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Bir Gazete Bir Umut

Nezaket 
insanlığın
çiçeğidir

Engelli, yaşlı ve ihti-
yaç sahipleri için çık-
tığımız yolda sizlerin 
de gönül desteğiyle 
emin adımlarla iler-
liyoruz. Zorluklara 
karşı göğüs geren 
tüm kalbi güzel in-
sanlara selam olsun!

Gazetenizin satış geliri ile aldığımız engelli 
sandalyelerini, ihtiyaç sahiplerinin adreslerine 
kadar iletmeyi sürdürüyoruz.

Çıktığımız ilk günden beri taşın altına elini 
koyanlara teşekkür ettiklerini ifade eden 
Engellim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem 

Şensürek, “Bize de engel çıkaranlar oldu. Hep 
birlikte engelleri aşıyoruz. Desteklerimiz süre-
cek.” dedi.

>> MUĞLA’DA 20 PLAJ

Özel olarak düzenlendi
MUĞLA Büyükşehir Belediyesi’nin “Engelsiz Plajlar” projesi ile 
engelli vatandaşlar 7 ilçede toplam 20 engelsiz plajda denize 
girebiliyor. SAYFA 8’DE

>> ENGELSIZ PLAJDA 

Mavi bayrak töreni
AYVALIK Belediyesi iştirakleri arasında yer 
alan restoran ve plajıyla hemen her kesim-
den insanın yararlandığı Paşa Limanı’ndaki 
plaj, hem mavi bayrağı hem de engellilere 

yönelik kolaylıklarıyla sezona “merhaba” 
dedi.  Ulusal Mavi Bayrak törenine ev sahip-
liği yapan Paşa Limanı’na ikinci kez bayrak 
mavi bayrak çekildi. SAYFA 2’DE

OSMANIYE'DE antrenman yaparken tanı-
şıp, aşklarını evlilikle taçlandıran basketbol 
ve badminton sporcusu Hatice ve Halit 

Yaşar Atay, spor hayatlarında da birbirleri-
nin en büyük destekçisi oluyor. 
SAYFA 4’TE

>> SPOR AŞKI 

Engelli çifti yaşama bağlıyor

>> TÜRK KIZILAY

Akülü araba 
hediye etti
SIVAS'IN Şarkışla ilçesinde yaşayan engelli 
bir vatandaşa Türk Kızılay tarafından akülü 
araba hediye edildi. SAYFA 7’DE

Pandemi engellileri
nasıl etkiledi?

ELLIE Carney’nin Labrador 
retriever türü köpeği Oliver 
ile kurduğu bağ, onun için 
Corona virüsü salgınını daha 
katlanılabilir hale getirdi. Ellie 

27 yaşında engelli bir birey: 
“Corona virüsünden bu yana 
Olive benimle vakit geçiriyor. 
Ben de artık depresyonda 
değilim” diyor. SAYFA 8’DE

Umuda atılan adımlar
BATUR: Belediye Başkanı olarak en mutlu olduğum hizmetimiz, 
Engelsiz Yaşam Köyümüz. SAYFA 3’TE

>> BEDENSEL ENGELLI ÇOCUĞA 

Sandalye sürprizi
ÇAD’IN başkenti Encemi-
ne’de bulunan Help Yetim 
İnsani Yardım Organizasyonu 
ekipleri, yetimhanede kalan 
6 yaşındaki bedensel engelli 

Ali Muhammed Abdulkerim’e 
Türkiye’deki hayırseverlerin 
bağışıyla alınan tekerlekli 
sandalyeyi hediye etti. 
SAYFA 4’TE

Engelliye 
el uzatan 
proje
GAZIEMIR Belediyesinin 
sağlık hizmetleri tekrar 
başladı. Kontrollü sosyal ha-
yatın başlamasıyla tekrar fa-
aliyete başlayan belediyenin 
hizmetleriyle, ihtiyaç duyan 
yurttaşlara sağlık hizmeti 
verilecek. SAYFA 5’TE

11 engelli branşı, 57 sporcu

>> GÖRME ENGELLI ÖĞRETMEN

Özgürce 
dolaşabiliyor
GÖRME yetisini 20 yıl önce kaybeden, 35 
yaşındaki tarih öğretmeni Havva İpek Yener, 
rehber köpeği "Angel" ile yeniden özgürce 
hareket etmenin ve gezmenin mutluluğunu 
yaşıyor.  SAYFA 4’TE

>> ILK ETAPTA 

Engelli 
vatandaşlar 
aşılandır
MENEMEN Belediyesi, Menemen İlçe Sağlık 
Müdürlüğü’ne destek olmak amacıyla 
Kovid-19 aşılama çalışmalarına katılmaya 
başladı.   SAYFA 2’DE

>> ÖZEL SPORCUYA ÖZEL KANO

Tuna Manş’ı 
geçecek SAYFA 5’TE



GÜNCEL
www.engellimsesigazetesi.com02 Sesi

Engellim

İlk etapta engelli vatandaşlar aşılandı
Menemen Belediyesi, Menemen İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne destek olmak ama-
cıyla Kovid-19 aşılama çalışmalarına katılmaya başladı. 

KORONAVIRÜS salgını nede-
niyle ilçe genelindeki temizlik 

çalışmalara hız kesmeden devam 
eden Menemen Belediyesi, Mene-
men İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün aşı 
seferberliğine ortak oldu. Bu kap-
samda Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı 12 hemşire, Menemen Bele-
diye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın 
talimatıyla, ilçedeki 65 mahallede 
çalışmalara başladı. Hemşire ekibi, 
ilk etapta evlerinden çıkamayan ve 
engelli vatandaşlara aşılama yaptı. 

2. doz aşısını Menemen Devlet 

Hastanesi’nde olan Menemen Be-
lediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 
aşı olmanın tüm toplum ve insanlık 
için sorumluluk olduğunu ifade etti. 

Menemenlileri aşı olmaya davet 
eden Pehlivan, “Ülkemizde hem 
aşılama oranının artması, hem de 
vatandaşlarımızın olabildiğince 
maske, mesafe ve hijyen kurallarına 
riayet etmesi sevindirici... Mene-
men’de de İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 
bağlı sağlık personelleri, aşılanma 
sayısını artırmak için canla başla 
çalışıyor. Bizler de Menemen Bele-

diyesi olarak güçlerine güç katmak 
için 12 hemşire personelimizi gö-
revlendirdik. İlk etapta evlerinden 
çıkamayan ve engelli vatandaşlara 
aşılama yapmaya başladılar. Tek bir 
kişinin bile hasta olması yeniden 
salgını sürdürmeye yeter. Bunu asla 
unutmamalıyız. Pandeminin kah-
ramanları tüm sağlıkçılara teşekkür 
ederken, normal hayata bir an önce 
dönmemiz için tüm vatandaşla-
rımızdan da aşı olma konusunda 
istekli olmalarını rica ediyorum” 
dedi. 

>> ENGELLI KONTENJANINDAN 

30 kişi ev 
sahibi oldu
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Aliağa Yeni 
Mahalle’de yapımına başladığı 614 konut-
luk projede çalışmalar tüm hızıyla sürer-
ken projede iki blok tamamlandı. 3’üncü 
blokta ise çalışmalar devam ediyor.

31 Mart 2020 tarihinde ihalesi yapılan 
ve Temmuz ayında yüklenici firmaya yer 
tesliminin yapıldığı proje 33 bloktan olu-
şurken 8 Bloğun temeli atıldı. İş makine-
lerinin aralıksız çalıştığı inşaat sahasında 
katlar gün geçtikçe yükseliyor. Konutların 
2022 yılında bitirilmesi planlanıyor.

HAK SAHIPLERI 2019 TEMMUZ AYINDA 
BELIRLENDI

614 konutluk TOKİ projesinde Temmuz 
2019’da yapılan kura çekimiyle; şehit ve 
gazi kontenjanından 38, engelli konten-
janından 30, emekli kontenjanından 150 
ve diğer kontenjanlardan 382 hak sahibi 
belirlenmişti. 2022 yılında tamamlanması 
beklenen projede 314 adet 2+1, 300 adet 
3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer 
alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metreka-
re, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden 
oluşacak. Projede ayrıca Cami, İlkokul, 32 
adet dükkân, 384 araçlık otopark, 21 adet 
engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de 
çocuk oyun alanı bulunuyor.

ILK TAKSITLER KONUT TESLIMINDEN 
SONRA

Hak sahibi vatandaşlar,  taksit ödeme-
lerine konut teslim tarihini takip eden ay 
itibariyle başlayacak. 2+1 nitelikli konutlar 
için yüzde 12 peşinat bedeli 180 ay vade, 
yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade; 
3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat 
bedeli 120 ay vade, yüzde 20 peşinat be-
deli için 180 ay vade ile taksit uygulanıyor.

Engelli vatandaşlar girişte 
kimlik gösterip ücretsiz kullanıyor

Mavi bayraklı plajı ve sayısız sosyal yaşam 
olanaklarıyla bölge halkının akınına uğra-
yan Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, bay-
ram günlerinde de tatilcileri bekliyor. 

ALIAĞA Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Alia-
ğa’yı bir turizm ve tatil destinasyonuna dönüştür-

me vizyonu çerçevesinde kente kazandırdığı ve yüzme 
suyu kalitesiyle 5 yıl üst üste Mavi Bayrak sertifikası 
kazanan Ağapark Plajı, tertemiz sahili, pandemi ko-

şullarına uygun düzeni, göz kamaştırıcı peyzajı ve can 
güvenlik hizmetiyle tatilcilerin vazgeçilmezi oluyor. 

MAVI BAYRAKLI AĞAPARK PLAJI

Yürüyüş parkurları, spor sahaları, piknik alanla-

rı, kafeterya, oyun kafesi, fastfood restaurantları, 
alacart restaurantı, otoparkı, güvenlik hizmeti, sağlık 
odası, bebek bakım odaları, mescid ve modern 
yaşam alanlarıyla hem eğlenceyi hem de ekonomik 
tatili bir arada sunan Ağapark, sıcak yaz günlerin-

de tatilcilerin ilk 
tercihleri arasında 
yer alıyor. Maviyle 
yeşili buluşturan 
Ağapark, bayramın 
tüm günlerinde 
de kum, güneş 
ve denizin tadını 
doyasıya çıkarmak 
isteyenleri bekliyor.

 KARTINI AL, 
TATILE HEMEN 

BAŞLA!

Kesintisiz olarak 
5 yıldan bu yana 
Mavi Bayrak ile 
ödüllendirilen 
Ağapark’ta tatil 
yapmak isteyen 
misafirler kart.
agapark.com ad-
resindeki başvuru 
formunu doldura-
rak Ağapark sezon-
luk giriş kartı sahibi 
olabiliyor. Tesisten 
yararlanacak 
vatandaşlar, 100 TL 
ücretle satışa su-
nulan Ağapark kart 
ile 1 Mayıs 2022 
tarihine kadar 100 
giriş hakkına sahip 
olacak. İnternet 
üzerinden doldu-
rulan başvuru for-
munun ardından 
vatandaşlar, öde-
melerini Ağapark 
girişindeki müra-
caat noktasından 
nakit ya da kredi 
kartı ile yaparak 
sezonluk kartlarını 
teslim alabiliyor. 8 
yaş ve altı çocuklar, 
65 yaş üstü vatan-
daşlar, şehit ve gazi 
yakınları, engelli 
vatandaşlar karttan 
muaf olup girişte 
kimlik göstermeleri 
yeterli oluyor. Tesis-
ten kartsız olarak 
faydalanmak iste-
yenler ise hafta içi 
15 TL, hafta sonu 
20 TL ücretle tesise 
giriş yapabiliyor. 
Ağapark’ta sunu-
lan hizmetler ile 
ilgili detaylı bilgiye 
ise 0232 600 02 42 
numaralı hattan 
ulaşılabiliyor.

Engelsiz plajda ikinci kez 
mavi bayrak töreni
Ayvalık Belediyesi iştirakleri arasında yer alan restoran ve plajıyla hemen her kesim-
den insanın yararlandığı Paşa Limanı'ndaki plaj, hem mavi bayrağı hem de engelli-
lere yönelik kolaylıklarıyla sezona “merhaba” dedi.  Ulusal Mavi Bayrak törenine ev 
sahipliği yapan Paşa Limanı’na ikinci kez bayrak mavi bayrak çekildi. 

BALIKESIR Valisi Hasan Şıldak, Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 

Yılmaz,  Ayvalık Kaymakamı Gökhan Gör-
gülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, TURÇEV yetkilileri ve engelli vatan-
daşların da katılımıyla düzenlenen törende 
Balıkesir 36 mavi bayrağıyla damgasını 
vurdu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 
de önemli bir törene ev sahipliği yapmaktan 
büyük bir onur duyduklarını söyledi. Başkan 
Ergin, mavi bayraklı tesis sayısını artırmak için 
var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini 
ifade ederek, “Öncelikle şunu belirtmeliyim 
ki, Paşa Limanı tesislerimiz, engelli vatandaş-
larımızın da faydalanabileceği şekilde dizayn 
edilmiştir. Zamanla bu şekildeki tesislerimizi 
artırarak daha çok engelli vatandaşın yarar-
lanmasını sağlayacağız. İlçemizde birden 
çok yer mavi bayrak alabiliyor, Balıkesir'de 
en 17 bayrakla mavi bayrağa sahip olan ilçe 
Ayvalık'tır”dedi.

