bakanlık tarafından karşılanmasını istiyor.

Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 

16 bin kişinin imdadına koştu

IZMIR'IN Konak ilçesinde 
zihinsel engelli eşiyle birlikte 

tek odalı evde yaşam mücadelesi 
veren fiziksel engelli Veli Oruç'un 
(62) yardım isteği 
duyuldu. Konak 
Belediyesi, evin 
boya badanasını 
yaptı, Kızılay ise 
eşya yardımında 
bulundu.

Konak ilçe-
si İkiçeşmelik 
semtindeki bir 
binada, tek odalı 
evde zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile 
yaşam mücadelesi veren Veli Oruç, 
2015 yılında, Yeşilyurt semtinde yolda 
çöp tenekesinden kağıt toplarken, 
TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. 
Sol omuz kemiği zedelenen, hasta-
nedeki tedavisinin ardından evine 

dönen Oruç, tam olarak iyileşeme-
di. Yüzde 41 fiziksel engelli raporu 
bulunan Oruç, engelli maaşı ve gücü 
yettiğinde kağıt toplamaya çıkarak 

kazandıklarıyla 
eşi ve kendisinin 
geçimini sağlama-
ya çalışıyor. 

Tek odada zor 
şartlar altında 
yaşamına devam 
eden Oruç'un 
yardım talebi 
duyuldu. Konak 
Belediyesi ekipleri 

evin boya ve badanasını yaparak; 
dolap, ekmeklik, battaniye, halı, yastık 
gibi ev eşyası yardımı yaptı. Kızılay 
ekipleri ise eve ek baza ve yiyecek 
yardımı sağlayarak, Oruç çiftinin ha-
yat kalitesine yükseltmek adına fayda 
sağladı. Birkaç hayırseverin de para 

Tek odada yaşam mücadelesi 
veren engelli çifte yardım

yardımı yaptığını 
söyleyen Oruç, 
"Allah'a şükür 
sesimiz duyuldu. 
Evimiz daha 
yaşanabilir hale 
geldi. Manevi 
olarak hiçbir ihti-
yacımız kalmadı 
ama geçimimizi 
sağlamamız için 
hala paraya ihti-
yacımız var. Ben 
engelli olduğum 
için çalışamıyo-
rum" dedi.

ISTIKLAL Marşı’nın yazarı 
Mehmet Akif Ersoy, ölümü-

nün 73'üncü yıl dönümünde, yurt 
genelinde çeşitli etkinliklerle anıldı. 
Buca'daki, 85'inci Yıl Anadolu Lisesi'n-
de, işaret dili eğitimi alan, çeşitli yaş 
gruplarındaki öğrenciler de ünlü 
şairi anmak için, her cuma günü okul 
çıkışında okunan İstiklal Marşı'nı, bu 
kez işaret diliyle okudu. 75 öğrenci İs-
tiklal Marşı okunurken, bir yandan da 
işaret diliyle sözlere eşlik etti.

'DERSLERE ISTEYEREK GELDILER'

Okulda işaret dili derslerine giren 
eğitimci Seren Gizem Biçer, öğren-
cilerin işaret dili konusunda çok 
heyecanlı olduklarını belirterek, 

"Hepsi derslere isteyerek girdiler. 
Öğrenciler, herkesin bir engelli ada-
yı olduğunun ve bu dilin herkese 
lazım olabileceğinin farkındalar ve 
bu yüzden derslere katılım sağlıyor-
lar" dedi.

İngilizce öğretmenlerinden olan, 
aynı zamanda okuldaki Engelliler-
le Dayanışma Kulübü'nün rehber 
öğretmenliğini yapan Ayşe Adakaya 
da, "Bu bizim öğrencilerimize işaret 
dili eğitimi verdiğimiz 3'üncü yılımız 
oluyor." diye konuştu.

İlk defa işaret diliyle İstiklal Marşı'nı 
okuduklarını ifade eden öğrenciler 
de çok mutlu olduklarını ve hayatları-
nın geri kalanında bu eğitime devam 
edeceklerini söyledi.

İşaret diliyle İstiklal Marşı

İZMİR’de, 85’inci Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, İstiklal Şairi Mehmet 
Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümü nedeniyle, her cuma günleri okul 
çıkışında okunan İstiklal Marşı’nı, bu kez işaret diliyle okudu.
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MANİSA Organize Sanayi Bölge-
si’nde (MOSB), kuru-

lan ‘engelsiz fabrika’ fark 
yaratıyor. Fabrikada çalışan 
55 zihinsel engelli genç, eve 
hapsolmaktan kurtularak, 
6 ayrı sanayi kuruluşu için 
üretim yapmaya başladı. 
Türkiye’nin ilk Zihinsel 
Engelliler Korumalı İş Yeri 
Merkezi (ZEKİ), Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi 
tarafından 2017 yılında hayata geçirildi. 
MOSB’da 5 bin 811 metrekarelik alanda 

inşa edilen engelsiz fabrikaya, sanayiciler 
ilgi gösterdi. 8 engelli gençle 
başlayan başarı hikayesinde 
ulaşılan engelli sayısı 55’i 
buldu. 6 firma  toplam 6 
ayrı korumalı iş yeri açarak, 
ürünlerini engellilere yaptır-
maya başladı. Proje sayesin-
de üretime katılan zihinsel 
engelliler büyük mutluluk 
yaşadı. Sabah 09.00’da 
mesaiye başlayıp akşam 

17.00’de işi bırakan engelliler, kendi para-
larını kazanıyor. Öte yandan Yunusemre 

ilçesi Keçiliköy Mahallesi’nde bulunan 
MOSB’de yer alan 5 bin 811 metrekarelik 
fabrikada, 12 çalışma odası bulunuyor. 35 
metrekarelik her bir odada, ortalama 12 
kişi çalışıyor. Her bir odada, farklı fabrika-
nın ürünleri üretiliyor. ‘ÜRETİME KATMA 
DEĞER SAĞLIYORLAR’ ZEKİ Yaşam Mer-
kezi Sorumlusu Serap Akbayır, “Bu sosyal 
sorumluluk projemizin örnek olmasını 
istiyoruz. Buradaki çocuklarımız kendi 
becerilerini geliştiriyor aynı zamanda 
üretime katma değer sağlıyor. Türkiye’de 
böyle bir projeye Manisa olarak öncülük 
yapmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi. 

