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Ekim 2021
Yıl: 2 - Fiyat: 5 TL.

Bir Gazete Bir Umut

İnsanlık için buradayız!
Engelliler ve ihtiyaç sahipleri için haklı 
mücadelemizi sürdürüyoruz. Engellim 
Sesi gazetesi ile bize başvuran çok 
sayıda engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibine
çeşitli yardımlar yapıyoruz!

DOĞADAKI tüm seslerin frekanslarını 
ayırt edebilme yeteneğiyle “müzikal deha” 
kabul edilen otizmli piyanist Buğra Çankır’a 
akademinin kapıları, YÖK’ün otizmliler için 
doktora programına başvuruda yabancı 
dil şartını kaldırmasının ardından aralandı. 
SAYFA 7’DE

MUĞLA’NIN Bodrum ilçesinde yaşayan işit-
me engelli Doğan çifti, 10 yaşındaki otizmli 
çocukları Mesut ile iletişim kurabilmek ve 
onu hayata hazırlayabilmek için uzmanların 
desteğini bekliyor. SAYFA 4’TE

BODRUM’DA mavi turda buluşan işitme 
engelliler koylarda aileleriyle gezinti yaptı.
SAYFA 4’TE

ENGELLILERIN pandemi sürecinde 
daha da hassas bir durumda olduğu-
nu söyleyen Engellim Sesi Gazetesi 
genel Müdürü Didem Şensürek, “Bizi 
arayıp, yardım isteyen kardeşlerimi-
zin sayısı pandemi sürecinde arttı. 
Covid 19 ile mücadelemizde ço-
ğunluğunun evden çıkarmakta bile 

zorlandığımız engelli kardeşlerimiz 
için kabus oldu. Bu açıdan bakınca 
engelli sandaleyelerini bu kardeş-
lerimize hediye etmemiz daha 
da önem kazanıyor. Adrese 
teslim hediye çalışmala-
rımız tam gaz sürmeye 
devam edecek.” dedi.

>> OTIZMLI ILK DOKTORA ÖĞRENCISI

Müzik dehası 
Buğra

>> OTIZMLI ÇOCUKLARIYLA ILETIŞIM 
KURAMAYAN IŞITME ENGELLI ÇIFT

Uzman desteği 
bekliyor

>> GÖRME ENGELLILER

Felekten bir 
gün geçirdi
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Sesi
Engellim

Ağustos 2021

Yıl: 2 - Fiyat: 5 TL.

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

SAYFA 8’DE

Sesi
Engellim

Haziran 2021
Yıl: 2 - Fiyat: 5 TL.

Bir Gazete Bir Umut

TESLiMATLARIYLA konuşan ve konuşulan gazete

>> 90 BIN KIŞI
Engelli yakını yardımı alıyorYÜZDE 40 ve üzerinde engel oranı bulu-nan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ödenen engelli aylıklarından şu an 617 bin kişi yararlanıyor. Engelli yakını aylığı alan vatandaşların sayısı 96 bine yükselir-ken, evde bakım yardımlarından da 536 bin kişinin yararlandığı öğrenildi. SAYFA 4’TE

Didem Şensürek, “Pandemi sürecinde birçok zor-
luklar çektik, Türkiye geneli  birlikte kenetlendik, 
el ele verip bir tebessüm olma yolumuzdan hiç vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz.” dedi.
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ENGELLIM Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem Şensürek, “Eğer yıllardır bu işi yapıyor olsaydım kimseye ulaşamayan iletişim zorluğu çeken telefonu dahi olmayıp bir kişiden ve kurumdan yardım bekleyen onca insana bizzat  kendim ulaşıp ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek isterdim. Amaç bu ise gece gündüz çalışmaktan asla pes etmem,  ama hiçbirşey için geç değildi ve bu işe başkoydum. Allah sağlık verdiği sürece yolumdan yolumuzdan dönmek yok.. Ben bana güvenen Gazetemize güve-