Balıkesir ilinin 36 mavi bayrak sahibi oldu-

ğunu, yarısına yakın mavi bayrağın Ayvalık’ta 
bulunduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Ayvalık 
bizim için ayrı bir güzel, ayrı biz özel. En fazla 
turistik yatak kapasitesi Ayvalık’ta bulunuyor. 
Emeklerinden dolayı Ayvalık Belediye Baş-
kanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Balıkesir 
Valisi Hasan Şıldak ise konuşmasında, çevre 
sorunlarına değinerek musilaj ile mücadele 
konusunda Marmara ve Balıkesir’de son de-
rece önemli adımlar atıldığını ve kalıcı olarak 
gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
Ayvalıklı hemşehrileri adına çok mutlu 
olduğunu söyledi. Ayvalık’ın Balıkesir’de en 
çok mavi bayrağa sahip olan ilçe olduğu-
nu dile getiren Başkan Ergin,“Bu yıl ilk kez 
'Mavi Bayrak' dalgalanan Cunda Arka Deniz 
Plajı ile Altınova Kum Adası Plajı’nın onur 
belgelerini almanın gururunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da, Duba, Kapri 
ve Paşa Limanı plajlarının, “Mavi Bayrak” 

almasıyla birlikte, Belediyemiz İşletme ve 
İştirakler Müdürlüğü’ne ait Mavi Bayraklı 
plaj sayımız beşe, Ayvalık genelinde mavi 
bayraklı plaj sayısı ve marinalarla birlikte 
17’ye yükseldi” dedi.

SORUMLULUĞUMUZUN BILINCINDEYIZ

Göreve geldiği iki yıllık süre içinde bele-
diyeye ait plajlarda “Mavi Bayrak” sayısını 
birden beşe çıkarmanın haklı gururunu 
yaşadıklarını vurgulayan Ergin, Ayvalık adına 
çok mutlu olduklarını, hem şanslı hem de 
sorumluluklarının bulunduğunu söyledi. 
Mavi bayrağın sürdürülebilir olması ve uzun 
vadede devam edebilmesi için sadece yerel 
yönetimlere değil, Ayvalık’ta yaşayan herkese 
büyük görevler düştüğüne değinen Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, şöyle konuştu:

KAZANMAK ZOR, KAYBETMEK KOLAY

“Bize emanet edilen mavi bayraklara sahip 
çıkmak ve korumak en önemli görevimiz. 

Çünkü mavi bayrak almak, kriterleri yerine 
getirmek o kadar kolay değil ama kaybetmek 
çok kolay, bunun bilincindeyiz. Mavi bayrak 
geçerliliği bir yıl olan güzel bir ödül, güzel 
bir jest. Yani diyorlar ki, mavi bayrağı hak 
ettin. Ama rahat davranır, kriterleri yerine 
getirmezsen, bir yıl sonra mavi bayrak elin-
den uçar gider. Ona göre davran, ona göre 
mavi bayrağına sahip çık. Biz de işletme ve 
iştiraklerimizin denetiminde, işletmesinde 
olan mavi bayraklı plajlarımıza gözümüz 
gibi bakıyoruz, koruyoruz, kontrol ediyoruz, 
denetliyoruz, ölçümleri ihmal etmiyoruz. Ko-
nuklarımıza sadece müşteri gözüyle bakmı-
yoruz. Onları uğurlarken görüşlerini alıyoruz, 
beğenilerini alıyoruz. Mavi bayraklı güvenilir 
ortamdan ne kadar memnun olup, olma-
dıklarını soruyoruz. Mavi Bayrak, plajlar için 
başta temiz deniz suyu, sonrasında ise plajı 
kullananlar için güvenilir bir ortam demektir. 
Bunun için gözümüz plajlarımızın üstünde ve 
sürekli kontrol edilir.”

İEÜ’de ‘Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’ bölümü açıldı
Sağlık alanında verdiği eğitimin kalitesini artıran, geliştirdiği iş birlikleriyle öğrencilerine fırsatlar sunan İzmir Ekonomi Üniversitesi 
(İEÜ), 20’nci kuruluş yılında bir yeniliğe daha imza atarak ‘Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nü kurdu. 

BU yıl öğrenci kabulüne 
başlayacak olan bölümde, 

toplam 30 kişi eğitim görecek. Sağlık 
Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4 
yıl eğitim verecek olan Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü’ndeki 
öğrencilerin tamamı, burs ve indirim 
imkanından yararlanacak. Bölümde-
ki öğrencilerden 5’i tam burslu, 25’i 
de yüzde 50 indirimli olarak okuya-
cak. Öğrenciler, eğitim dönemleri 
boyunca İEÜ Medical Park Hastane-
si’nde stajlarını yapacak; son sınıfta 
da intörn fizyoterapist olarak palyatif 
bakım, onkoloji ve nöroloji gibi farklı 
alanlarda çalışarak kendini geliştir-
me fırsatı bulacak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi 
Şermin Tükel, ülkemizde her 100 bin 
kişiye 8 fizyoterapist düştüğünü söy-

leyerek, yaşam süresinin uzamasıyla 
birlikte mesleğe olan ihtiyacın da 
arttığını belirtti. Dr. Tükel, “Kovid-19 
salgını ile birlikte bulaşıcı hastalık-
lar oldukça gündeme geldi. Ancak 
sağlık sektörü, kanser ve diyabet gibi 
metabolik hastalıklarla da mücadele 
ediyor. Bu hastalıkların en büyük 
tetikleyicisi de hareketsizlik. Çünkü 
hareketsiz kalındığında kaslar aktif 
çalışmadığından dolayı vücut için 
gerekli enzimler salgılanamıyor. Son 
yıllarda yaşlı nüfusun arttığını da göz 
önüne alırsak fizyoterapistlere olan 
ihtiyaç net olarak ortaya çıkıyor” dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZI 
KURABILIRLER

Dr. Tükel, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Fizyoterapist; hekimin koyduğu tanı-
ya göre hastalar için uygun fizyoterapi 

ve rehabilitasyon tedavi programlarını 
planlayıp uyguluyor. Evde tedavi 
gören kişiler de dahil olmak üzere 
hastaların yaşam kalitesini yükseltiyor. 
Yaş ilerlemesine bağlı kas rahatsız-
lıkları, yaralanma, hareket sistemi 
bozuklukları gibi hastalıkların tedavi-
sine yönelik programlar da belirliyor. 
Bunun yanı sıra fizyoterapistlerin 
kendi sağlıklı yaşam merkezini ya da 
egzersiz danışma merkezini kurarak 
sağlık alanında faaliyetlerini devam 
ettirme hakları da var. Ayrıca fizik 
tedavi uzmanı hekimler ile beraber 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dal 
Merkezi açabilirler. Rehabilitasyon ge-
reksinimi olan engelli bireylere hizmet 
veren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi de açabilirler. Tüm bu kariyer 
imkanları, bölümümüzü tercih edecek 
gençler için önemli avantajlar.”
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Seferihisar'da engelli bireylere özel eğitim veren, Atatürk Halk Eğitimi Merkezi bünye-
sinde kurulan Özel Eğitim Merkezi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Engelliler için çok 
özel yatırım yapıldı
11 Eylül Mesleki Eğitim Merkezi 

olarak kullanılan bina, Seferihi-
sar Atatürk Halk Eğitim Merkezi 

bünyesinde kurulan Özel Eğitim 
Merkezi’ne tahsis edildi. Yapılan titiz 
çalışmalar sonucunda kursların Özel 
Eğitim Merkezi'ne taşınarak daha 
güzel imkânlarla hayata geçirildiği 
aktarıldı.

Özel Eğitim Merkezi'nin yanında bir 
müjde daha veren yetkililer, Seferihisar 
Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nin 
revize çalışmaları kapsamında acil 
servisinin yeniden düzenlendiğini ve 
kısa bir zaman zarfında daha ferah bir 

ortamda vatandaşlara hizmet verece-
ğini de dile getirdi.

Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Serhat 
Pirinççi ile yapılan çalışmaları yerinde 
inceleyen Başkan Aydın, konuyla ilgili 
şu açıklamalara yer verdi:

“Acil servisteki fiziki yetersizliği 
ortadan kaldırmak, yetersiz gelen 
şartları daha iyi hale getirmek amacıyla 
hastane yönetimi tarafından yürütü-
len çalışmalarla acil servis sil baştan 
yenileniyor. Hazırlanan proje çok kısa 
sürede hayata geçirilecek. Acil servis-
teki muayene, müdahale, müşahede 
ve tedavi alanlarının yanı sıra; bekleme 

alanı başta olmak üzere tüm alanlar 
baştan sona yenileniyor. Bu sayede 
hem vatandaşlarımız daha konforlu ve 
ferah bir ortamda sağlık hizmetinden 
faydalanacak, hem de sağlık çalışanla-
rımız daha iyi koşullarda sağlık hizmeti 
vermeye devam edecekler. Hastane-
mizin acil sevisinin yenilenmesi için 
gerekli ödeneğin sağlanmasında ve 
proje kabul sürecinde verdiği destek-
lerden dolayı İzmir Milletvekillerimize 
ve süreci titizlikle takip eden hastane 
yönetimimize, katkı sağlayan İl Sağlık 
Müdürümüz Dr. Burak Öztop’a teşek-
kür ediyorum” dedi.

Konak’ta Umuda Atılan Adımlar

Batur: 
Belediye 
Başkanı 
olarak 
en mutlu 
olduğum 
hizmetimiz, 
Engelsiz 
Yaşam 
Köyümüz.

İZMİR Konak Belediyesi’nin 
Tepecik bölgesinde kurduğu, 

özel çocuklara ücretsiz hizmet sunan 
Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam 
Köyü’nde, engelleri kaldıran bir öykü 
daha yazıldı. Önce 3 yaşındaki Down 
Sendromlu Ege ile tomurcuklanan 
umut filizleri şimdi de 2 yaşındaki Ra-
bia ile yeşermeye devam ediyor. Ko-
nak Belediye Başkanı Abdül Batur’un 
göreve gelir gelmez verdiği talimat 
ile kurulan Engelsiz Yaşam Köyü’nde 
mucizeler gerçek oluyor.  
BURASI CIVIL CIVIL BİR ENGELSİZ 

YAŞAM KÖYÜ HALİNE GELDİ

On bir dönümlük arazi üzerinde 
kurulu olan, ilk etapta yaklaşık 400 
kişilik kapasite ile hizmete başlayan, 
Minikler Konağı ve akşam bakım 
hizmeti ile sosyal yaşama artı bir 
destek sunan Konak Belediyesi 
Engelsiz Yaşam Köyü’nün mimarı 
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 
merkezi en mutlu eden çalışması 
olarak nitelendirdi. Minik Ege’nin ve 
Rabia’nın ilk adımlarını attığı, Otizm 
Festivali ile hem farkındalık yaratan 
hem de geleceğe dair umudu çoğal-
tan Engelsiz Yaşam Köyü ile gurur 
duyduğunu ifade eden Başkan Batur, 
“Burada, çocuklarımızın gelişimini 
izlemek bir belediye başkanına en 
fazla mutluluk veren hizmetlerden 
bir tanesi. Onlar için ahşap evler, 
kafeterya, eğitim atölyeleri, sanat 
sınıfları yaptık. Meyve bahçeleri ve 
hayvan barınakları da olacak. Burası 
cıvıl cıvıl bir Engelsiz Yaşam Köyü ha-
line geldi. Birlikte Konak, diyerek yola 
çıkmıştık. İşte bu anlayışın en güzel 
örneklerinden bir tanesi de Engelsiz 
Yaşam Köyümüz oldu. Bu iş, büyük 
emek isteyen bir iş. Bireysel olarak 
eğitim demek, birebir, sabırla, çocuk-
larımızın hayata bağlanması demek. 
Engelsiz Yaşam Köyü hizmetimizden, 
ben o kadar mutluyum ki... İki senede 
dünya kadar iş yaptık. Ama bana 
en memnun olduğun iş nedir,  diye 
sorarsanız; İşte burada çocuklarımıza 
hizmet getirebilmek, onlara pozitif 
ayrımcılık yapabilmek, eğitimlerine, 
hayatlarına katkı sunabilmektir. Minik 
Ege’miz buraya geldiğinde yürüye-
miyordu. Burada bireysel eğitim ile 
kısa zamanda yürümeyi öğrendi. 
Rabia’mız da burada adım adım 

hayata karışıyor, her gün daha mutlu 
bir çocuk olduğunu görmek bizi de 
mutlu ediyor” diye konuştu.  

EGE, İLK ADIMLARINI ENGELSİZ 
YAŞAM KÖYÜ’NDE ATTI

Hayata özel bir çocuk olarak göz-
lerini açan Down Sendromlu Ege’nin 
hayatı, Konak Belediyesi’nin Engelli 
Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’yla 
(EBKOV) birlikte kurduğu Engelsiz 
Yaşam Köyü’nde değişti. Annesinin, 
on sekiz aylıkken Engelsiz Yaşam 
Köyü’ne getirdiği Ege yürüyemiyor 
hatta emekleyemiyor, kalçasının 
üzerine oturarak ve kendisini öne 
doğru çekmeye çalışarak hareket edi-
yordu. Down Sendromlu bireylerin 
kas tonuslarının yumuşak ve eklem-
lerinin de gevşek olması nedeniyle, 
Ege’nin emeklemesi de yürümesi de 
gecikmişti. Engelsiz Yaşam Köyü’nde 
bireysel eğitim alan ve fizyoterapi 
gören Ege, önce emeklemeyi sonra 
da yürümeyi öğrendi. Konak Beledi-
ye Başkanı Abdül Batur ile de özel bir 
bağ kuran Ege, şimdilerde yürümek 
bir yana,  Başkan Amcasına koşarak 
gidiyor. 