Manisa ‘Engelsiz fabrika’ fark yaratıyor

AFYONKARAHİSAR'DA eski bir hü-
kümlü, girişimcilik kursunun ardından 

İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi"ne baş-
vurarak aldığı 27 koyunla kendi işini kurdu.

İşlediği bir suçtan dolayı 7 yıl 6 ay hapis 
cezası alan Selami Göktaş (38), tahliye 
olduktan sonra 4 yıl boyunca Afyonkara-
hisar'da iş aradı. Ancak kendisine uygun 
işi bulamayan Göktaş, açılan girişimcilik 
kursuna katıldıktan sonra, İŞKUR'un "Kendi 
İşini Kurma Projesi"ne başvurdu. İl Müdür-
lüğündeki incelemenin ardından Göktaş'ın 
hazırladığı "Koyun Yetiştiriciliği Projesi", 
gönderildiği İŞKUR Genel Müdürlüğündeki 
ilgili komisyonca onaylandı. Verilen nakdi 
hibe desteğiyle 27 koyun alan Göktaş, 
merkeze bağlı Işıklar beldesinde kurduğu 
ağılında hayvanların başına geçti.

Eski hükümlü Selami Göktaş, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, kendi hatası 
yüzünden genç yaşta hapse girdiğini ve 
cezaevinden çıktıktan sonra da uygun bir 

iş bulamadığını söyledi. İŞKUR'un "Kendi 
İşini Kurma Projesi"ni duyduğunu dile 
getiren Göktaş, "Proje hakkında önce biraz 
araştırma yaptım ve müracaat etmeye 
karar verdim. Projem, koyun yetiştiriciliği 
üzerineydi. Yaklaşık bir ay önce de proje-
miz onaylandı. Allah, devletimizden razı 
olsun." dedi.

"İLK KUZUMUZUN ADINI 'İŞKUR' KOYDUK"

Göktaş, projesi onaylandıktan sonra 
verilen destekle 27 koyun aldığını vurgula-
yarak şöyle konuştu:

"Proje sayesinde küçük bir sürü sahibi 
oldum. Bundan sonra koyunculukla aile-
me ve çocuklarıma güzel bir gelecek ha-
zırlayacağım. İş bulamayan eski hükümlü 
ve engelli kardeşlerime bu projeyi tavsiye 
ediyorum."

Karakaya, örnek projeye eski hükümlü 
olanlar ile engelli bireylerin müracaat 
edebileceğini kaydetti.

Türkiye'yi tekerlekli dans şam-
piyonalarında başarıyla temsil 
eden bedensel engelli milli 

sporcu 54 yaşındaki Osman Ertöz, 
sahnedeki performansı ve yaşama 
bağlılığıyla dikkati çekiyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşa-
yan Ertöz, 2 yaşında geçirdiği çocuk 
felci nedeniyle tekerlekli sandalye-
ye bağımlı hale geldi. Küçük yaşta 
hayata atılan ve engeline rağmen 
pazarda limon satan Ertöz, 22 yaşı-
na geldiğinde Karşıyaka Belediye-
sinde memur olarak göreve başladı. 
Ertöz'ün yaşamı, memuriyetten 
sonra değişti.

Tekerlekli sandalye basketbo-
lundan atletizme, danstan yamaç 
paraşütüne kadar birçok spor 
faaliyetine katılan Ertöz, çeşitli mü-
zik topluluklarında korist ve solist 
olarak yer aldı. 

Atletizmde ulusal ve uluslararası 
organizasyonlardan madalyayla dö-
nen Ertöz, tekerlekli sandalye dansı 

branşında yurt dışında katıldığı 
turnuvalarda da dereceler elde etti. 

Türkiye Bedensel Engelliler Dans 
Milli Takım sporcusu Ertöz, 2 kez 
Avrupa üçüncüsü, bir kez de dünya 
dördüncüsü oldu. 

Türk bayrağını göndere çek-
tirebilmek için çalışmalarını ara 
vermeden sürdüren milli sporcu, 
sahnedeki performansı ve tekerlekli 
sandalyeyle yaptığı hareketlerle 
beğeni kazanıyor.

- "KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN 
ENGELLİ OLARAK GÖRMEDİM"

Osman Ertöz, hobi olarak başla-
dığı tekerlekli sandalye dansında 
milli formayı giymeye başladığında 
büyük gurur yaşadığını söyledi.

Sahnede dans ederken bambaş-
ka biri olduğunu belirten Ertöz, 
"Kendimi hiçbir zaman engelli 
olarak görmedim. Özgür yaşamayı 
çok seviyorum. Benim için dans 
bir özgürlük. 'Etrafımda kaç kişi 

var, beni kaç kişi izliyor' diye dans 
etmiyorum. Mutlu olmak için dans 
ediyorum." diye konuştu. 

Başta dans ederken zorlandığı-
nı ancak ailesi ve partnerlerinin 
kendisine hep destek verdiğini dile 
getiren Ertöz, kazandığı başarılarda 
onların çok büyük katkısı olduğunu 
vurguladı.

Şampiyonalara hazırlanırken sa-
atlerce dans ettiğini anlatan Ertöz, 
şöyle konuştu:

"Dans içimizdeki duygu ve ritm-
lerin dışa yansıması. Yarışmalara 
katılırken çok heyecanlı oluyorum. 
Uyurken rüyamda bile dans ediyo-
rum. Milli takım olarak kazandığı-
mız başarıların ardından engelliler 
arasında bu spora ilgi de arttı. 
Bugüne kadar katıldığım hiçbir 
şampiyonadan madalyasız dönme-
dim. Arkadaşlarım bana 'madalya 
avcısı' diyor. En büyük isteğim bu 
yıl düzenlenecek Türkiye şampi-
yonasında derece yapıp ardından 

Avrupa ve dünya şampiyonalarında 
kürsüde olabilmek. Türk bayrağını 
göndere çektirmek istiyorum."