nen hiç kimsenin bu güvenini boşa çıkarmamaya and içtim Ekip olarak kenetlendik  teslimatlarımızın mutluluğu paha biçilmez ve bu yolda emin adımlarla yürüyoruz evet çok zorlu bir dönem geçi-riyoruz ve  bu salgın bittiğinde herkes baharı yaşayacak .. Tüm yetkili mercilere Gazetemizin şeffaf olduğunu ve teslimatları-mızın epeyce olduğunu şeffaflıkla sağladım. Birçok telefon alıyorum ,gazetemizin adına gurur verici ..” dedi.

Minik Kumsal’ın büyük hayali

İzmir’de, 
yaşamını akülü sandalyeye 
bağlı olarak 
geçiren kas 
hastası 9 ya-
şındaki Kumsal Kurt, hayalinin patenle kay-

mak olduğunu söyledi.

SAYFA 3’TE

Derya 
sandalyesine kavuştu

ENGELLI yurttaşlar için pek çok proje ger-çekleştiren Buca Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü emekçilerinden Özkan Acar’ın yeni bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan kızı için de sürpriz yaptı. SAYFA 3’TE

>> TEKERLEKLI SANDALYE HAYALI KURAN ENGELLI SEVDA'NIN YÜZÜ BAYRAMDA GÜLDÜBayram sevinciDüzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan engelli Sevda Helvacı, haya-
lini kurduğu çok amaçlı tekerlekli sandalyeye Ramazan Bayra-
mı'nda kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. SAYFA 7’DE

İzmir engelsiz kent oluyorİzmir’i engelsiz kent haline getirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, engelli yurttaşların her konuda 
yanında olmaya devam ediyor.10-16 Mayıs tarihleri arasındaki Engelliler Haf-tası kapsamında konuşan Başkan Tunç Soyer, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıy-la kurulan Farkındalık Merkezi’nin ikincisinin Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde devreye alındığını belirterek “Engelli bireylerin sanata erişimi için dünyada ilk ve tek modern sanat müzesi olma özelliği taşıyan İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi de aynı yerleş-ke içinde bulunuyor. Ayrıca engelli ebeveynle-rinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Limon-tepe’deki Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezi’nin çalışmalarını hızlandırdık” dedi. SAYFA 2’DE

BACAKLARI olmayan 41 yaşındaki Medine Süzen'in 
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görme hayali, sosyal 
medyadan talebini ilettiği Sultangazi Belediye Başkanı 
Abdurrahman Dursun tarafından gerçekleştirildi. SAYFA 8’DE

Ayasofya’yı görme 
hayali 
gerçek 
oldu

“10 Dakika Engelli”nin sonuçları belli olduIZMIR Büyükşehir Belediyesi tarafından dü-zenlenen “10 Dakika Engelli” konulu ulusal kısa film yarışmasının sonuçları belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ödül alanları kutlayarak “Engelleri birlikte aşacağız” dedi. SAYFA 3’TE

>> ENGELLI VATANDAŞLARA DEVLETTEN TAM DESTEKDevlet şefkatiAILE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncü-lüğünde yürütülen çalışmalar, on binlerce engellinin kimseye muhtaç olmadan ya-şamını sürdürmesine, hayata tam ve aktif olarak katılımına destek sağladı. SAYFA 4’TE

>> SALGINLA MÜCADELEDE 6 milyondan fazla kişiye ulaşıldıAILE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kovid-19’la mücadele dönemin-de hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 6 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştıklarını bildirdi. SAYFA 6’DA

ADANA'DA 10 yıl önce yüzmek için gittiği Göksu Nehri'ne balıklama atlaması sonucu felç kalan Beytullah Akyıldız, milli formayı giymenin mutluluğunu yaşıyor. SAYFA 7’DE