BİR MUCİZE ÇOCUK “RABİA”

Hayata gözlerini Down Sendrom-

lu olarak açan özel çocuklardan biri 
olan 2 yaşındaki Rabia da Konak 
Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü’nde 
ikinci ayını geride bıraktı. İlk geldi-
ğinde tek başına yürümekte zorluk 
çeken, oyunlara katılmak istemeyen 
ve insanlarla iletişimi oldukça kısıtlı 
olan Rabia, bireysel özel eğitim ve 
fizyoterapi sayesinde tek başına 
yürüyebilen ve diğer insanlarla ileti-
şimi oldukça kuvvetli olan mutlu bir 
çocuk haline geldi. Eğitimi sırasında 
merkezi ziyaret eden Konak Beledi-
ye Başkanı Abdül Batur’u karşısında 
gören minik Rabia, koşarak Başkan 
Amcasına sarıldı. Engelsiz Yaşam 
Köyü’nde fizyoterapi ve eğitime 
başladığında destekle yürüyebilen 
Rabia’nın kısa bir sürede koşan, oy-
nayan bir çocuk olduğunu görmek 
Başkan Batur ile birlikte merkezi 
ziyaret eden konukları da duygulan-
dırdı. Başkan Batur’un kucağından 
inmek istemeyen Rabia, Engelsiz Ya-
şam Köyü’nü onunla birlikte gezdi. 
İki ay öncesinde iletişim kurmakta 
zorlanan Rabia’nın çevresindekilere 
gülücükler dağıtması, söylenen gü-
zel sözlere alkışlarla karşılık vermesi 
ise Engelsiz Yaşam Köyü’nde yaşa-
nan mucizeyi bir kez daha gözler 
önüne serdi.

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü, özel çocukların umudu olmaya devam 
ediyor. Down Sendromlu Ege’nin yürümeyi öğrendiği Engelsiz Yaşam Köyü’n-
de şimdi de Minik Rabia ilk adımlarını attı. Göreve gelir gelmez Engelsiz Yaşam 
Köyü’nün hazırlıklarına başlayan ve kısa sürede kente kazandıran Başkan Ba-
tur, “İki senede dünya kadar iş yaptık. Ama bana en memnun olduğun iş nedir,  
diye sorarsanız; işte burada, çocuklarımıza hizmet getirebilmek, onlara pozitif 
ayrımcılık yapabilmek, eğitimlerine, hayatlarına katkı sunabilmektir” dedi.

Engelsiz Yaz Okulu başlıyor
Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi, kapılarını yaz aylarında da engelli bireyler için 
açıyor.  Ücretsiz olarak hizmet verecek olan Yaz Okuluna 
7 yaş ve üzeri engelli bireyler kayıt yaptırabilecek.

KONAK Engelsiz Yaşam Köyü Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezin-

ce düzenlenen Konak Engelsiz Yaz Okulu 
için kayıtlar başladı. Engelli bireylerin 
sosyalleşmelerine katkıda bulunmak 
ve verimli bir tatil süreci 
geçirmelerini sağlamak 
amacıyla düzenlenen 
Yaz Okulundan 
engelli bireyler 
ücretsiz olarak 
yararlana-
bilecek. 5 
Temmuz-13 
Ağustos 
tarihleri 
arasında 
düzenlene-
cek olan Yaz 
Okuluna 7 yaş 
ve üzeri engelli 
bireyler kayıt 
yaptırabilecek. 
Sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere iki ayrı 
programın uygulanacağı Yaz Oku-
lunda; Sabah programına 7-12 yaş arası, 
öğleden sonraki programa ise 13 yaş ve 
üzeri engelli bireyler katılabilecek.

Eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan 
Engelsiz Yaz Okulunda, alanında uzman 
eğitimciler görev yapacak. Engelli birey-
lerin diğer çocuklarla iletişime girmesini, 

sosyal olarak bağımsızlığını kazanmasını 
hedef alan Yaz Okulu’nda grup eğitim-
leri yapılacak. Küçük yaş gruplarında; 
boyama, kesme, oyuncak paylaşma, 

bekleme, sıraya girme çalışmaları 
yapılırken büyük yaş grupla-

rında; Bağımsız Yaşam, 
Okuma-Yazma, Mü-

zik, Drama, Görsel 
Sanatlar, Bahçe, 

Spor, Plates, 
Takı Tasarım, 
Ebru Sanatı, 
Seramik, Bil-
gisayar gibi 
çeşitli dallar-
da eğitimler 
verilecek.

Çocukları 
kursta olan 

annelerin 
nitelikli vakit 

geçirebilmesi ama-
cıyla da El Sanatları ve 

Takı Atölyesi ile Seminer 
programı hazırlandı. Seminer 

konuları arasında; Sorun Davranışların 
İşlevi - Sorun Davranışları Önleme Uygu-
lamaları, Doğal Dil Öğretim Becerileri - 
Sohbet Başlatma Ve Sürdürme Becerileri, 
Serbest Zaman Becerileri - Boş Zaman 
Etkinlikleri ile Güvenlik Becerileri gibi 
konular yer alıyor.

Sukulent üretiminde 
bilgi ve beceri kazandılar
EÜ’den özel bireylerin istihdamına yönelik sertifika programı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığının 
“Gençlik Projeleri Destek Programı” 

kapsamında yürütülen Engelsiz Çiçek 
Üretim Merkezi Projesine destek amacıy-
la;  Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(EGESEM), Bayındır Meslek Yüksekokulu, 
Bayındır Engelliler Derneği ve Bayındır 
Gençlik Merkezi ortaklığında “Engelsiz 
Sukulent Üretimi” sertifika programı dü-
zenlendi. Teorik ve uygulamalı eğitimleri 
içeren programda, 15-25 yaş arası engelli 
gençlerin bitkisel üretimde istihdam 
edilebilecek kalifiye eleman olarak bilgi 
ve beceri kazanmaları hedeflendi. 

EGESEM Müdürü Doç. Dr. Arife Ka-
radağ, “Bayındır Meslek Yüksekokulu-
muzun desteği ile özel çocuklarımızın 
ve gençlerimizin bitki üretiminde bilgi 
ve beceri kazanmaları adına böyle bir 

çalışma gerçekleştirdik. Onların toplum 
içerisinde güçlenerek var olmaları adına 
bilgi, beceri ve özgüvenlerini geliştirecek 
her türlü eğitimi vermeyi sorumluluk sa-
yıyoruz. Özel çocuklarımızı desteklemek 
EGESEM için hep öncelikli olmuştur ol-
maya da devam edecektir” diye konuştu.

EÜ Bayındır MYO Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Handan Çakar ise, “Bu program, 
özel bireylere; bitkisel üretim alanında 
sukulentler konusunda yeterli bilgi 
almaları, sertifika edinmeleri ve ilgili 
işletmelerde istihdam edilebilmeleri 
açısından önemli bir fırsat sağlanmıştır. 
Ayrıca, programa katılan engelli genç-
lerin diğer bireylerle birlikte çalışmaları, 
kuracakları sosyal iletişim konusunda ge-
rekli becerileri kazanmalarına da olanak 
tanınmıştır” dedi.  

İlk bağış duygulandırdı
TÜRK Kızılay Urla, 2021 yılı ilk kurban bağışını Hayata Bağlan projesinin Engelli kur-
siyerlerinden Firdevs Özdemircan’dan aldı. Firdevs bağışını yaparken, “İhtiyaç sahibi 
çocuklar et yiyebilsin diye harçlıklarımdan biriktirdiğim parayla bu bağışı yapıyorum” 
dedi.

Urla Kızılay adına bağışı alan Nurgül Saltık, “Bu bağış dönemine engelsiz yürekli 
kızımızın harçlıklarından biriktirdiği parayla başlamak bizi çok duygulandırdı. Eminiz 
ki bu bağış bereketiyle geldi. Sevgili kızımız Firdevs ve değerli Özdemircan ailesine 
teşekkür ediyor, bağışların artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.
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>> ÇAD'DA BEDENSEL ENGELLI ÇOCUĞA TÜRKIYE'DEKI HAYIRSEVERLERIN BAĞIŞIYLA 

Sandalye sürprizi
Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu ekipleri, yetim-
hanede kalan 6 yaşındaki bedensel engelli Ali Muhammed Abdulkerim'e Türkiye'deki hayırse-
verlerin bağışıyla alınan tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Çad'ın kırsal bölgelerinde 6 bin 
ihtiyaç sahibi aileye kurban eti 
dağıtan Help Yetim İnsani Yardım 

Organizasyonu, başkent Encemine'de-

ki bir yetimhanede kurban yardımını 
bugün de sürdürdü.

Kurban kesimi sırasında bahçede 
oynayan arkadaşlarının yanına bedensel 

engeli nedeniyle yürüyemediği için 
yerde sürünerek gelen 6 yaşındaki Ali 
Muhammed Abdulkerim'i gören Help 
Yetim İnsani Yardım Organizasyonu 
Genel Başkanı Cahit Ataş ve gönüllüler 
duygulu anlar yaşadı.

Ataş, Abdülkerim'i kucağına alarak 
üstündeki tozu temizledi.

Kurban kesim çalışmalarının ardından 
kent merkezine giden Ataş, hayırse-
verlerin bağışlarıyla aldığı tekerlekli 
sandalyeyi yetimhanede Abdulkerim’e 
hediye etti.

Abdulkerim, tekerlekli sandalyeye 
kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Giysi yardımı da yapılan Abdulkerim’i 
tekerlekli sandalyeyle yetimhane bah-
çesinde dolaştıran Ataş, AA muhabirine, 
Abdulkerim’in yaşadığı mağduriyeti 
gidermek istediklerini söyledi.

Ataş, “Yetimhanede çocuklar koşuyor-

du. Bu sırada yerde sürünen bir çocuğu 
gördük. Bedensel engelli olduğunu 
öğrendik. Ayakları da nasırlaşmış. Çok 
etkilendik, çok duygulandık. Bizi çok 
derinden etkiledi.” dedi.

Aldıkları tekerlekli sardalyeyi Abdulke-
rim’e teslim ettiklerini dile getiren Ataş, 
onun sevincine ortak olduklarını aktardı.

Ataş, hayırseverlerin bu sevinci sağ-
ladığına işaret ederek, hayırseverlerin 
bağışlarıyla bu yardımların gerçekleşti-
rildiğini vurguladı.

“Tekerlekli sandalye hediye ettik. 
Gördüğünüz gibi sevinci paha biçilmez. 
Belki maddi yönden değeri az ama bu 

çocuğun sevinci bizim için dünyalara 
bedel.” diyen Ataş, bu çocuğun sevinci-
nin tüm yorgunlukları unutturduğunu 
belirtti.

Ataş, zor şartlarda bu yardımları ulaş-
tırdıklarına dikkati çekerek, “Uzak yerlere 
gidip geliyoruz, yollarda sıkıntılar yaşıyo-
ruz. Çok sıcak olduğu için zorlanıyoruz. 
Elektriğin, suyun olmaması bizi derin-
den etkiliyor ama bu kardeşimiz bize 
her şeyi unutturdu. Bu kardeşimiz gibi 
nice çocuklar var. Bağış yapmak isteyen 
kardeşlerimiz bizlerle iletişime geçerek 
bu kardeşlerimize sahip çıkabilirler.” diye 
konuştu.

>> ENGELLI GAZILERIN DE YER ALDIĞI 

Oturarak voleybol takımından 
4 ayda 'süper' başarı
Kırşehir'de 4 ay önce kurulan ve kısa sürede Süper Lig'e çıkan Kaman Kızıközü Spor Kulübü Oturarak 
Voleybol Takımı, bedensel engelli gazi, din görevlisi ve gençlerden oluşuyor.

KAMAN Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü bünyesinde 

kurulan Kaman Kızıközü Spor Ku-
lübü Oturarak Voleybol Takımı'na 
ilçede yaşayan bedensel engelli 
9 kişi seçildi.

Daha sonra takıma Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi 
Başkanı Bahattin Kaya ve iki gazi 
dahil oldu.

Kırşehir Spor Salonu ve 
Kaman'daki tesiste antrenman-
lara başlayan takım, kısa sürede 
sağlanan uyum ve özverili çalış-
ma sonunda Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonunun 
Oturarak Voleybol 1. Ligi'ne 
katıldı.

Bu ay yapılan karşılaşmalarda 
başarılı sonuçlar elde eden ve 
11 takım arasında ikinci olan Kır-
şehir ekibi, 4 ay gibi kısa sürede 

Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne 
yükselme başarısı gösterdi.