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Milli sporcunun 77 yaşındaki 
annesi Makbule Ertöz de oğlunun 
hayatına bedensel engelli olarak 
devam edeceğini öğrendiğinde 
çok üzüldüğünü ancak sosyalleş-
mesi için büyük çaba gösterdiğini 
söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu belir-
ten Ertöz, "Osman'ı televizyondan 
izlerken çok heyecanlanıyorum. 
Milli sporcu olması bana ayrı bir 
onur veriyor. Oğlum hiçbir zaman 
hayata küsmedi. Onun Avrupa ve 
dünya birincisi olacağına inanıyo-
rum." ifadelerini kullandı. 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu Başkanı Arif Ümit 
Uztürk de Ertöz'ün çok başarılı bir 
sporcu olduğunu, birçok engelliye 
dansı sevdirdiğini kaydetti.

ALTI Nokta Körler 
Derneği Manisa 

Şubesini ziyaret eden 
Saruhanlı Belediye Başkanı 
Zeki Bilgin, Dernek Başka-
nı Hüseyin Pehlivan ve yö-
netim kurulu 
üyelerinden 
çalışmaları 
hakkında bilgi 
aldı.

Başkan 
Bilgin, dernek 
yöneticilerinin 
kendilerinden 
talep ettiği 10 
adet beyaz 
bastonu 
teslim eti.

Engellilerin kendileri için 
her zaman öncelikli oldu-
ğunu, bundan sonra da 
hep öncelikli olacaklarını 
belirten Bilgin, "Saruhanlı 

Belediyesi olarak engelli-
lerin her türlü talepleriyle 
yakından ilgileniyoruz. 
Sağlıklı her insanın da 
bir engelli adayı olduğu 
gerçeğinin unutulmaması 

gerekiyor. 
Engelli 
vatandaş-
larımıza 
aileleri ve 
sevdikleriy-
le birlikte 
mutlu, 
huzurlu 
ve sağlıklı 
bir yaşam 
diliyorum."

Altı Nokta Körler Derne-
ği Manisa Şubesi Başkanı 
Hüseyin Pehlivan ise 
duyarlı davranışı dolayısıy-
la Başkan Bilgin'e teşekkür 
etti.

TEK GÖSTERİ İÇİN ÇIKTIKLARI SAHNEDE 

6 yıldır 
sanatseverlerin 
karşısındalar
İzmir'de bir temsillik gösteri için baş-
latılan Tekerlekli Dans Projesi, 6 yılda 
devlet sanatçılarıyla sahne alan ve 
engellilere umut taşıyan 22 kişilik gö-
nüllü bir aileye dönüştü
BALE sanatçısı ve dans eğitmeni Banu Dağcıoğlu Tür-
keli önderliğinde tek gösteri için başlatılan Tekerlekli 
Dans Projesi, sahnedeki 6'ncı yılını kutluyor.

Engelsizmir Kongresi'nde ilk temsilini 2013 Kasım'da 
5 ortopedik engellinin performansıyla gerçekleştiren 
Tekerlekli Dans Projesi, sanatın karanlığı aydınlattığını 
göstermek isteyen grup üyelerinin kararıyla devam 
etti. 

Düzenli eğitimle sahne performanslarını artıran, 
gösterileriyle turnelere çıkan ve ödüller kazanan grup, 
6 yıl içinde farklı ortopedik engellere sahip dansçıları 
da bünyesine kattı. 

Teknik ekip ve gönüllü konservatuvar öğrencileri ile 
22 kişilik bir kadroya ulaşan ekip, profesyonel dansçılar 
yetiştirdi, bazı üyeler yurt içinde ve yurt dışında düzen-
lenen dans yarışmalarında dereceler elde etti.

Tekerlekli Dans Projesi, 6. yılını İbrahim Yazıcı 
şefliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 
düzenlenen konserle kutladı.

Ünlü sopranolar Aytül Büyüksaraç, Nazlı Alptekin, 
Zibelhan Dağdelen, tenor Aydın Uştuk, bas Hasan Alp-
tekin, piyanistler Deniz Dağdelen ve Emre Alptekin ile 
tekerlekli sandalyeli dansçı Bora Acar Zöngür'ün eşlik 
ettiği grup, gösterisiyle izleyiciyi büyüledi.

"SAHNE KENDİMİ EN İYİ HİSSETTİĞİM YER"

Çocukken geçirdiği hastalık nedeniyle ortopedik en-
gelli olan Sinem Öntürk, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, sahnede olmanın çok özel bir duygu olduğunu 
belirterek, "Sahne benim çocukken hayal ettiğim ama 
hep ütopya olarak gördüğüm bir platform. Bir hayalimi 
gerçekleştiriyorum ve bu benim için çok önemli. " dedi.

Başladıkları noktaya bakınca ne kadar ilerlediklerini 
görüp büyük sevinç yaşadığını ifade eden Öntürk, 
"Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Hocamız, 
artık profesyonelleştiğimizi söylüyor. Daha fazla gönle 
girip farkındalık yaratmak istiyoruz. Tekerlekli sandalye 
dansında ülkemizi yurt dışında da temsil etmek istiyo-
rum." diye konuştu.

Trafik kazası sonucu 1997 yılında engelli olan Yase-
min Uğurcan da dansı, duyguları ifade etme biçimi 
olarak gördüğünü söyledi.

"Dans özgür bir alan, hiçbir sınırlama yok." diyen 
Uğurcan, çalışmalara devam edeceğini belirtti. 

"AKSESUAR OLARAK KULLANIYORUZ"

Ekibin kurucularından olan ve 2 yıldır koordinatör-
lüğünü üstlenen tekerlekli sandalyeli dansçı Mehmet 
Arık ise okullardaki temsillere katıldıklarını, özellikle 
çocuklarda engelli bireylere yönelik farkındalık oluştur-
mak istediklerini söyledi. 

Arık, gönüllü çalışmaları sayesinde artık bilinir bir 
grup haline geldiklerini vurgulayarak, "Aslında biz dans 
ediyoruz, farklı bir şey yapmıyoruz. Zor bir tarafı yok. 
Tekerlekli sandalyeyi sadece aksesuar olarak kullanıyo-
ruz. Herkes dans edebilir, engelsiz olmasına gerek yok. 
İnsanlar isterse elleriyle de dans edebilir, gözleriyle 
dans edebilir." ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde engellilerin öz güveninin arttığına 
da dikkati çeken Arık, şöyle devam etti:

"Bizi izleyenler geleceğe daha umutla bakıyorlar. 
Engelsiz bireylerden istediğimiz, çevrelerine karşı daha 
duyarlı olmaları, engelli bireylerin ailelerinin de çocuk-
larına güvenmelerini arzuluyoruz."