Hedefi Avrupa şampiyonluğu

>> ENGELLI HAT USTASI Azmiyle 
örnek oluyorÜLKESINDEKI iç savaştan kaçarak Türki-ye'ye sığınan Ömer Derviş, felçli olduğu için hareket ettirebildiği tek eliyle yaptığı tabloları satarak 7 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor. SAYFA 7’DE

>> ENGELLIDEN ANNESINE 'Gelinlikli' sürpriz

Sesi

Engellim
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Bir Gazete Bir UmutBurada DESTEKLER 
yerini buluyor

>> AYASOFYA’NIN HALI SECCADELERI; 
6 engelliye umut oldu

MANISA Vali Yardımcısı 
Mevlüt Özmen, Ayasofya-i 

Kebir Cami-i Şerifi’nin 
halılarından artan kumaş 

parçalarından yapılıp, 
kendisine hediye edilen 6 

seccadeyi sosyal medyada 
paylaşarak, satışa çıkardı. 

Türkiye’nin çeşitli illerin-
den satın alınan seccade-

lerden elde edilen gelirle 
Özmen, 6 akülü sandalye 

aldı. Özmen, akülü san-
dalyeleri tek tek engelli 

bireylerin evlerine giderek 
dağıttı. SAYFA 2’DE

- Uluoğlu: “İnsanlar için kıymet-siz, değersiz, eğri ve çürük olan şeylerin de aslında estetik ola-bileceğini göstermek 
istedim”

KÜÇÜK yaşından itibaren ah-
şap yakma sanatıyla ilgilenen 

ve son 3 yıldır ise oymacılığa 
yönelen Manisalı bedensel 

engelli Erdinç Uluoğlu, eserle-
rinde genellikle atık malzeme 

kullanıyor. SAYFA 3’TE

Tek koluyla atık malzemeleri 
sanata dönüştürüyor

>> YENI ENGELSIZ MERKEZLERE Teknik eğitim veriliyorBUCA Belediyesi Engelsiz Ta-
mir İstasyonu, sınırları aşarak 

Türkiye genelinde engelleri 
kaldırmak için yeni merkezle-

rin kurulmasına öncü oldu. 
SAYFA 5’TE

RALLI PILOTLARINDAN ENGELLI ÖĞRENCILERE 
"Trafikte güvenlik" 
eğitimi veriliyor
TÜRKIYE Otomobilciler 

Federasyonu Kadınlar 
Komisyonu Başkanı Beyza 

Avcıoğlu, "Engellilerin sade-
ce sporcu olarak değil, aynı 

zamanda bu sporun tüm 

branşlarında tüm kademe-
lerinde görev almalarını, 

hep birlikte iş birliği yapa-
rak bu sporda var olmaları-

nı istiyoruz" dedi. SAYFA 3’TE

Türkiye'ye örnek olacak
proje için hızlanılıyor

Engelsizmir hedefini “Başka 
Bir Engelli Politikası Müm-

kün” anlayışıyla güçlendiren 
Izmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tunç Soyer’in vizyo-

nu doğrultusunda Ebeveyn 
Eğitim ve Bilgi Merkezi’nin 

kurulma hazırlıkları hızlan-
dırıldı.  SAYFA 4’TE

>> ENGELLI GENÇ KIZIN AKÜLÜ 

TEKERLEKLI SANDALYE HAYALINI 
Almanya'da yaşayan 
gurbetçi gerçekleştirdi

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlü-

ğü, hayırseverin bağışladığı akülü tekerlekli 

sandalyeyi engelli gence evinde teslim etti.