Başarının mimarlarından 
antrenör Sultan Işık, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, Kaman 
Kızıközü Spor Kulübü Oturarak 
Voleybol Takımı kurulması pro-

jesinin 4 ay önce hayata geçiril-
diğini belirterek, haftada 6 gün 
çalışıp bu başarıyı elde ettiklerini 
söyledi.

Işık, “Takımımız 12 sporcudan 
oluşmakta. 3 sporcumuz 
Kırşehir’de bulunan gazilerimiz. 

Bir sporcumuz Türkiye bedensel 
engelliler yüzme şampiyonu. 
Diğer sporcularımız da 
Kaman’dan katılım sağladı. Bu 
kadro ile 4 ay gibi kısa sürede 
Süper Lig’e çıkma başarısı 
gösterdik. Bundan sonra 
Süper Lig’de başarılı olmayı 
hedefliyoruz. Bu nedenle de 
Kırşehir’deki bütün bedensel 
engellilere ulaşarak takıma 
katıp daha da güçlenmek 
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bahattin Kaya da 2 gazi ile 
oturarak voleybol takımının 
oyuncusu olmaktan gurur 
duyduğunu vurgulayarak, “Her 
gazi de aynı zamanda bir engelli. 
Birlik beraberlik içinde ve özverili 
çalışmayla başardık. Bundan çok 
mutlu olduk. Engellerin başarıya 
engel olmadığını gösterdik.” diye 
konuştu.

>> GÖRME ENGELLI ÖĞRETMEN, 

Rehber köpeği 'Angel' ile artık 
daha özgürce dolaşabiliyor
Görme yetisini 20 yıl önce kaybeden, 35 yaşındaki tarih öğretmeni Havva İpek Yener, rehber köpeği 
"Angel" ile yeniden özgürce hareket etmenin ve gezmenin mutluluğunu yaşıyor.

ÇOCUK yaşlarda görme bozukluğu 
yaşamaya başlayan Yener, yetisini 15 

yaşında tamamen kaybetti. Bu süreçten 
itibaren gerek ailesi gerekse arkadaşlarının 
yardımıyla liseyi tamamlayan Yener, her türlü 
zorluğa rağmen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’ni başarıyla tamamladı.

Tarih öğretmeni olduktan sonra evlenip, 
çocuk sahibi olan Yener, eşinin desteğiyle 
hayatını sürdürürken “rehber köpek” sahip-
lenmek istedi.

Yener’in hayatı, Rehber Köpekler Derneği 
aracılığıyla edindiği “Angel” adlı golden retrie-
ver ile tamamen değişti. Daha önce öğren-
cilerinin yardımıyla öğretmenler odasına 
giden, ancak birinin refakatiyle dışarı çıkabi-
len Yener, rehber köpeğiyle eşleşme sürecinin 
başarıyla tamamlanmasının ardından artık 
özgürce hareket edebilmenin rahatlığını ve 
mutluluğunu yaşıyor.

Tarih öğretmeni Yener, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, tavuk karası hastalığının 
ardından görme yetisini yavaş yavaş kaybet-
tiğini söyledi.

Yener, eğitimine devam ettiği yıllarda 

çevresinin desteğiyle bir şeyleri başarmaya 
çalıştığını, o yıllarda da rehber köpek sahip-
lenmek istediğini belirtti.

Eşi ile 2 yıl önce izlediği bir haberde 
Rehber Köpekler Derneğini öğrendiğini ve 
buna çok sevindiğini anlatan Yener, "Ben 
yıllar önce çok araştırmıştım. Yurt dışında 
rehber köpek vardı ancak paranızla da sahip 
olamıyordunuz. Çünkü Türkiye şartlarında 
yetişip, eğitim alması gerekiyordu. Hemen 
derneğe başvurumu yaptım. Ön görüşme 
yaptık. Uygun köpek ile uygun görme 
engelliyi eşleştirebileceklerini söylemişlerdi. 
Bu heyecanımı öğrencilerimle paylaştım. 
Çok mutlu oldular. Ameliyat olacakmışım ya 
da gözüm açılacakmış kadar mutlu oldular. 
Onların o kadar güzel kalbi var ki onların 
güzel enerjileri sayesinde ben Angel'a ka-
vuştum." dedi.

"ANGEL MASANIN ALTINDA YATIYOR"

Yaşadığı zorluklardan sonra iş hayatına 
atıldığını, bu süreçte de eşinin büyük deste-
ğini gördüğünü ifade eden Yener, baston ve 
rehber köpek arasındaki farkı ise şöyle anlattı:

"Angel ile 3-4 aydır beraberiz. Beyaz 
baston bağımsızlık sembolü bizim için ama 
bir engele temas ettikten sonra anlaya-
biliyorsunuz. 5 dakikalık mesafeyi beyaz 
bastonla 10 dakikada gidebiliyorsunuz. 
Daha yavaş hareket etmek zorunda kalı-
yorsunuz. Rehber köpekle böyle bir durum 
söz konusu değil. O zaten içgüdüsel olarak 
sizin de önünüze bakmış oluyor. Yani kendi 
yürürken sizi de kontrol etmiş oluyor. O 
nedenle daha hızlı hareket etmiş oluyorum. 
Bir araba geldiğinde, o zaten karşıdan fark 
edebiliyor ben de kenara çekilebiliyorum 
ya da sağda solda park eden araçlar var, 
onları fark ettiğinde çekilebiliyor ama ben 
bastonumla temas ettikten sonra fark ede-
biliyorum."

Yener, öğrencilerinin de Angel'a çok dikkat 
ettiğini, ders esnasında rehber köpeğinin 
masanın altında yattığını söyledi.

Angel'ın görevde olduğunun farkına va-
rabildiğini dile getiren Yener, "Ders bittikten 
sonra da biz beraber öğretmenler odasına 
gidebiliyoruz. Kimsenin yardımına ihtiyaç 
duymadan." diye konuştu.

Spor aşkı engelli çifti 
yaşama bağlıyor
Osmaniye'de antrenman yaparken tanışıp, aşkla-
rını evlilikle taçlandıran basketbol ve badminton 
sporcusu Hatice ve Halit Yaşar Atay, spor hayatla-
rında da birbirlerinin en büyük destekçisi oluyor.

OSMANIYE'DE her ikisi 
de yürüme engelli olan 

Hatice ve Halit Yaşar Atay çifti, 
yıllar önce tanışmalarına ve 
evlenmelerine vesile olan bas-
ketbol ve badminton sporunu, 
evlendikten sonra da birbirleri-
ne verdikleri destekle profesyo-
nel olarak yürütüyorlar.

Doğuştan yürüme engelli 
olan Hatice ile 2011 senesinde 
geçirdiği trafik kazası sonrası 
her iki bacağını da kaybeden 
Halit Yaşar Atay, tekerlekli bas-
ketbol sporuna gönül verdi.

Her ikisi de basketbol 
oynayan Hatice ve Halit Yaşar 
Atay, 2016'da 
basketbol 
antrenmanın-
da tanışarak 
arkadaş oldu.

Aşklarını 
2017 yılında 
evlilikle taç-
landıran Altay 
çiftinin 3 yıl 
önce bir de 
kız çocukları 
dünyaya 
geldi.

Kamu kurumunda me-
mur olarak çalışan Altay çifti, 
evlendikten sonra da tanışma-
larına vesile olan basketbol ve 
badminton sporunu, Düziçi 
Engelliler Spor Kulübünde pro-
fesyonel olarak sürdürüyor.

Haftada 2-3 kez spor salonu-
na gelen çift, antrenmanları be-
raber yapıyor, müsabakalarda 
iyi oynayabilmek için beraber 
ter döküyor. Hatice Atay, 5 yılı 
aşkın süredir badminton ve te-
kerlekli sandalye basketboluyla 
uğraştığını ve basketbolda 4 
kez Tekerlekli Sandalye Basket-
bol A Kadınlar Milli Takımı'nda 
oynama başarısı elde ettiğini 
söyledi.

Badmintonda da önemli de-
receleri olduğunu dile getiren 
Atay, "Badmintonda Türkiye 2. 
ve 3'üncülüklerim var. Ayrıca 
karışık çiftlerde de 2. ve 3. 
olduğum oldu. Bundan sonraki 
hedefim Türkiye şampiyonu 
olmak ve milli takım forması 

giyebilmek." dedi.
Kocasıyla aynı sporlara gönül 

vermenin tarif edilemez bir 
duygu olduğunu aktaran Atay, 
"Badminton ve basketbol tek 
başına oynanabilen oyunlar de-
ğil. Eşimle beraber salona gelip 
karşılıklı kendimizi ne kadar 
ilerletebileceğimizi, ne kadar 
çalışırsak neler yapabileceğimi-
zi değerlendiriyoruz, birbirimizi 
motive ediyoruz. Benim sevdi-
ğim şeyleri onun da sevmesi 
ve sevdiğimiz şeyleri beraber 
ortak yapabilmemiz çok güzel 
bir duygu." diye konuştu.

Eşiyle basketbol sayesinde 
tanıştığını 
ve bunun 
kendisini 
ayrıca mutlu 
ettiğini ak-
taran Hatice 
Atay, "Spora 
olan aşkımız 
sayesinde 
birbirimizi 
bulduk ve 
evlendik. 3,5 
yaşında bir 
de kızımız 

var. Ona da sporu sevdirmeye 
çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Basketbolla tanıştıktan sonra 
tüm hayatının değiştiğini belir-
ten Atay, şunları kaydetti:

"Eşimle de basketbol oynar-
ken antrenmanda tanıştık. O 
da tekerlekli sandalye basket-
boluyla ilgileniyordu. 2016'da 
tanıştık ve 2017'de evlenme-
ye karar verdik ve evlendik. 
Evlendikten sonra badminton 
sporuyla da ilgilenmeye 
başladık. 4 yıldır bu sporla da 
ilgileniyoruz. Antrenmanlara 
beraber geliyoruz, beraber 
çalışıyoruz. Birbirimizin maç-
larına da beraber gidiyoruz. 
Eşinizle aynı şeye gönül ver-
mek gerçekten çok güzel. 3,5 
yaşında bir kızımız var. Onun 
da sporla ilgilenmesi için uğra-
şıyoruz. Çünkü küçük yaşlarda 
sporla ilgilenmek, gelecekte 
iyi bir sporcu olabilmek için 
önemli bir adım. Ailecek spora 
gönül verdik, diyebilirim."

2011 yılında geçirdiği 
trafik kazası sonrası ba-
caklarını kaybettiğini ve 

yürüme engelli olduğunu 
aktaran Halit Yaşar Atay 
da, basketbol sporuyla 
tanışmasına protez için 

gittiği hastanede karşılaş-
tığı bir engelli sporcunun 
vesile olduğunu söyledi.
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>> ÖZEL SPORCUYA ÖZEL KANO

Tuna Manş’ı 
kanoyla geçecek
Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nı iki defa yüzerek geçen otizmli spor-
cu Tuna Tunca, hedeflediği Manş Denizi’ni geçmesinde antrenmanla-
rını kolaylaştıracak kano desteği Güzelbahçe Belediyesi’nden geldi. 

18 yaşında 22 madalya sahibi olan özel 
sporcu Tuna Tunca’nın, açık su yarışlarında 
güvenli yüzebilmesini sağlamak için kano 

ihtiyacı olduğunu öğrenen Güzelbahçe Belediye 
Başkanı Mustafa İnce’nin, Güzelbahçe Belediye 
Meclisi’ne sunduğu önerge oy birliğiyle kabul 
edildi ve Tuna kanosuna kavuşmuş oldu. Tuna 
Tunca kanosunu Güzelbahçe’nin ve İzmir Körfe-
zi’nin ilk Mavi Bayraklı Plajında antrenmanlarını 
yaparak hedeflediği Manş Denizi müsabakaları-
na hazırlanmaya başladı.

“BAŞARININ ARKASINDA ÖZVERILI BIR 
ANNE VAR”

İlçemizde ikamet eden Tuna ile çeşitli za-
manlarda yüz yüze ve telefonda görüştüklerini 
belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa 
İnce, ‘‘Birçok başarı elde eden ve ilçemizin ve 
otizmli bireylerin gururu olan Tuna’nın arkasın-
da ve bu başarıya ulaşmasında annesi Gülnur 
hanımın büyük emeği bulunuyor. Kendisiyle gö-
rüştüğümüzde Tuna’nın Manş Denizi’ni geçmek 
istediği için Siteler Plajı’nda antrenman yaptığını 
ve güvenli yüzüş için kano ihtiyacı olduğunu 
öğrendik. İlk meclis toplantımızda gündemimize 
alarak Tuna’nın ihtiyacını giderdiğimiz ve onun 
başarılarına bir nebze de olsa katkı koyacağımızı 

bilmek bizi mutlu edecektir. Ancak takip ettiğim 
kadarıyla Tuna’nın bugüne kadar elde ettiği ba-
şarılarda çok iyi bir antrenöre sahip olduğu gibi 
çok özel ve özverili bir anneye sahip. Tuna’nın 
başarısının en büyük kaynağı özverili ve ilgili bir 
annenin olması. Hem antrenörü Mert Onaran’ı 
hem de annesi Gülnur Tunca’yı emeklerinden 
dolayı kutluyorum, başarılarının devamını diliyo-
rum. Tuna’nın her zaman yanındayız ve destekçi-
si olacağız’’ dedi.