Bale sanatçısı ve dans eğitmeni Banu Dağcıoğlu 
Türkeli ise ekibine "dansı hissetmeyi" öğrettiğini dile 
getirdi.

Ekip üyelerinin her birinin tekerlekli sandalyesini ak-
sesuar olarak gördüğünü hatırlatan Türkeli, "Seyirciden 
alkışı engelli oldukları için değil, gerçekten iyi dansçı 
oldukları için alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

>> MİLLİ DANSÇI 

Engelleri aşıp azmiyle 
başarıya koşuyor

Tekerlekli sandalye dans yarışmalarında kazandığı madalyalarla ismini duyuran İzmirli milli sporcu 
Osman Ertöz, başarılarının yanı sıra yaşam sevinciyle engellilere örnek oluyor.

“Engelli kardeşlerime bu 
projeyi tavsiye ediyorum”

>> SARUHANLI BELEDİYESİNDEN 

Görme engellilere 
beyaz baston
Manisa’da, Saruhanlı Belediyesi tarafın-
dan Altı Nokta Körler Derneğine 10 adet 
beyaz baston hediye edildi.
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Tekerlekli Sandalye 
Dans Projesi (Wheel-
chair Dance Project) 

İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin desteğiyle Ahmed 
Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde (AASSM) 
dün akşam muhteşem bir 
gösteriye imza attı. Sanat 
yönetmenliğini Banu Dağ-
cıoğlu Türkeli'nin üstlen-
diği etkinlikte şef İbrahim 
Yazıcı, tenor Aydın Uştuk, 
sopranolar Aytül Büyüksa-
raç, Nazlı Alptekin, Zibel-
han Dağdelen, piyanistler 
Deniz Dağdelen, Emre 
Altpekin, basçı Hasan 
Alptekin ve kemanist Eren 
Ekici eşlik etti. "Fark Yara-
tanlar ve Dostları" olarak 
da anılan ekipte tekerlekli 
sandalyeli dansçılar Bora 
Acar Zöngür, Alperen 
Çalışkan, Ayla Beytaşı, Bur-
han Elli, Caner Türkseven, 

Kardelen Yılmaz, Mehmet 
Arık, Neşe Aydemir, Nur 
Özgül, Özlem Babasız, Si-
nem Öntürk, Sude Yubaş, 
Yasemin Uğurcan, Zehra 
Kosava, Ece Nazir e Tunca, 
Ersin Evren ile Dokuz Eylül 
Üniversitesi (DEÜ) Kon-
servatuvarı öğrencileri Efe 
Kızık, Melisa Kuyumcu, De-
niz Sarıçoban, Nilsu Şaylı 
ve Ece Tunca da yer aldı.

Gecenin sonunda izle-
yiciler sanatçılarla birlikte 

dans etti. Dans eden 
izleyicilerin arasında İzmir 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer de vardı.

FARKINDALIK YARATIYOR

Tunç Soyer, “Bu akşam 
bizlere dans, müzik ve 
estetiğin buluşmasının 
şahikasını yaşattınız. Ama 
bazen sadece müzikle 
estetik yetmez. Güzel bir 
dans gösterisinde mü-
zisyenlerin, dansçıların 

ruhlarını görmek lazım ve 
bugün burada bu güzel 
insanların ruhlarını da 
gördük. Hepinize çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Bilinçli bir toplum anla-
yışına katkıda bulunmak 
amacıyla hareket eden, 
erişilebilirlik koşullarını 
sağlayan her etkinlikte 
sahne aldıklarını be-
lirten Banu Dağcıoğlu 

Türkeli, “Proje izleyiciler-
de farkındalık yaratmayı 
amaçlarken bir yandan da 
bedensel engellileri sanat 
ile buluşturuyor” dedi.

Gösteriyi izleyenler 
arasında İzmir Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkanı 
Tunç Soyer, eşi Neptün 
Soyer, kızları Defne ve 
Duygu Soyer, İBB Başkan 
Vekili Mustafa Özuslu ve 
eşi Müyesser Özuslu da 
yer aldı.

Tekerlekli Sandalye Dans Projesi (Wheelchair Dance 
Project) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 
(AASSM) sanatseverlerle buluştu. Salonu dolduran 
izleyiciler gösterinin sonunda sanatçılarla dans etti.

Tekerlekli sandalyede 

dans büyüledi

Karabağlar’da 
dayanışma ruhu! 
Ortopedik engellilerin kullanımı için 
el emeği örtüler üretiliyor.

KARABAĞLAR Beledi-
yesi ve Türkiye Yardım 

Sevenler Derneği işbirliğiyle 
kurulan Karabağlar Dayanışma 
Atölyesi, engellilerle ilgili far-
kındalık yaratmak ve onların 
yaşamlarına dokunmak için 
projeler üretiyor. Doğuştan 
ya da sonradan geçirdikleri 
kazalar sonucu engelli kalan 
yurttaşlar, Karabağlar Beledi-
yesi’nin yanlarında olduğunu 
hissetmeleri için evlerinde 
ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde, 
Karabağlar Dayanışma Atölye-
si’ne üye kadınların ürettiği el 
emeği diz örtüleri, ortopedik 
engelli yurttaşlara veriliyor. 
Ayrıca Karabağlar Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, sohbet ettikleri 
engelli yurttaşlar ve ailelerinin 
sorunlarını, taleplerini yerinde 
dinliyor.  

Karabağlar Belediye Başka-
nı Muhittin Selvitopu, ilçede 

yaklaşık 70 bin engelli yurttaş 
olduğunu anımsatarak, “480 
binlik nüfusumuz içinde 70 bin 
oldukça ciddi bir rakam. 

PROJELERDE ONLAR DA 
DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu nedenle bizler de engelli 
yurttaşlarımızın yaşamlarını 
kolaylaştırmak için uzun yıl-
lardır 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.

Karabağlar Belediye Meclisi 
geçen günlerde, engellilerin 
yaşama daha rahat katılmaları 
amacıyla yeni yapılacak 2 kat 
ve üzeri yapılara özel platform 
ya da asansör zorunluluğu ge-
tiren düzenlemeyi oy birliğiyle 
kabul etmişti.