EDIRNE’NIN Keşan ilçesinde yaşayan engelli Aytül Dik’in akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu.Geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürü-me engeli olan gence Alman-ya’da yaşayan hayırsever Gün-sel Oran destek verdi. 
SAYFA 6’DA

Yürüme engelli avukat azmiyle örnek oluyorENGELI nedeniyle yaşama sevincini 

yitirmeden hayallerine kavuşan Avukat 

Volkan Erkan, "Aileleri, engellilerin en 

büyük destekçisi. Kendim tek başıma ba-

şardım diyemem. Tabi ki onların desteği 

ve katkısı çok büyük." dedi. SAYFA 7’DE

>> BAS GAZABatuhan bas gazaMALATYA'DA 10 yaşındaki doğuştan 

bedensel engelli oğlunu bir kilometre 

uzaktaki okuluna sırtında götürürken 

yaşadığı zorluklar Anadolu Ajansınca 

haberleştirilen baba Halil Şahin'in mağdu-

riyetinin giderilmesi için yetkililer harekete 

geçti. SAYFA 8’DE

>> ITÜ'DEN YAPAY ZEKAYA SAHIP Otonom tekerlekli sandalye DOÇ. Dr. Volkan Sezer ile öğrencilerinin 

geliştirdiği otonom sandalyeye oturan 

kullanıcı gitmek istediği yeri bildirdikten 

sonra yapay zeka çözümleriyle engellere 

çarpmadan hedefe güvenli bir şekilde 

ulaşıyor. SAYFA 8’DE

Engellilerin yüzünü güldürüyorZONGULDAK'IN Ereğli ilçesinde yaşayan 

emekli mekanik ustası Mahmut Daşdelen, 

kurduğu atölyede atık aküleri yeniden kul-

lanılabilir hale getirerek engelli bireylerin 

tekerlekli sandalyelerinde kullanmalarını 

sağlıyor. SAYFA 6’DA

Gazeteniz Engellim Sesi ile ihtiyaç sahibi 
engelliler için çalış-malarımız sürüyor. Gazetemizin geliri ile 

aldığımız engelli san-
dalyelerini bize ulaşan 

ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak yollu-
yoruz.

Bu hizmeti insanlık 
onuru için gerçekleş-

tirdiklerini söyleyen 
Engellim Sesi Gazetesi 

Genel Müdürü Didem 
Şensürek, “Bu kutlu 

yolda, hayır yolunda 
adımlarımızı atmayı 

sürdürüyoruz. Bazen 
bizzat benim de içinde 

olduğum ekibimiz bazense kargo yoluyla teslimat-

larımızı yapıyoruz. Inanın gidip 

bu kardeşlerimize dokunmak, 

sohbet etmek bazense çaylarını 

içip dertleriyle dertlenmek bize 

güç katıyor. Bu mübarek ayda hassas davra-

narak bu yardımları iletmemiz 

konusunda bizlere destek olan 

hayırsever okurlarımıza teşekkür 

ediyoruz. şeklinde konuştu.

Yaşlılarımızteşekkür ediyorİhtiyaçları olan en-gelli sandalyelerine kavuşan büyük-lerimiz soluğu siz değerli okurlarımıza mesaj atmakta aldı. Tüm kalpleriyle teşekkür ettiler...
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IZMIR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Baş-
ka Bir Engelli Politikası Mümkün” vizyonu kapsamında 
Elim Sende projesine 
katılan 55 gönüllü genç ile 
Buca Kaynaklar’da söy-
lem kampı yapıldı. Engelli 
farkındalığı yaratmak için 
düzenlenen kampta, sosyal 
yaşamda sıklıkla karşılaşılan 
ayrımcı ifade ve önyargılara 
dikkat çekildi.

>> ZIHINSEL ENGELLI YASIN

Sorunlarını 
sevgiyle aştı

YASIN Utar (33), insanlarla olan iletişim ve 
kısmen bedensel engeli nedeniyle yaşadığı 
denge sorunlarını gittiği atlı spor tesis-

lerindeki terapilerle aştı. Yasin’in 
atlı terapilerin ardından 

iyileşme süreci yaşadığını 
ifade eden Kütahya 

Rahvan At Spor 
Kulübü Başkanı 
Birol Babanoğlu, 
“Atlarla ilgile-
nirken, sever-
ken, binerken 

iyileşti.” diye 
konuştu. 