“GÜZELBAHÇE BELEDIYESI BIZE 
INANILMAZ KATKI SAĞLADI”

Tuna ile birlikte birçok başarıya imza attıklarını 
söyleyen Triatlon Milli Takım Antrenörü, eski Milli 
Sporcu Mert Onaran, ‘‘Tuna’nın altı yıldır antre-
nörlüğünü yapıyorum. Beraber iki defa İstanbul 
Boğazı’nı, iki defa da Çanakkale Boğazı’nı geçtik. 
Aqua Master’ın farklı yüzme yarışlarında birlikte 
olduk ve madalyalar kazandık. Nihai hedefimiz 
uluslararası açık su yarışmalarına katılmak. Bu 
amaç içinde Güzelbahçe Belediyesi bize inanılmaz 
bir destekte bulunarak bir kano hediye etti. Artık 
açık su antrenmanlarımız ve beslenme ihtiyaçları-
mızı karşılamamız çok daha kolaylaştı. Katkısı olan 
başta Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Belediye 
Meclisi’ne tek tek teşekkür ediyorum’’ dedi.

“Tuna artık daha güvende”
Tuna’nın her daim yanında olan annesi 
Gülnur Tunca, ‘‘Güzelbahçe Belediye-
si’nin bize almış olduğu kano Tuna’ya 
güvenlik olarak eşlik edilmesini sağ-
lıyor. Tuna bu sayede tek başına uzun 
mesafeli antrenmanlarda daha güvenli 
olacak. Tuna yüzmeyi, suda olmayı çok 
seviyor. Çıkış noktamızı oluşturan da bu 
sevgisi oldu. Dayanıklılığı çok yüksek 
bir sporcu ve iş birliğine çok açık mi-
zaçlı. Biz sadece onun önünü açıyoruz. 
Tuna başarılar kazanıyor. Şuan çalışma-
larımız gayet iyi gidiyor.’’ dedi.

11 engelli branşı, 57 sporcu
11 engelli branşında 57 lisanslı sporcuya 
sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 

ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, 
engelli atletizm, engelli boccia, engelli halter, 
engelli masa tenisi, görme engelli judo, özel 
sporcular cimnastik, 
özel sporcular masa 
tenisi, özel sporcular 
yüzme, özel sporcu-
lar artistik buz pateni 
branşlarında mü-
cadele ediyor. İzmir 
Büyükşehir Beledi-
yespor’un 41 branşı 
arasında en fazla 
lisanslı sporcu buz 
hokeyinde yer alıyor. 

Bornova’daki Buz Sporları Salonu’nun hizmete 
girmesinin ardından çok önemli bir çıkış yaka-
layan İzmir Büyükşehir Belediyespor’un buz ho-
keyinde 118 sporcusu bulunuyor. Tekvandoda 
110, atletizmde 102, güreşte 83, sutopunda 73, 

judoda 69 lisanslı sporcusu mücadele ediyor.

GENÇLIK VE SPOR KENTI IZMIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in vizyonu doğrultusunda İzmir’i gençlik 
ve spor kenti yapma yolunda ilerlediklerini vur-
gulayan Kulüp Başkanı Ersan Odaman, “Hentbol, 
tekerlekli sandalye basketbol ve buz hokeyinde 
şampiyon olduk. Mücadele ettiğimiz hemen 
hemen tüm branşlarda son dönemin en başarılı 
sonuçlarını elde ettik. Spor okullarındaki öğrenci 
sayımız, 40 bine ulaştı. Hedefimiz; İzmir denince 
insanların aklına ilk önce spor ve gençlik keli-
melerinin gelmesi. 1,5 yıldır devam eden ağır 
pandemi şartlarına rağmen her geçen gün artan 
branş ve sporcu sayılarımız, hedefimize doğru 
hızlı adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.

Yaz kampıyla 
farklılıklarını 
keşfettiler
 “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” fel-
sefesi kapsamında Buca Kaynaklar’da “Elim 
Sende Projesi Farklılıklarımız Kampı” yapıl-
dı. Kampa 40 gönüllü genç katıldı.

IZMIR Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in 
“Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” felsefesiy-

le çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Projeler Dairesi 
Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülü-
ğünde yürütülen “Elim Sende Projesi” kapsamında Buca 
Kaynaklar’da 
“Farklılıkları-
mız Kampı” 
düzenlen-
di. “Saygı 
tutumu”nun 
gelişimi-
ne destek 
vermeyi ve 
önyargıları 
keşfederek 
yıkmayı 
hedefleyen 
kampa 40 gönüllü genç, 8 kişiden oluşan proje konseyi ve 
eğitimciler katıldı.

Üç günlük kampta, insanların farklılıklarına ve daha 
geniş bir perspektifle dezavantajlarına dair farkındalık 
yaratmak amacıyla engelliliğe dair dezavantajlar, flört 
şiddeti, toplumsal cinsiyet, akran zorbalığı, cinsel şiddet, 
ırkçılık, yoksulluk gibi konularda atölye çalışmaları yapıldı. 
Atölyelerin yanı sıra Buse Girli ve Ozan Girli eşliğinde 
oyunlara ve Hilmi Can Vurgun ve Derya Vurgun eşliğinde 
sportif faaliyetlerine de yer verildi.

Haluk Levent ve görme engelli sanatçı buluştu
Ünlü sanatçı Haluk Levent ve doğuştan görme engelli “kusursuz kulak” Bager Çalışcı, bir araya gel-
di. Levent ve Çalışcı 1.400 kilometre uzaklıktan karşılıklı olarak piyanolarının tuşlarına bastı.

PIYANOYU çok sevdiğini 
ve iyi eğitim alarak başa-

rılı bir piyanist olmak istediğini 
anlatan Bager Çalışcı ise şunları 
kaydetti:

“Ailem ben küçükken müzi-
ğe karşı bir duygum olduğunu 
anlamış. Piyano parçaları çalıyo-
rum. Darbuka ile ritim tutmayı 
da seviyorum. Dünya çapında 
bir piyanist olmak, konservatu-
varda müzik çalmak istiyorum. 
Müzik beni her türlü etkiliyor. 

Haluk Levent ile çalmak beni çok 
heyecanlandırdı. Elfida benim ilk 
dinlediğim parça. Güne başlarken 
dinlediğim şarkılardan biriydi. Bu 
şarkının hayatımda önemli bir yeri 
olduğu için çaldım.”

Muş’un Murat Paşa Mahalle-
si'nde yaşayan 9 yaşındaki Bager 
Çalışcı, doğuştan görme enge-
line rağmen piyano üzerinde 
aynı anda basılan 6 notayı ayırt 
edebiliyor ve dinlediği her müziği 
piyanoya uyarlayabiliyor. 

Engellilere 
el uzatılan projeyle

KORONAVIRÜS salgını nedeniyle kısa bir süre ara 
verilen Gaziemir Belediyesinin sağlık hizmetleri 

tekrar başladı. Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla 
tekrar faaliyete başlayan belediyenin hizmetleriyle, ihtiyaç 
duyan yurttaşlara sağlık hizmeti verilecek.

Sosyal yönden dezavantajlı, yaşlı, yatalak, engelli ve 
kimsesiz yurttaşlara el uzatılan projeyle hastaların tedavi ve 
bakımları evlerinde yapılıyor. Düzenli olarak ev ortamında 
hastaları ziyaret eden sağlık ekipleri, hastaların sağlık açı-
sından ve sosyal yönden daha iyi olmalarını, sağlıklarının 
daha iyi hale gelmesi ya da belirli bir düzeyde tutulması 
için hizmet veriyor. Evde bakım ekibi sağlık hizmetinin yanı 
sıra kişinin ve yakınlarının hastalığı hakkında bilinçlenme-
sini ve eğitimli hale gelmesini sağlıyor. Bu hizmetten ya-
rarlanmak isteyenler 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 
dâhili 1850 numaralı telefonu arayarak randevu alabiliyor.

PSIKOLOJIK DESTEK VE DANIŞMANLIK HIZMETI

Pozitif Yaşma Merkezinde verilen Psikolojik Destek ve Da-
nışmanlık Hizmeti kapsamında vatandaşlar sıkıntılarını anla-
tıp psikolojik destek alıyor. Hizmet kapsamında Evde Hasta 
Bakım ekiplerinin belirlediği yurttaşlara ve merkeze gelip 
destek isteyen kişilere psikolojik destek veriliyor. Çocuk ve 
ergen görüşmelerinin yapıldığı merkezde yararlı olduğu dü-
şünülen grup seansları da yapılıyor. Aynı problemi yaşayan 
ve tek başına çözemeyen çocuk ve ergenler grup şeklinde 
bir araya getirilerek model alma çalışmaları uygulanıyor. 
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>> EVDE AŞI HIZMETI VEREN SAĞLIKÇILAR 

Vatandaşa bir telefon kadar yakın
Yalova'da oluşturulan evde aşı uygulaması ekipleri, telefonla talep geldikten sonra kısa sürede adrese giderek başvuru sahiplerini Kovid-19'a karşı aşılıyor.

Sağlık Bakanlığının yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgınıyla mücade-
le için yurt genelinde sürdürdüğü 

çalışma kapsamında Yalova’da oluş-
turulan evde aşı uygulaması ekipleri, 
vatandaşların telefonla taleplerini kısa 
sürede karşılıyor.

Çalışan sayısı fazla olan işletmelerde 
yerinde aşı uygulaması başta olmak 
üzere AVM ve yoğunluğun olduğu böl-
gelerde kurulan çadırlarda aralıksız aşı 
çalışması yürüten İl Sağlık Müdürlüğü, 
yaşlı, hasta veya engelli vatandaşların 
ayağına gidiyor.

Evde aşı talebini içeren telefonla hare-
kete geçen sağlıkçılar, gerekli önlemleri 
alıp dakikalar içinde başvuru sahibinin 
adresine giderek aşısını yapıyor.

Yalova Toplum Sağlığı Merkezinde 
görevli Dr. Eyyüp Çağırtekin, AA 
muhabirine, son dönemde evde aşı 
uygulamasında görev aldıklarını 
söyledi.

Sağlık camiası olarak yurdun her 
yanında yoğun bir tempoyla aşı çalışma-
sı yürütüldüğünü belirten Çağırtekin, 
“Yatalak, engelli ve sağlık kuruluşlarına 

ulaşımda zorluk çeken hastaların aşısını 
bir telefonla evine giderek yerinde yapı-

yoruz. Bize ulaşamayanlara biz ulaşmaya 
çalışıyoruz. Umduğumuzdan daha fazla 

rağbet var.” dedi.

HER EKIP GÜNDE 15-20 KIŞIYE AŞI 
YAPIYOR

Bugünlerde ağırlıklı olarak 3. doz aşı-
ları yaptıklarını dile getiren Çağırtekin, 
her ekibin günde 15-20 kişiyi adresinde 
aşıladığını aktardı.

AVM, tersane, fabrika, organize sanayi 
bölgeleri, huzurevi gibi birçok alanda 
sağlık personelinin bu seferberliğe 
katıldığını vurgulayan Çağırtekin, şöyle 
konuştu:

“İnşallah bu hızla gidersek eylülde 
maskesiz ve sağlıklı günlere ulaşırız 
diye umuyoruz. Bakanlığımızın Türkiye 
genelinde uyguladığı en kısa sürede 
vakaya ulaşma hedefini Yalova’da da 
yerine getiriyoruz. Kısa sürede evlerine 
giderek ihtiyacı olan vakaların aşılarını 
yapmak güzel bir duygu. Kovid-19 ile 
mücadelede aşının önemini hepimiz 
idrak ettik. Bizim tavsiyemiz, henüz daha 
aşılanmamış kişilerin aşılarına başlama-
larını diliyoruz.”

Toplum Sağlığı Merkezinde ebe olarak 
görev yapan Mesude Kara da meslekte 

32 yılı geride bıraktığını anlattı.
İhtiyacı olanlara en kısa sürede 

ulaşmanın, onlara hizmet sunmanın 
kendilerine mutluluk ve huzur verdiğini 
kaydeden Kara, bir an önce salgının 
bitmesini diledi.

Gür’ün kızı Zekiye Cirik (62), İl Sağlık 
Müdürlüğünü arayarak aşı yaptırmak 
istediklerini söylediğini aktardı. Cirik, 
şunları kaydetti:

“Devletimizin aşı politikası baştan beri 
takdire şayan. Hepimiz vaktinde aşıla-
rımızı olmuştuk zaten. Bu varyant olayı 
çıktıktan sonra 3. aşı gereğini öğrendik. 
Yaşlı annem için talebimizi ilettik ve kısa 
sürede ekip evimize geldi. Gelmişken 
benim de 3. doz aşımı yaptılar. Sağlık 
Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm 
sağlık çalışanlarına çok teşekkür edi-
yorum. Çok değerli bir hizmet. Biz çok 
memnunuz. Bir sipariş versem herhalde 
daha geç gelirdi. O kadar çabuk geldiler. 
Anında cevap verdiler ve annem inanıl-
maz mutlu oldu. Alakaları, yaşlı anne-
me incitmeden yattığı yerden öyle bir 
hizmet vermeleri müthiş bir olay. Tekrar 
tekrar teşekkür ediyorum.”