ENGELSİZMİR'de gündem 
"Bahçe Terapisi"
ENGELSİZMİR 2020 Kongresi’nin hazırlıkları sürüyor. 
Kongre hazırlıkları kapsamında bugün “Bahçe Terapisi ve 
Yerel Yönetimler Çalıştayı” yapıldı.

İZMİR Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 

özel gereksinimli bireylere 
ilişkin farkındalık yaratmak, 
onların kamu hizmetlerine 
erişimini kolaylaştırmak ve 
sorunlarına çözüm üretmek 
amacıyla düzenlenecek 
ENGELSİZMİR Kongresi'nin 
dördüncüsü için hazırlıklar 
sürüyor. “Kamusal Hizmet 
lere Erişim" temasıyla 19-21 
Kasım tarihleri arasında ya-
pılacak kongre çalışmaları 
kapsamında bugün "Bahçe 
Terapisi ve Yerel Yönetimler 
Çalıştayı" düzenlendi.

Tarihi Havagazı Fabri-
kası'ndaki çalıştayın açılış 
konuşmasını yapan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Mustafa Özuslu, 
İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nin başta çocuklar, yaş-
lılar, kadınlar, engelliler ve 
dezavantajlı gruplar olmak 
üzere tüm toplumsal grup-
ların haklarını korumak 
için çalışmalar yürüttüğü-
nü söyledi. Özuslu şöyle 
devam etti: “‘Bahçe Terapisi’ 
yöntemi de bu çalışmalar-
dan biri olacak. Çalıştaya 
katılan birbirinden kıymetli 
uzmanların görüşleriyle 
açığa çıkacak sonuçların, 
bize yol göstereceğine 

yürekten inanıyoruz. ‘Bahçe 
Terapisi’ yöntemini İzmir'de 
hayata geçirmeyi başara-
biliriz."

TÜRKİYE'YE ÖRNEK 
OLACAK

Her kongrenin ardından 
engellilerin yaşamını kolay-
laştıracak önemli projeleri 
hayata geçirdiklerini dile 
getiren Doç. Dr. Levent 
Köstem, bu yılki kongre 
hazırlıkları için yapılan ara 
toplantılarda “Bahçe Terapi-
si” yönteminin öne çıktığını 
söyleyerek,  “İzmir'e güzel 
bir terapi parkı kazandı-
rırsak hem bu kente hem 
ülkeye örnek oluruz. Bize 
destek olan İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi'ne ve kongre 
kurulunun aktif üyesi olan 
başta Neptün Soyer olmak 
üzere tüm ilçe belediyesi 
başkan eşlerimize teşek-
kür ediyorum" dedi.

İZMİR EN UYGUN 
ŞEHİR

Dokuz Eylül 
Üniversitesi 
Eğitim 
Fakül-

tesi Özel Eğitim Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sunay Yıldırım Doğru ise 
İzmir’in, "Bahçe Terapisi" 
için en uygun şehirlerden 
biri olduğunu ve mutla-
ka kentte uygulanması 
gerektiğini söyledi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi'nin 
desteği ile 2006 yılında 
Çiğli Belediyesi'nin sağlık 
bahçesi kurduğunu hatırla-
tan Doğru, “Bahçe Terapisi" 
projesinin İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nin engelliler 
konusundaki çalışmalarına 
yeni bir boyut kazandıraca-
ğını söyledi.

OSMANLI’DAN BERİ

İstanbul Üniversitesi 
Hasan Ali Yücel Eğitim Fa-
kültesi Özel Eğitim Bölümü 
Araştırma Görevlisi Simge 

Cepdibi, "Doğuştan veya 
sonradan meydana 

gelen ve yaşam 
kalitesini etkileyen 
sorunların tedavisi 
için bitki ve doğa-

nın kullanımını 
Osmanlı 

dönemin-
den beri 
biliyoruz" 

diye ko-
nuştu.

>> İZMİR’DE EVSİZLER 

Konukevine 
yerleştiriliyor
İzmir’de Müyesser Turfan Ge-
çici Konukevi’ne yerleştirilen 
evsizlerin sayısı 110’a ulaştı.

İZMİR’DE havaların soğumasıyla 
birlikte Müyesser Turfan Geçici Konu-

kevi’ne yerleştirilen evsizlerin sayısı 110’a 
ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi artan ta-
lebi karşılamak 
için personel ve 
yatak sayısını 
arttırdı. Konu-
kevi 24 saat açık 
tutuluyor.

Müyesser 
Turfan Geçi-
ci Konukevi 
öncelikle gelen 
ihbarları değer-
lendiriyor. Ko-
nukevine bağlı 
ekipler sokakta 
yaşayan 18-59 
yaş aralığındaki 
erkek yurttaş-
ları bulunduğu 
yerden alıyor. 
Merkeze getirilen yurttaşların öncelikle 
sağlık kontrolleri yapılıyor. Daha sonra 
yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Çalışabilecek 
durumda olanlar Türkiye İş Kuru mu Genel 
Müdürlüğü'ne yönlendiriliyor.

ÜÇ AY KALINABİLİYOR

Yurttaşlar üç ay boyunca konukevinde 
kalabiliyor. İhtiyaç durumunda bu süre altı 
aya kadar uzatılabiliyor. Konukevinden gü-
nübirlik yararlanma olanağı da bulunuyor.

Bu numaraları 
arayabilirsiniz
İhbarlar için 0232 
361 71 51 ve 0 232 
361 00 82 numaralı 
telefonlar kullanı-
labilir.

60 yaş ve üzerin-
deki erkekler, ağır 
engelliler, kadın ve 
çocuklar içinse Aile 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlı-
ğı’nın Alo 183 sosyal 
destek hattı arana-
bilir.

Kadınların 
yaşamı değişiyor!
Engelli Anneleri Çalışma Grubu 
eğitimlerine katılanlara başarı 
belgeleri törenle verildi. 

KARABAĞLAR Belediyesi, Kadının 
İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği 

ve Karabağlar Kent Konseyi işbirliğiyle 
düzenlenen Kadının İnsan Hakları Eğitim 
Programı (KİHEP), Kadın Sağlığı Eğitim 
Programı (KSEP) ve Engelli Anneleri Çalış-
ma Grubu’nu başarıyla tamamlayanlara 
belgeleri törenle verildi. Bozyaka Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’nde düzenlenen 
törene Karabağlar Belediye Başkanı Mu-
hittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi 
Başkanı Seniye Nazik Işık, Kadının İnsan 
Hakları Yeni Çözümler Derneği Koordina-
törü Zelal Ayman, meclis üyeleri ve çok 
sayıda kadın katıldı.

Törende belgelerini alan kadınlar yap-
tıkları konuşmalarda, yaşama daha farklı 
baktıklarını vurguladı. Özgüven kazandık-
larını, haklarını öğrendiklerini söyleyen 
kadınlar, “Artık kendimizi rahatlıkla ifade 
edebiliyoruz. Gücümüzü keşfettik. Kara-
bağlar Belediyesi’ne ve eğitimcilerimize 
çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Program eğitmenleri de, 2013 yılından 
bu yana süren programlar kapsamında 
yüzlerce kadının haklarını öğrendiğine, 
toplumla bağ kurduklarına dikkat çekti.

BİLGİ GÜÇTÜR!

Konuşmaların ardından kürsüye gelen 
Başkan Selvitopu, bilgiyle donanmış 
bireylerin her zaman güçlü olduklarını, 
sorunların altından kalkmayı başardıkla-
rını anımsattı. Cumhuriyeti kuran kuşağın 
kadının toplumsal yaşamda yer almasına 
özel önem verdiğini vurgulayan Başkan 
Selvitopu, “Biz de bu çalışmalarla onu 
amaçlıyoruz. Belediyemizdeki kadın yöne-
tici sayımız yavaş yavaş erkekleri geçiyor. 
Bundan memnuniyet duyuyoruz. Sonuçta 
bu, liyakat, temsil edebilme, bilgi ve beceri 
göz önüne alınarak yapılan bir tercih. 
Ekonomide, sanayide, ticarette, siyasette 
kadınlarımızın daha fazla yer alması gere-
kiyor” dedi.

Görünmez bir 
engellilik: 
Besin engelliği 
Türkiye'de her yıl doğan 200-300 be-
bek sınırlı yaşamak zorunda kalıyor
HAYAT boyu ilaç tedavisi ve neredeyse hiç 
protein içermeyen çok kısıtlı bir diyet gerek-
tiren fenilketonüri (PKU) hastalığı, Avrupa'da 
10.000'de 1 kişiyi, Türkiye'de ise 4.500'de 1 
kişiyi toplum içinde görünmez bir engel-
le baş başa bırakıyor. Avrupa genelinde, 
aralarında Türkiye PKU Aile Derneği'nin de 
bulunduğu altı hasta derneği, PKU ile yaşa-
yan erişkin hastaların bakım ve tedavi süre-
cindeki eksikliklerin farkındalığını artırmak 
amacıyla PKU ile Sınırsız Yaşa kampanyasını 
yürütüyor.

Hastalara vaktinde teşhis konularak doğru 
tedavi uygulanmazsa, fenilalanin yüksekliği 
kişinin merkezi sinir sisteminde geri döndü-
rülemez hasarlar bırakabiliyor.

 PKU (Fenilketonüri) hastalığı bu amaçla 
geliştirilmiş, her yenidoğan çocuğa uygu-
lanabilecek pratik bir testle tespit ediliyor. 
Bir damla kan teşhis için 
yeterli oluyor. Alınan bu 
örneğin vakit geçirilmeden 
tarama merkezine gön-
derilmesi gerekiyor. Hasta 
bebek hayatın ilk günlerin-
de tanımlandığında, uygun 
diyet tedavisi ile zihinsel 
yetersizlik önlenebildiği 
için gelişmiş ülkelerde tüm 
yenidoğanların fenilketo-
nüri yönünden taranma 
zorunluluğu var. Fenilketonüri, 2007 yılında 
başlayan, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 
Ulusal Yenidoğan Taraması kapsamında 
taranan dört hastalıktan biri. Fenilketonürili 
bireyler tedavi edilmez ve özel diyetlerine 
uymazlarsa zamanla bellek ve dikkat sorun-
ları, depresyon ve anksiyete gibi nörolojik 
belirtilerle karşılaşabiliyor.

 Prof. Dr. Serap Sivri hastalığın ülkemizdeki 
insidansına dair şu bilgileri veriyor: “Türkiye 
fenilketonüri hastalığının en sık görüldüğü 
ülkedir. Her yıl ülkemizde 200 çocuk bu 
hastalıkla doğmaktadır. Her 20-25 kişiden 
birinin genetik yapısında bu hastalığı taşıyor 
olması ve ülkemizde akraba evliliklerinin 
yüksek oranda yapılması hastalığın sık 
görülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye'de her 100 kişiden 4'ü bu hastalık 
açısından taşıyıcı durumundadır.”

Prof. Dr. Serap Sivri



BERGAMA Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun 
göreve geldiği günden itibaren engelli vatandaş-

larımıza yönelik göstermiş olduğu hassasiyet, belediye 
çalışmalarının da yol haritasını oluşturmaya devam 
ediyor. Bergama genelinde yaşayan engelli vatandaşlar 
hizmetler aracılığı ile evde bakım, kültürel, ulaşım, gıda, 
giyim, eşya ve eğitim bakımdan desteklenirken, onların 
hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarda aralıksız devam 
ediyor.

BAŞKAN KOŞTU; “ENGELLERİ KALDIRALIM”

Zabıta Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşların 
araçlarına ayrılan park yerlerinde problem yaşamama-
ları için çalışma sürdürüyor. Ekipler, Engelli araç park 

yerlerinde var olan zemin boyalarını yeniledi. Bergama 
Belediye Başkanı Hakan Koştu, Engelli park yerleri-
nin engelsiz vatandaşlar tarafından işgal edilmemesi 
konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini 
söyledi. Başkan Koştu, “Engelli vatandaşlarımızın yaşam 
kalitesini artırmak ve zorlu hayat mücadelelerini rahat-
latma konusunda belediye olarak hassasiyet göster-
meye ve yeni düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. 
Toplum olarak hepimize bu noktada büyük görevler 
düşüyor. Engelli vatandaşlarımızın araç park yerlerine 
normal araçların bırakılmamasına özen göstermeliyiz. 
Bırakanları da hep birlikte uyarmalıyız. Birbirimize saygı 
göstermemiz, toplumumuzda sevgiyi ve beraberliği de 
artıracaktır” dedi.