“Çok sevindim, sağ olsunlar”
Il merkezinde ikamet eden 90 yaşındaki Sadiye Gür ise telefonla ulaştık-

tan sonra yaklaşık 15 dakikada evine gelip aşısını yapan Kovid-19 savaşçı-
larına teşekkür ederek, “Çok sevindim, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Aşımı 
da pansumanımı da yaptılar. Allah uzun uzun ömürler versin, kolaylıklar 
versin, sağlık versin.” ifadelerini kullandı.

Amasyalı bedensel engelli, maaşını 'can 
dostları' sokak kedileriyle paylaşıyor
Osman Bayrak,"900 lira engelli maaşı alıyorum, yüzde 80 raporum olduğu için. O da zaten hemen he-
men kedilerle bana anca yetiyor. Kendi yemeğimi de aşevinden yiyorum, başka gelirim yok." dedi.

AMASYA'NIN Merzifon 
ilçesinde yalnız yaşayan 

58 yaşındaki bedensel engelli 
Osman Bayrak, tek geçim 
kaynağı olan engelli maaşın-
dan ayırdığı bütçeyle "can 
dostlarım" olarak nitelendir-
diği sokak kedilerini besliyor.

Doğuştan kemik erimesi 
hastalığı nedeniyle bedensel 
engelli olan Bayrak, yaklaşık 
15 yıldır motorlu engelli 
aracıyla ilçenin cadde ve 
sokaklarını dolaşarak sokak 
kedileriyle ilgileniyor.

Her sokak başında hay-
vansever Bayrak'ın yolunu 
gözleyen kediler, gelince 
etrafında toplanıp getirdiği 
mamaları yiyor.

Her gün sabah ve akşam 
aynı saatlerde aldığı mama 
ve kemik parçalarıyla kedileri 
besleyen Bayrak, ayrıca sokak 
hayvanlarının yaşam alanları-
na su da bırakıyor.

Gösterdiği fedakarlıkla ilçe 
sakinlerinin takdirini kazanan 
Bayrak, kişisel zorluklarına 
rağmen yiyecek bulamayan 
sokak kedilerini besleyebil-

menin mutluluğunu yaşıyor.

"YALNIZLIĞIMI ONLARLA 
GIDERIYORUM"

Osman Bayrak, AA mu-
habirine, kedilerle ilgilendi-
ğinde dünyanın sıkıntılarını 
unuttuğunu, yalnızlığını 
bu şekilde giderdiğini dile 
getirerek, zamanla kedilerle 
arasında sevgi bağı oluştuğu-
nu söyledi.

Engelli maaşını sokak 
kedileriyle paylaşmaktan 
mutluluk duyduğunu vur-

gulayan Bayrak, "Hiç evlilik 
yapmadım, yalnız yaşıyorum. 
15 yıldır sokak hayvanlarına 
bakıyorum, hayvan gördü-
ğümde dayanamıyorum." 
dedi.

Sokak hayvanlarına bakan 
bir kişiden etkilenerek ken-
disinin de kedilerle ilgilen-
meye başladığını anlatan 
Bayrak, "900 lira engelli maaşı 
alıyorum, yüzde 80 rapo-
rum olduğu için. O da zaten 
hemen hemen kedilerle bana 
anca yetiyor. Kendi yemeğimi 

de aşevinden yiyorum, başka 
gelirim yok. Yalnız yaşadığım 
için hayvanlarla uğraştığım 
zaman gerçekten aile gibi 
duygulanıyorum. Yalnızlığımı 
onlarla gideriyorum." ifadele-
rini kullandı.

"ÖMRÜM YETTIĞI SÜRECE 
KEDILERI BESLEMEYE DE-

VAM EDECEĞIM"

Bayrak, hayvanlarla ilgilen-
mekten daha güzel bir şey 
olmadığını belirterek, şunları 
kaydetti:

"Benim motorumu görün-
ce yüz metre öteden koşarak 
geliyorlar. Hayvanlar beni 
motordan tanıyor. İlçe sakin-
lerinden birisi, 'Abi buradan 
kaç defa motor geçti. Hiç 
koşmadılar. Senin motoru 
görünce koşuyorlar.' dedi. 
Kedilere yiyecek verdiğim za-
man dünyalar benim oluyor. 
Yiyecek veremediğim zaman 
çok üzülüyorum. Gün içinde 
kedilere yiyecek veremedi-
ğimde gece uyku uyuyamı-
yorum. Kediler olmazsa daha 
da yalnızlık hissediyorum. “

Antalya'da 6 ya-
şındayken en-
feksiyon sonucu 
görme yetisini 
kaybeden Simay 
Özen, annesinin 
desteğiyle sürdür-
düğü eğitim ha-
yatında Akdeniz 
Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesinden 
başarıyla mezun 
olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyor.

Görme engelli Simay azmin 
annesi fedakarlığın adı oldu

MURATPAŞA ilçesinde yaşayan 
taksici Muharrem ile ev hanımı 

Ayşegül'ün ikinci çocukları Simay, 
gözündeki rahatsızlık nedeniyle çeşitli 
ameliyatlar geçirdi.

Özen, 6 yaşındayken ameliyatın 
ardından gözünün enfeksiyon kapması 
sonucu görme yetisini kaybetti.

İlkokulu görme engelli öğrencilerin 
olduğu özel bir sınıfta bitiren Özen, 
ardından ortaokul ve lisede karma 
eğitim aldı. Kendisini okula getiren ve 
sınıfın kapısında bekleyen, evde de ders 
kitaplarını okuyan annesinin desteğiyle 
Antalya Lisesi’nden birincilikle mezun 
olan Özen, çocukluk yaşlarından itiba-
ren hayalini kurduğu hukuk fakültesini 
kazanmak için girdiği sınavda da başarılı 

oldu.
Özen, Akdeniz Üniversitesi Hukuk 

Fakültesini kazanınca hayaline bir adım 
daha yaklaştı.

MEZUNIYET TÖRENINE HALUK 
LEVENT DE KATILDI

Fakültenin ilk günlerinde görme en-
gellilerin okuyup yazması için kullanılan 
Braille alfabesiyle notlar alarak ders 
çalışan Özen, ardından bu durumun 
zor olması nedeniyle ses kaydı almaya 
başladı. Derslerde aldığı ses kaydını 
evde dinleyerek ve annesinin okudu-
ğu notlarla sınavlara hazırlanan Özen, 
başarılı geçen eğitim hayatının ardından 
üniversiteden mezun olmanın gururunu 
yaşadı.

Özen, yıllar önce liseden mezun olur-
ken sosyal medyadan “Hukukçu olmak 
istiyorum” paylaşımına “Sen hukuk fakül-
tesinden mezun olursan ben de senin 
törenine geleceğim” diye karşılık veren 
ünlü sanatçı Haluk Levent’in de katıldığı 
mezuniyet töreniyle kep attı.

Simay Özen, AA muhabirine, hayalini 
kurduğu günlere kavuştuğu için çok 
mutlu olduğunu söyledi. Eğitim hayatın-
da zorluk yaşamasına rağmen hiçbir za-
man vazgeçmediğini vurgulayan Özen, 
“Anneme ve babama bana inandıkları 
için çok teşekkür ediyorum. Azmin 
önünde hiçbir engel duramaz. Hayalim 
iyi bir avukat ya da fakültemde akade-
misyen olmak. Hayallerimin peşinden 
koşmaya devam edeceğim.” dedi.

>> 3,5 YAŞINDAKI ENGELLI OĞLU IÇIN 

Evinde 'rehabilitasyon 
merkezi' oluşturdu
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Bekir Köse, 3,5 
yaşındaki engelli oğlunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
döneminde rehabilitasyon merkezine götüremeyince 
evinde ahşaptan, merkezde bulunan aletlerden yaptı.

ILÇENIN Yeşilpınar 
köyünde ikamet 

eden 35 yaşındaki Bekir 
Köse’nin serebral palsi 
(kas aktivitesi ve vücut 
duruşu ile ilgili bir grup 
problemi tanımlayan 
rahatsızlık) hastası oğlu 
Burak, Kovid-19 süre-
cinde tedavi amacıyla 
yeterince rehabilitasyon 
merkezine gidemedi.

Oğlunun fizik tedavi-
sini desteklemek isteyen 
Köse, ahşaptan yürüteç 
ve paralel bar gibi aletler 
ile evin içinde yine teda-
vide kullanmak amacıyla 
bir salıncak yaptı.

Köse, kademeli nor-
malleşme döneminde 
yeniden rehabilitasyon 
merkezine götürmeye 
başladığı oğluyla evinde 

de kendi yaptığı aletleri 
kullanmayı sürdürüyor.

Oğluyla her gün evinin 
bahçesinde yürüyüşler 
yapan Köse, onun destek 
almadan yürüyeceği 
günün özlemiyle yaşıyor. 
Bekir Köse, oğlunun 
2017 yılının Kasım ayında 
prematüre olarak dünya-
ya geldiğini söyledi.

Oğlunun rahatsızlığını 
bir yaşına kadar kim-
senin fark etmediğini 
anlatan Köse, “Bir yaşına 
geldiğinde bacaklarında 
kasılma fark ettik. İlk 
önce Kastamonu’ya, 
daha sonra Ankara’ya 
doktora götürdük. 
Serebral palsi hastası ol-
duğunu öğrendik. Fizik 
tedaviye başladık.” dedi.

Kovid-19 salgını süre-

cinde oğlunu yeterince 
fizik tedaviye götüre-
mediğini belirten Köse, 
şöyle devam etti:

“Gittiğimiz yerlerde 
özel fizik tedavi merkez-
lerinde gördüğüm alet-
lere benzeterek kendi 
çapımda köyde ahşabını 
yaptım. Köydeki evimi-
zin bahçesinde Burak’ı 
yürütüyorum. Burak ila 
kasılmalarını önleyici 
hareketler yapıyoruz. 
Yürüteç yaptım. Kendini 
dengede sağlaması için 
scooter benzeri alet 
yaptım, onunla yürütü-
yorum. Paralel bar var. 
Kol kaslarında da ger-
ginlik var. İlk zamanlar 
emekleyemiyordu, şimdi 
daha rahat yürüyor ama 
bağımsız yürüyemiyor.”

FATIH Sultan Meh-
met Vakıf Üniversi-

tesinin (FSMVÜ) engelsiz 
yaşama katkı çalışmaları-
nın bir parçası olan “Sesli 
Betimleme Projesi”, özel 
gereksinimli bireylerin 
kültür sanat faaliyetlerine 
erişebilmelerini amaçlıyor.

Projenin uygulandığı, 
inzivaya çekilmiş usta 
bir hattat ile genç bir 
ressamın yollarının kesiş-
mesini konu alan “Dilsiz” 
filmi, gönüllü öğrencile-

rin çalışmalarıyla görme 
ve işitme engeli olan 
bireylerin erişimine açık 
hale getirildi.

FSMVÜ Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı 
koordinasyonunda ha-
zırlanan Sesli Betimleme 
Projesi, TRT, Rasathane 
Film ve Sesli Betimleme 
Derneği (SEBEDER) or-
taklığında yürütüldü.

Ozan Çelik, Mim Ke-
mal Öke, Vildan Atasever 
ile Emin Gürsoy’un rol 

aldığı “Dilsiz”, yönetmen, 
yapımcı ve oyuncuların 
da katılımıyla üniversite-
nin Haliç Yerleşkesi’nde 
gösterime sunuldu.

Prof. Dr. Mim Kemal 
Öke de “Dilsiz filmin dil 
kazanmasına katkıda 
bulunan herkese teşek-
kür ediyorum. Bu film 
insanlara kalpten çıkan 
gönül dilini öğretme-
ye çalıştı. Projede de 
bu filmi seçmeleri çok 
önemli.” dedi.

'Dilsiz' filmi özel gereksinimli 
bireylerle buluştu
Yönetmenliğini Murat Pay’ın 
üstlendiği “Dilsiz” adlı film, 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi tarafından hazır-
lanan sesli betimleme, işaret 
dili ve altyazı seçenekleriyle 
görme ve işitme engeli olan 
bireylerin erişimine sunuldu.
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>> KARANLIK DÜNYASINI MÜZIKLE AYDINLATAN GÖRME ENGELLI ÖĞRENCI

Başarılarıyla 
göz dolduruyor
Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan absolut (kusursuz) kulağa sahip görme engelli 
19 yaşındaki Selma Yıldırım, karanlık dünyasını aydınlatan müzikle hayata tutunuyor.

İlçenin Taşlıçay Mahallesi'nde 3'ü do-
ğuştan görme engelli 6 kardeşten biri 
olan Yıldırım, duyduğu sesleri notaya 

dökme yeteneği, çaldığı enstrümanlar ve 
katıldığı sınavlarda elde ettiği başarılarla 
göz dolduruyor.

Babasının desteğiyle eğitimine devam 
eden Yıldırım, 4 yıl önce 36 bin 780 öğ-
rencinin katıldığı deneme sınavında tüm 
soruları doğru yanıtlayarak birinci oldu.

İki yıl önce de İlk ve Orta Öğretim Ku-
rumları Bursluluk Sınavı'nda ( İOKBS ) 500 
tam puan üzerinden 481,816 puan alan 
Yıldırım'ın hayatı, ilk müzik öğretmeni 
Erkan Taşdelen'in yeteneğini keşfetmesiy-
le değişti.