Bergama Belediyesi engelli araç park yerlerini zeminde farklı renkle işaretleyerek, görünür hale getiri-
yor. Engelli araç park yerlerinin diğer araç sahipleri tarafından fark edilmesi için önlemler alınıyor.

Engelli araç park yerleri düzenleniyor
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Engelli çiftin yüzü güldü
KONAK Belediyesi çetin 
kış şartlarında tek göz 

odada, kötü yaşam koşulla-
rıyla mücadele veren engelli 
karı kocanın 
imdadına 
yetişti. Eski ve 
yıpranmış eş-
yalarla, bakım-
sız bir ortam-
da yaşamaya 
çalışan çift için 
belediyenin 
müdürlükleri 
adeta seferber 
oldu. Sosyal 
Belediyecilik 
anlayışıyla 
vatandaşla-
rının ihtiyaç-
larını karşı-
layan Konak 
Belediyesi zor 
şartlar altında 
yaşamaya ça-
lışan Veli, İnci 
Oruç çiftin tek 
göz odalarını 
daha yaşanır 
hale getirerek 
yüzlerini gül-
dürdü.  

İkiçeşme-
lik’te Güneş 
Mahallesi’nde 
aslen dükkan 
olan  tek göz odada yıllardır 
yaşamlarını idame ettiren 
Oruç çiftinin artık yüzü 

gülüyor. Eski ve kullanılamaz 
eşyaları nedeniyle neredeyse 
çöp ev haline gelen odala-
rı ilk olarak Temizlik İşleri 

Müdürlüğü 
ekipleri tepe-
den tırnağa 
temizledi. 
Oda, eski eşya-
lardan arındı-
rılarak dezen-
fekte edildi. 
Ardından Fen 
İşleri Müdür-
lüğü ekipleri 
odanın boya 
ve badanasını 
yaptı. Sosyal 
Yardım İşleri 
Müdürlüğü’ne 
bağlı 'Bizim 
Ev' ekipleri de 
bağışlanan, 
eşyalarla evi 
yaşanır hale 
getirdi.  Yatak, 
koltuk, perde, 
battaniye, 
nevresim ta-
kımı, halı gibi 
ihtiyaçlarını 
'Bizim Ev' pro-
jesi aracılığı ile 
karşılayan Ko-
nak Belediyesi 
ekipleri el bir-

liği ile tek göz odayı yeniden 
yaşanabilir hale getirerek 
Oruç çiftine teslim etti.

SICAK YEMEK DE 
ALACAKLAR
13 yıllık evli Oruç çiftinin çocuk-
ları yok. Çift, engelli maaşları 
ile geçimlerini sağlıyor. Zihinsel 
engeli olan İnci Oruç (60) ve 
omurgasında engeli olan Veli 
Oruç (62) belediyenin Aş Evi hiz-
metinden de yararlanacak. Çifte, 
her gün üç çeşit sıcak yemek 
verilecek. Öte yandan Oruç çift, 
giysi ihtiyacını da belediyenin 
Bizim Mağaza hizmetinden kar-
şılayacak. Temizlenmiş, yeniden 
düzenlenmiş evlerini gören ve 
yüzleri gülen Oruç çifti, çok mut-
lu olduklarını belirterek, Konak 
Belediyesi’ne teşekkür etti.

>> YAŞANABİLİR BİR ODALARI OLDU

Uzun süredir 
iş bulamayan 
bedensel engelli 
Hülya Burcu Turay, 
AHBAP Platformu 
aracılığı ile İzmir 
Özel Medifema 
Hastanesi’nde 
işe başladı. Haluk 
Levent hastane 
yöneticilerine 
duyarlılığından 
dolayı teşekkür 
etmek için 
hastaneye 
gelerek, 
çalışanlara 
kurabiye dağıttı.

“Heyecanlı ve 
mutluyum”
Hülya ise bu durumun 
onu çok heyecanlandır-
dığını ve mutlu ettiğini 
kaydederek  “Twit-
ter’dan, Haluk abinin 
görmesini istediğim bir 
yayın yaptım. Bu saye-
de AHBAP bana ulaştı. 
Sağ olsunlar bir gün 
içerisinde bana yardım-
cı oldular. İşimi buldu-
lar. Şu an buradayım ve 
Haluk abi beni yalnız 
bırakmadı. Torbalı’ya 
kadar geldi. Haluk abi-
ye, AHBAP Platformuna 
ve Medifema Hastanesi 
Yöneticilerine çok te-
şekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Haluk Levent’ten 
anlamlı ziyaret

İzmir’de yaşayan ve doğuştan 
yüzde 70 bedensel engeli 
olan Hülya Burcu Turay, Haluk 

Levent’in kurucusu olduğu AH-
BAP platformu aracılığı ile İzmir 
Özel Medifema Hastanesinde 
işe başladı. Babasının emekli 
olması ile İstanbul’dan  İzmir 
Torbalı’ya taşınan Turay, uzun 
süre işsiz kalınca video çekerek 
Haluk Levent’ten yardım istedi.  
Hülya Burcu Turay’ın videosuna 
duyarsız kalmayan Haluk Levent, 
sosyal medyadan iş insanlarına 
çağrıda bulundu. İzmir Özel Me-
difema Hastanesi  bu çağrıya ka-
yıtsız kalmadı. İnsan Kaynakları 
Müdürü Buket Tekçe ve İdari İşler 
ve Kurumsal Pazarlama Müdürü 

Serkan Tumbar AHBAP platfor-
mu ile irtibata geçerek işlemleri 
başlattı. Haluk Levent, Hülya’ya 
sağlanan iş imkanı için İzmir Özel 
Medifema Hastanesi’ne gelerek  
çalışanlara kurabiye ikram etti ve 
hastane yöneticilerine  teşekkür 
etti.  

“ELİMİZDEN GELENİ 
YAPIYORUZ”

İzmir Özel Medifema Hasta-
nesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Meryem Yiğit Haluk Levent’in 
anlamlı ziyaretinden mutluluk 
duyduklarını belirterek  “Haluk 
Levent’in sanatçı duyarlılığı ve 
anlamlı ziyaretinden dolayı te-
şekkür ederiz. Biz anlayış olarak 

engelli yurttaşlarımızı hayata 
ve toplumsal yaşama kazandır-
manın çok önemli olduğunu 
biliyoruz. Olanaklarımız çerçeve-
sinde elimizden geleni yapıyo-
ruz” dedi.