Aldığı eğitimle gitar çalmayı öğrenen, 
duyduğu sesleri notaya dönüştürebilen 
Yıldırım, öğretmeninin tayininin çıkması 
ve salgın sürecinde okullara ara verilmesi 
nedeniyle internet üzerinden dinlediği 

videolarla kendini geliştirdi.
Bu sürede bağlama çalmayı da öğre-

nen Yıldırım, okula yeni atanan müzik 
öğretmeninin desteğiyle kentte düzen-
lenen etkinliklerde de sahne alarak yete-
neğini sergileme imkanı buldu. Diyanet 
Vakfı'nın verdiği kabartma Kur'an-ı Kerim 
ve öğretmenlerinin desteğiyle Kur'an'ı 
Kerim'i hatmeden Yıldırım, birçok sureyi 
de ezberledi.

“MÜZIK BENIM DÜNYAM OLDU”

Kazım Karabekir Ortaokulu 7. sınıf öğ-
rencisi Yıldırım, AA muhabirine, birinci sı-
nıftan 4. sınıfa kadar özel alt sınıf eğitimi, 
5. sınıfta da kaynaştırma eğitimi almaya 
başladığını söyledi.

Bu süreçte öğretmenlerinin çok büyük 
desteğini gördüğünü belirten Yıldırım, 
şöyle konuştu:

“Müziği çok seviyorum. Gitar ve bağ-

lama çalıyorum. Gitar eğitimini müzik 
öğretmenim Erkan Taşdelen’den aldım. 
Öğretmenimizin tayini çıkınca ben de 
internetten dinlediğim videolarla kendi-
mi geliştirmeye devam ettim. Şimdi de 
klarnet çalmanın hayalini kuruyorum. 
Çünkü klarnetin insanın içine dokunan 
bir sesi var. Aslında müzik benim dünyam 
oldu. Müzikle görüyorum, duyuyorum, 
hayaller kuruyorum. Doğadaki sesler beni 
başka bir aleme taşıyor. Doğada duydu-
ğum sesler nota gibi geliyor bana. Bazen 
de doğada duyduğum sesleri notalara 
dökmeye çabalıyorum. Çok beğendiğim 
sanatçı var ama Sezen Aksu ile tanışmayı 
çok istiyorum. Bana destek veren öğret-
menlerime çok teşekkür ediyorum.”

“ÇOK ÖZEL YETENEKLERI VAR”

Okul Müdürü Kenan Yıldız ise kardeş-
leriyle ilçeye 20 kilometre uzaklıktan 

gelip eğitimine devam eden Yıldırım’ın 
çok yetenekli bir öğrenci olduğunu, ilçe 
çapında yapılan sınavlarda dereceler 
ettiğini vurguladı.

Yıldırım’ın Türkiye genelinde yapılan 
deneme sınavında soruların tamamını 
doğru cevaplayarak birinci olduğunu 
anlatan Yıldız, “İngilizceye karşı özel bir 
ilgisi var. Öğrendiği kelimeleri kolay kolay 
unutmuyor. Kur’an-ı Kerim’i merak ettiğini 
söylemişti öğretmenine. Biz de Diyanet 
Vakfı’ndan kabartma Kur’an-ı Kerim tale-
binde bulunduk. Sağ olsunlar bu talebi-
mizi yerine getirdiler. Öğrencimiz şimdi 
Kur’an-ı Kerim’i de okuyabiliyor. Müziğe 
karşıda ilgisi var. İlçe çapında yapılan fes-
tivalde, okulumuzun düzenlediği etkinlik-
lerde güzel sesiyle sahneye renk katıyor. 
Eğitimine verilecek destekler doğrultu-
sunda ileride çok güzel yerlere geleceğine 
inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“Yeteneği 
dikkatimi 
çekti”
Müzik öğretmeni Erol Koçak 
da okulda göreve başladığı 
dönemde Selma’nın yete-
neğinin dikkatini çektiğini 
belirterek, “Benden önceki 
dönemlerde okulumuzda 
aldığı eğitimi birlikte geliştir-
dik. Birkaç konser etkinliğin-
den sonra Selma’nın sesini ve 
yeteneğini duyma imkanımız 
oldu. Çok hassas bir kulağı 
var. Selma, notaları ve akorla-
rı duyduğunda fark edebilen 
bir yeteneğe sahip. Yeterli 
imkan verildiğinde çok iyi 
yerlere geleceğini düşünüyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Baba Ayhan Yıldırım ise 6 
çocuğundan 3’ünün doğuş-
tan görme engelli olduğunu 
belirterek, “Çocuklarımı her 
gün okula getirip götürüyo-
rum. Selma gitar çalmayı ve 
müziği çok seviyor. Ben de 
elimden gelen desteği ver-
meye çalışıyorum. Devletin 
imkanları sayesinde eğitim-
lerini sürdürüyorlar.” diye 
konuştu.

>> DOWN SENDROMLU 'GARSON VEDAT' 

Azmiyle örnek oluyor
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki 
down sendromlu Vedat Ergül, 10 gün önce bir restoran-
da garson olarak başladığı işiyle sosyal hayata katıldı.

DOWN sendromlu 23 yaşın-
daki Vedat Ergül, 10 gün önce 

başladığı garsonlukla hem kendi 
hem çevresindekilerin hayata bakışı-
nı değiştirmeyi başardı.

Safranbolu’da oturan Ergül 
ailesinin üç çocuğundan en küçü-
ğü Vedat, down sendromlu olarak 
dünyaya geldi.

Ailesinin desteğiyle hayata tutu-
nan ve eğitiminin ardından toplum-
sal hayatta yer almak isteyen Vedat 
Ergül, 10 gün önce bir restoranda 
garson olarak işe başladı.

Her gün saat 12.00’de babasıy-
la işe giden “Garson Vedat” saat 
21.00’de yine babasıyla evine 
dönüyor.

İşini severek yapan Vedat Ergül, 
çalışma azmiyle hem engelli birey-
lere hem de çevresindekilere örnek 
oluyor.

“ÇALIŞMAKTAN ÇOK 
MUTLUYUM”

Ergül, AA muhabirine, yaklaşık 2 
hafta önce işe başladığını ve çalış-
maktan dolayı çok mutlu olduğunu 
söyledi.

Çalışarak ev ve araba almak iste-
diğini dile getiren Ergül, kendisi gibi 

olan arkadaşlarına evde oturmaları 
yerine çalışmalarını önerdi.

İşletme sahibi Gültekin Burhan 
da Vedat’ın bu yıl Safranbolu’da 
özel eğitim kurumundaki eğitimini 
tamamladığını anlattı.

Restoranda Vedat’a istihdam 
sağladıklarını belirten Burhan, “Ken-
disine sosyalleşebilmesi adına bir 
destek sağlamak istedik. Farkında 
olmadan onun desteğine ihtiya-
cımız olduğunu fark ettik. Ben şu 
10 günde Vedat’ın sayesinde insan 
olduğumun farkına varabildim. 
Türkiye’de ne kadar özel çocuk varsa 
işletmemizde ömür boyu ücretsiz 
yemek yiyebilir. Temennimiz daha 
çok çocuğa sahip çıkıp daha çok ev-
ladımızın sosyalleşmesini sağlayarak 
topluma kazandırmak.” ifadelerini 
kullandı.

Gönülleri fethetmek için çalıştığını 
vurgulayan Burhan, “Bu evlatlarımızı 
kazanmak istiyoruz. Bu evlatları-
mızın bizden daha zeki olduğunu 
Vedat sayesinde anladım. Vedat, 
temmuz ayında yemin törenine 
katılıp sembolik bir askerlik yapmak 
istiyor. Yüzük takmak, ev ve araba 
almak istiyor. Bunların hepsini biz 
çalışarak başaracağız.” diye konuştu. 

Bedensel Engelliler 
Bilek Güreşi Türkiye 
Şampiyonası
2021 Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye 
Şampiyonası, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde 
yapıldı. Şampiyonada 23 ilden 66 sporcu 
mücadele etti.

TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu (TBESF) tarafından 

düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 66 
sporcu katıldı. Türkiye Bedensel Engelli-
ler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit 
Uztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
salgın nedeniyle uzun süre spor faaliyet-
lerine ara vermek zorunda kaldıklarına 
işaret etti.

Bilek güreşi branşında önemli başarı-
lar elde ettiklerini belirten Uztürk, “Bura-
da şampiyon olan arkadaşlarımız teknik 
kurulumuzun süzgecinden geçerek 
uluslararası yarışmalara gidip gideme-

yecekleri konusunda bir değerlendir-
meye tabi tutulacaklardır. Şimdi diğer 
hedefimiz 56 sporcu ile ülkemizi temsil 
edeceğimiz Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı’na gideceğiz. 19 Ağustos’ta Tokyo’ya 
uçacağız. Olimpiyat oyunları bittikten 
sonra engellilerin paralimpik oyunları 
başlıyor. Orada da madalyalarla inşallah 
ülkemize güzel haberleri ulaştırmaya 
çalışacağız.” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da 
kentin her noktasında sportif faaliyetler 
yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kurşunlu ilçesinin sportif faaliyetlere 

ev sahipliği için altyapısının tamamlan-
dığını aktaran Ak, “Şu anda bu ve benze-
ri faaliyetlere hazır hale getirildi. Bundan 
sonra farklı faaliyetlerle hem buradaki 
toplumumuzun hem de sporseverlerin 
karşısına çıkacağız. Amacımız Çankırı’mı-
zı spor şehri haline getirmek.” ifadelerini 
kullandı. Sporcular, oturarak ve ayakta 
olmak üzere sağ ve sol kol kategorilerin-
de mücadele etti.

Erkekler oturarakta Fatih Çıkmaz (sağ 
kol 55 kilo), Akın Demir (sağ kol 65 kilo), 
Gökhan Seven (sağ kol 75 kilo), Mustafa 
Dinleyici ( sağ kol 75 kilo) birinci oldu.

Çorum'da engelli 
bireylere özel kafe!
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim taahhütleri arasında yer alan engellilere 
yönelik hizmet verecek olan Engelsiz Kafe’nin yakında açılacağının müjdesini verdi.

BELEDIYE Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, seçim taahhütleri 

arasında yer alan engellilere yönelik 
hizmet verecek olan Engelsiz Kafe’nin 
yakında açılacağının müjdesini verdi.
Çorum Belediyesi tarafından Kadeş barış 
meydanında yapımı süren ve çalışma-
larda son aşamaya gelinen Engelsiz 
Kafe’de incelemelerde bulunan Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yakında 
Engelsiz Kafemizi engelli 

kardeşlerimizin hizme-
tine sunacağız” dedi.

Engelsiz Kafe hakkın-
da bilgiler veren Başkan 
Aşgın, “315 metrekare 
alana kurulan kafede 
ayrıca mescit, personel 
odası ve depo alanı bu-
lunuyor. Kapalı alanda 
50 açık alanda ise 80 

engelli kardeşimize 
hizmet verebilecek 
kapasitede olup 
çalışan personel yine 
engelli kardeşlerimizden oluşacak” 
şeklinde konuştu.Kafenin içerisinde 
engelli bireylerin yaptığı sanatsal 
çalışmaların sergileneceği stantlar ve 
duvarlar planladıklarını ifade eden 
Başkan Aşgın, farkındalık amacıyla, 
engelli guruplarının temsil edildiği 

renkler, 
mekan 
tasarımı 
ve ışıklan-
dırma kul-
landıkla-
rını ayrıca 
girişteki 
duvara 
farkındalık 
ve eşitlik 
vurgusu 
amacıyla 
özel tasa-

rım duvar resmi uyguladıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Aşgın, açılış için gün 
sayan Engelsiz Kafe’de engelli vatandaş-
ların herhangi bir engelle karşılaşmadan 
hareket edebileceği her türlü fiziksel 
konfor sağlanacağını belirterek, kafenin 
şehre hayırlı olmasını diledi. 

>> TÜRK KIZILAY, BEDENSEL ENGELLI VATANDAŞA 

Akülü araba hediye etti
SIVAS'IN Şarkışla ilçesinde 
yaşayan engelli bir vatandaşa 

Türk Kızılay tarafından akülü araba 
hediye edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 
yaşayan engelli bir vatandaşa Türk 
Kızılay tarafından akülü araba 
hediye edildi.Türk Kızılay Şarkışla 
Temsilcisi Mustafa Şimşir, Yahyalı 

köyünde 60 yaşındaki bedensel 
engelli Salim Şenol'un akülü 
arabasını, Kızılay Sevgi Evleri'nde 
eşi Arife Şenol'a teslim ederek iyi 
günlerde kullanılması dileğinde 
bulundu. 

Şenol ise akülü aracı gönderen 
Türk Kızılay yetkililerine teşekkür 
etti.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

>> 495 ENGELLI DERNEĞINDEN ULAŞIM HAKKI IÇIN ORTAK AÇIKLAMA: 

Erişilebilirlik istiyoruz!
Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu Üyesi olan 495 engelli derneği, Meclis’e sunulan 
kanun teklifiyle, şehirlerarası otobüslerde ve gemilerde erişilebilirlik düzenlemesi hakkı-
nın 3 yıl daha ertelenmesine tepki göstererek ortak bir açıklama yayımladı.