Yiğit, güçlü kadınlarla çalışma-
yı önemsediklerini vurgulayarak, 
“Hülya Hanım gördüğümüz 
kadarıyla Haluk Beye ulaşacak 
kadar mücadeleci ve önündeki  
engelleri aşacak kadar güçlü bir 
arkadaşımız. Hastanemize değer 
katacağını düşünüyoruz” diye 
konuştu. 

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Haluk Levent, AHBAP Plat-
formuna ilişkin “Halkımız sahip 

çıktıkça bizlere daha çok şevk 
geliyor. Daha fazla iş yapmak 
istiyoruz. Bakın istanbul’dan 
Torbalı’ya geldik” dedi.

Medifema Hastanesine teşek-
kür ettiğini belirten Haluk Levent 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hülya’nın sesini duydular. Bel-
ki çok daha öncesinden görüş-
selerdi Hülyaya destek olurlardı 
ama ben aralarında bir köprü 
olmuş oldum. Onları birbiri ile 
buluşturmuş oldum. Hatta bana 
Haluk Bey gelmese de olur ne 
zaman işi düşerse bu tarafa çay 
içeriz dediler. Dedim olur mu 
öyle şey söz verdiysem gelirim. 
Gördüğünüz gibi kurabiyelerim 
ile geldim”

Engelsiz, Dijital 
Kütüphane ilgi gördü
Ege Üniversitesi’nde; Rektör Prof. Dr. Necdet 
Budak’ın yoğun gayretleri ile zengin içeriğe 
ulaşan Merkez Kütüphanesi, öğrenciler için bir 
yaşam merkezi haline geldi.

ENGELLİ öğrencilere 
yönelik   online hizmet 

sunulduğunu vurgulayan 
Rektör Budak, “Sesli Kitap 
Projesi görme engellilere 
ses olmaya devam ediyor. 
Engelli kullanıcıların ihti-
yaç duydukları akademik 
kitaplar ve her türlü öğretim 
materyali betimlenip seslen-
diriliyor.  Engellilere yönelik 
426 sesli kitap seslendirildi, 
39 film betimlendi ve 10 
bin 752 sayfa pdf çevrildi. 
Engelli kullanıcılara yönelik 
mini sinema salonu, oku-
ma, seslendirme ve dijital 
salonları yer alıyor. Görme 
engelli kullanıcılar, elektro-
nik öğretim materyallerini 
multi-medya ve bilgisayar 
salonlarında dinleyebi-
liyor,  kaydedebiliyor ve 
aynı anda kabartma yazıya 

(Braille) çevirebiliyorlar.  
Sesli kitaplar GETEM (Görme 
Engelliler Teknoloji ve Eğitim 
Merkezi), GEKOP (Görme 
Engelli Kütüphaneleri Ortak 
Platformu), TURGÖK (Türki-
ye Görme Engelliler Kütüp-
hanesi)  ve TURKCELL Sesli 
kitap servislerine eklenerek, 
Türkiye’de akademik eğiti-
mini tamamlamaya çalışan 
diğer görme engellilere de 
iletiliyor” diye konuştu.

Rektör Budak,  Merkez kü-
tüphane kullanım saatlerinin 
hafta içi 23.00, hafta sonu 
da 21.00’e  kadar uzatıldığı-
nı ifade ederek,  vize - final 
dönemlerinde 7/24 kesinti-
siz hizmet veremeye baş-
landığını,  gece geç saatlere 
kadar çalışan öğrencilere 
çeşitli ikramlar sunulduğunu 
söyledi.

Hak edene Engelsiz İşyeri ünvanı verilecek
2020’de gerçekleştireceği projeleri düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşan Çiğli Belediye Başkanı Utku 
Gümrükçü, bu yılın Çiğli’de değişim, dönüşüm ve yatırım yılı olacağını belirterek, “Çiğli bu enerjiyle ayağa kalkacak” dedi.

Engelliler için projeler 
gerçekleştirilecek
Başta kadınlar olmak üzere 
ilçede gereksinim duyan vatan-
daşların Eşrefpaşa Hastanesi ile 
imzalanacak protokol çerçeve-
sinde ücretsiz hizmet almasını 
sağlanacak. Uğur Mumcu Semt 
Merkezinde sağlık ocağı hizmete 
açılacak. Ayrıca engelli bireyler 
için de çeşitli projeler gerçekleş-
tirilecek. Üniversite gençleri için 
de çorba ikramı ve çamaşırhane 
hizmetleri verilecek. Çocuklarla 
ilgili de pek çok farklı alanda 
projeler gerçekleştirilecek. 
Nikahı belediyece kıyılan çiftlere 
kendi fidanlarını dikme şartı ge-
tirerek her çiftin bir ağacı olması 
sağlanacak. Başkan Gümrükçü 
bu konuyla ilgili, “Ağaç dikme-
yen çift bizden nikah cüzdanı 
alamayacak” dedi.

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku 
Gümrükçü, 2020’de Çiğli’de 

gerçekleşmesi planlanan projelerini 
belediye binasındaki basın toplantısı 
ile kamuoyuyla paylaştı. 

Kent içinde bulunan metruk binalar 
yıkılırken, yasal olarak kaldırılmasında 
sakınca bulunmayan hurda araçlar 
Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiy-
le belediye zabıta tarafından kaldı-
rılacak. Belediyenin 2019 yılında 30 
bin ton moloz kaldırdığını hatırlatan 
Başkan Gümrükçü, 2020 yılında 60 bin 
ton molozun kaldırılmasının planlan-
dığını belirtti. İlçe sınırları içinde ruhsat 
alan işyerlerinin engelli yurttaşlar için 
de erişebilirliğini tespit edip, bu işyer-
lerine “Engelsiz İşyeri” unvanı verilecek. 
İlçede yeşil bina ruhsatlarını artırmak 
amacıyla inşaat ruhsat ücretlerinde 
indirim uygulanacak.

İlçede yaşayan engelli bireylerin 
zaman geçirebileceği, kişisel gelişim ve 
hobi kurslarının yapılacağı bir eğitim 
merkezi hayata geçirilecek.