495 engelli derneği, şehirlerarası 
otobüslerde ve gemilerde 2018 
yılında ertelenen erişilebilirlik 

düzenlemesi hakkının 3 yıl daha erte-
lenmesi için TBMM’ye sunulan Kanun 
değişikliği teklifini eleştirmek amacıyla 
ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Engellilerin Ulaşımda Hakları Plat-
formu Üyesi olan engelli dernekleri 
tarafından yayımlanan açıklamada, “Ev-
rensel bir insan hakkı olan erişim hakkını 
ertelemekle, imzalamış olduğumuz BM 
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme-

nin 9. ve “Bağımsız Yaşama ve Topluma 
Dahil Olma” başlıklı 19. Maddelerinin 
ihlal edilmesi göze alınmaktadır” ifadele-
ri yer aldı.

Meclis’te grubu bulunan partilere tek-
lifin geri çekilmesi amacıyla mücadele 
etmeleri çağrısında bulunan derneklerin 
açıklaması şu şekilde:

KAMUOYUNA IVEDI BIR AÇIKLAMA 
VE ÇAĞRI

Minibüslerde, turizm taşımacılı-
ğında, şehirlerarası otobüslerde ve 

gemilerde 2018 yılında ertelenen 
erişilebilirlik düzenlemesi hakkının 
3 yıl daha ertelenmesi için TBMM’ye 
Kanun değişikliği teklifi sunulmuştur. 
Bir torba kanun içerisine konulan bu 
düzenleme, engelli bireylerin herkes 
gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarına 
katılımını engelleyeceği için kabul 
edilemez.

Ülke olarak kabul ettiğimiz ve tarafı 
olduğumuz BM Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşmenin 9. Maddesinde 
belirtildiği gibi, “Taraf devletler engel-

lilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve 
yaşamın tüm alanlarına etkin katılı-
mını sağlamak ve engellilerin diğer 
bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, 
ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri 
ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi 
ve iletişim olanaklarına, hem kırsal 
hem de kentsel alanlarda halka açık 
diğer tesislere ve hizmetlere erişimini 
sağlamak için uygun tedbirleri alacak-
lardır.”

Evrensel bir insan hakkı olan eri-
şim hakkını ertelemekle, imzalamış 

olduğumuz BM Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşmenin 9. ve “Bağımsız Ya-
şama ve Topluma Dahil Olma” başlıklı 
19. Maddelerinin ihlal edilmesi göze 
alınmaktadır.

Erişilebilirlik hakkı bütün hakların ön 
koşuludur ve erişim zincirinin ilk halka-
sını oluşturmaktadır. Söz konusu toplu 
taşıma araçlarının erişilebilirliği için 
gerekli önlemlerin alınmasının ertelen-
mesi; kamuya açık alanların, konutla-
rın ve diğer hakların kullanılmasının 
olanaksız hale getirilmesi demektir.

Muğla’da 20 plaj engelliler 
için düzenlendi
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Engelsiz Plaj-
lar” projesi ile engelli vatandaşlar 7 ilçede top-
lam 20 engelsiz plajda denize girebiliyor.

TÜRKIYE’NIN en önemli 
turizm merkezlerinden 

birisi olan Muğla’da Büyükşehir 
Belediyesi engelli vatandaşların 
denize girebilmesi için 2016 
yılında “Engelsiz Plajlar” proje-
si başlattı. Proje kapsamında 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 7 ilçede 20 engelsiz 
plaj oluşturdu.

Engelsiz plajlarda sahillere 
engellilerin rahatlıkla denize 
girebilmeleri için özel dizayn 
edilen engelli rampaları ve 
zaman geçirebilmeleri için şez-
longlar yerleştirildi. Evlerinden 
alıyorlar Büyükşehir Belediyesi, 
engelli vatandaşların rahatlıkla 
denize girmesini sağlarken, aynı 
zamanda belediyeden talepte 

bulunan vatandaşlar evinden 
alınıp belediye ekipleri tarafın-
dan denize götürüldükten sonra 
tekrar evlerine geri bırakılıyor. 
Engelli vatandaşlar Bodrum’da 
Kumbahçe Halk Plajı,Turgut-
reis Halk Plajı, Bitez Halk Plajı, 
Ortakent Halk Plajı, Gümbet Halk 
Plajı, Gündoğan Plajı, Türkbükü 
Plajı, Dalaman’da Sarsala Halk 
Plajı, Datça’da Hayıtbükü Halk 
Plajı, Karaincir Halk Plajı, Hasta-
neönü Plajı, Datça Orcey Otel 
Önü Plajı, İskele Halk Plajı, Taşlık 
Halk Plajı, Datça Palamutbükü 
Plajı, Fethiye’de İnlice Halk Plajı, 
Milas’ta Güllük Halk Plajı, Ören 
Halk Plajı, Ortaca’da Sarçed 
Plajı ve Ula Akyaka Halk Plajında 
rahatlıkla denize girebiliyor.

Pandemi engellilerin yaşamını nasıl etkiledi?
Ellie Carney’nin Labrador retriever türü köpeği Oliver ile kurduğu bağ, onun için Corona virüsü 
salgınını daha katlanılabilir hale getirdi. Ellie 27 yaşında engelli bir birey: “Corona virüsünden bu 
yana Olive benimle vakit geçiriyor. Ben de artık depresyonda değilim” diyor.

Dünya genelinde 1 mil-
yardan fazla kişi bir çeşit 

engelle yaşıyor. Bu kişiler Corona 
virüsü salgını karşısında daha 
savunmasız.

Ancak annesi, bağışıklık 

sistemi baskılanmış olan Ellie’nin 
enfeksiyon kapmamak için bazı 
aktivitelerinden vazgeçmek 
zorunda kaldığını söylüyor.

Anne Maedi Tanham Carney, 
“Bir engeliniz de olsa günlük 

rutinlerinizi bağımsız şekilde 
yapmaya devam ediyorsunuz. 
Ayrıca Corona virüsü ortaya 
çıktığında Ellie’nin durumun-
da gerileme de oldu” şeklinde 
konuşuyor.

Ellie ise, “Arkadaşlarımı özlü-
yorum. Aktif olmayı ve bowling 
oynamayı özlüyorum!” diyor.

Bu salgında Ellie gibi kişiler 
özellikle risk altında. Mevcut 
sağlık sorunları onları salgın 
karşısında hassas hale getiriyor. 
Başkalarına bağımlı oldukları 
için çoğu zaman unutuluyorlar.

Kapsayıcı Politika Merkezi’n-
den Daniel Mont, “Hepimizin 
ihtiyaçları var. Hayatta hepimizin 
ihtiyaç duyduğu şeyler var öyle 
değil mi? Kaliteli bir hayat yaşa-
mak için ihtiyaç duyduğumuz 
şeyler; gıda, barınak, giysi… 
Engelli bireylerin ise ihtiyaçları 
ikiye katlanıyor. Her engel tü-
ründe kişiler farklı sorunlarla kar-
şılaşıyor ve farklı desteğe ihtiyaç 
duyuyor” şeklinde konuştu.

Mary Marshall Bakımevi’nde 
yaşayan 70 yaşındaki Muriel 
Crisler haftanın 7 günü 24 saat 
devlet tarafından karşılanan 
bakım hizmeti alıyor. Corona 
virüsünün yayılmasını önle-
mek için bir yıl boyunca alınan 
önlemlerin ardından kısıtlamalar 
artık kademeli olarak kaldırılıyor.

Uluslararası Engeliler Birliği’nden Elham Youssefian, “Engelli kişilerin aşıya erişimi öncelikli olmalı. Ancak bu 
maalesef dünyanın birçok yerinde böyle olmadı. Aile bireylerine bağımlılığın artması şiddete maruz kalma 
oranını da arttırıyor” diyor.

Muriel Crisler, “Yemek salonunu 
haftada bir açıyorlar. Ortak 

salonu açtılar, herkes oraya gidip 
sohbet ediyor, aktivitelerini 

yeniden yapıyor” diyor.

Hayatında ilk kez denize 
girmenin mutluluğunu yaşadı 
Engelli Mehmet için tüm engeller kaldırıldı İlk kez denize giren Osmaniyeli Mehmet’in deniz keyfi heyecanı.

OSMANIYE’DEN ailesi 
ile birlikte deniz görmek 
için Hatay’ın Erzin ilçesine 

gelen engelli Mehmet Çetiner 
adlı vatandaş hayatında ilk kez 
denize girmenin mutluluğunu 
doyasıya yaşadı. O anlar ise 

saniye saniye kaydedildi.
Osmaniye’den ailesi ile birlikte 

deniz görmek için Hatay’ın Erzin 
ilçesine gelen engelli Mehmet 
Çetiner adlı vatandaş hayatında 
ilk kez denize girmenin mutlu-
luğunu doyasıya yaşadı. O anlar 

ise saniye saniye kaydedildi.
Osmaniye merkez ilçesinden 

ailesi ile birlikte deniz görmek 
için Hatay’ın Erzin ilçesinde bu-
lunan Burnaz aile plajına gelen 
Mehmet Çetiner adlı engelli 
vatandaş, plajda görevli cankur-

taran ekipleri tarafından engelli 
yüzer sandalye yardımı ile ha-
yatında ilk kez denize girmenin 
mutluluğunu yaşadı. O anlar 
saniye saniye kaydedilirken, 
mutluluğu ve heyecanı gözlerin-
den okunan Mehmet’i ağabeyi 
Adem de yalnız bırakmayarak 
heyecanına ortak oldu.

Erzin Burnaz Aile Plajı Cankur-
taran ekibinde görevli Oğuzhan 
Buğra Çevik, “Sahile ailesi ile birlik-
te gelen bir engelli kardeşimizin 
geldiğini gördük. Diğer insanlar 
orada denize girerken kıyıda 
tekerlekli sandalyesi üzerinde 
kıyıdan onları izleyerek bakma-
sına gönlümüz el vermedi. Diğer 
görevli arkadaşlarımızla birlikte al-
dığımız kararla ailesinin de izni ile 
isminin Mehmet Çetiner olduğu-
nu öğrendiğimiz engelli kardeşi-
mizi plajımızda bulunan eğitimini 
de aldığımız yüzer sandalye 
yardımı ile çok açılmadan 510 
metre içerisinde denize girmesini 
sağladık. Onun mutlu olduğunu 
görmek bizleri de mutlu etti. Çün-
kü engelli yaşam unutulmamalı 
diyoruz. Engelli bireylerimiz içinde 
plajlarımızda engelli rampaları 
yapılmalıdır” dedi.

Üniversiteden 
mezun oldu
"Mutlak kulak" olarak da nitelendirilen müzik yeteneğine 
sahip otizmli Raci Demir, verdiği hukuk mücadelesinin 
ardından öğrenim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı.

Ender görülen 
müzik yete-

neğine sahip 
otizmli genç

MÜZIK dünyasında "ab-
solut", "perfect pitch" veya 

"mutlak kulak" olarak isimlendi-
rilen, referans sese ihtiyaç duy-
madan bir sesin 
nota değerini 
söyleme beceri-
sine sahip otizmli 
Raci Demir, 
Dokuz Eylül Üni-
versitesi Eğitim 
Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Bö-
lümü'nü tamam-
lamayı başardı.

California 
Üniversitesinin 
sınavından tama 
yakın puana 
alan, notaları-
na bakmadan sayısız parçayı 
keman, piyano, akordiyon, çello 
gibi müzik aletleriyle çalabilen 

otizmli Raci Demir (23), toplum-
sal ön yargılarla başlayıp hukuki 
mücadelelerle süren eğitim 
hayatının sonunda üniversite 

diplomasını aldı.
Otizmli olduğu 

için bazı okullara 
kabul edilmeyen 
Raci Demir, or-
taokuldan sonra 
girdiği yetenek 
sınavlarında ba-
şarılı olunca Işılay 
Saygın Güzel 
Sanatlar Lisesine 
girdi.

Demir, lise 
eğitiminin 
ardından Dokuz 
Eylül Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Müzik Öğret-
menliği Bölümü'nün ilk yetenek 
sınavını geçti.

>> KAZAKISTAN’DA ENGELLI ÇOCUKLAR 

Ata binerek tedavi oluyor
"AT eşliğinde tedavi" anlamı-
na gelen hipoterapi; fiziksel, 

zihinsel ve duysal bozukluğu olan 
hastaların iyileşme sürecinde destek 
amaçlı uygula-
nan bir tedavi 
yöntemi olarak 
öne çıkıyor. 
Kazakistan’da 
otistik, fiziksel 
ve zihinsel 
bozukluğu olan 
çocuklar ata binerek tedavi oluyor.

“At eşliğinde tedavi” anlamına 
gelen hipoterapi; fiziksel, zihinsel ve 
duysal bozukluğu olan hastaların 
iyileşme sürecinde destek amaçlı 
uygulanan bir tedavi yöntemi olarak 

öne çıkıyor. Zamanında Hipokrat’ın 
“Ata binen hastalar çabuk iyileşir” te-
ziyle desteklediği hipoterapi yöntemi, 
özellikle engelli çocukların tedavisin-

de sıkça kullanılıyor.
Kazakistan’da da son 

yıllarda ata binerek 
günlük yaşam 
becerilerini 
geliştiren 
çocuk 
sayısı artı-

yor. Başkent Nur Sultan’da 
bulunan özel at çiftliğinde 
her hafta onlarca otistik, fi-
ziksel ve zihinsel bozukluğu 
bulunan çocuk, ata binerek 
tedavi oluyor.