SAYFA 3’TE

Engelli farkındalığı 
için söylem kampı

Engelsiz tatilin 
keyfini çıkardılar
AYVALIK Belediyesi, geçtiğimiz günlerde, Çamlık Paşa Limanı 
Restaurant ve yüzde yüz engelsiz tesislerinde özel konuklarını 
ağırladı.  SAYFA 2’DE

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Ispan-
ya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Am-
pute Futbol Milli Takımı, coşkulu törenle karşılandı.

Şampiyonlar 
yurda döndü

AVRUPA Şampiyonası finalinde 
İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikin-
ci kez kupayı alan Ampute Futbol 
Milli Takımı yurda döndü.

Polonya’dan kalkan uçakla İstan-
bul Havalimanı’na gelen milli takım 
kafilesine, burada coşkulu karşıla-
ma yapıldı. SAYFA 5’TE

Bozkurt'ta kurulan konteyner kentte 
devlet engellileri de unutmadı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesin-
de, evini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan konteyner 
kentte, engellilere göre de düzenlemeler yapıldı.
EVLERI yıkılan vatandaşlar için 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) ile İçişleri Bakanlığı Afet 
ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 
Başkanlığı tarafından ilçede 32 
konteynerin kurulumu yapıldı.

İhtiyaç duyulabilecek her türlü 
eşyanın bulunduğu konteyner-
lerin bazıları da engelliler için 
özel olarak tasarlandı.  
SAYFA 7’DE

>> ANNELERI PIŞIRIYOR

Engelli çocukları 
servis ediyor

ZIHINSEL engelli çocuklar Küçükyalı’daki kafede annelerinin yaptıkları 
yemekleri servis ederek hem sosyalleşiyor, hem de üretime katkı sağlıyor. 
SAYFA 7’DE

>> ENGELLI SPORCU BAŞARILARIYLA 

Akranlarına rol 
model oluyor

YÜZME sporunda şampiyonluk 
elde eden, yer aldığı oturarak 
voleybol takımı Süper Lig'e 
çıkan 20 yaşındaki Mustafa 
Kaya, engelliler derneğindeki 
çalışmalarıyla da örnek oluyor. 
SAYFA 8’DE

3,5 yaşındaki 
Yusuf Kamil 
Göl, yapılan 
6’ncı ameli-
yatla sağlığına 
kavuştu. 
SAYFA 3’TE

Kamil artık 
yürüyebiliyor
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KIZILAY Urla'nın Zafer Caddesi'ndeki 
merkez binasının bahçesine yapılmakta 

olan atölye için uzun yıllardır mücadele veren 
Türk Kızılay Urla Temsilcisi Nurgül Saltık, "Şu an 
içinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz merkez 
binamızı bağışlayan ve yine bahçesine atölye-

mizi yapabilmemizi sağlayan bağışçılarımıza 
çok teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak sadece da-
ğıtım yapmak yerine sosyal sorumluluk proje-
lerinde yer almanın çok daha önemli olduğunu 
düşündüğümüz için ‘Hayata Bağlan’ projemiz 
kapsamında dezavantajlı gruplara Halk Eğitim 

ve İş-Kur desteği ile meslek edindirme kursları 
açtık. Ve bu çalışmalara devam ediyoruz. Bun-
dan sonra kendi atölyemizde bu çalışmalara 
devam ederek daha kollektif çalışmalar yapaca-
ğımıza inanıyoruz. Bir kez daha katkı koyan tüm 
iyilikseverlere teşekkür ederim" dedi.

Türk Kızılay Urla’dan Engelli Atölyesi
2015’ten bu yana Türk Kızılay Urla’nın sürdürmekte olduğu ‘Hayata Bağlan’ projesi kapsamındaki engelli 
kursiyerler için Toplum Merkezi (Engelli Atölyesi) yapımına başlandı.

Her yıl 16-22 Eylül tarih-
leri arasında kutlanan 
Avrupa Hareketlilik Haf-
tası Balçova’da dolu dolu 
geçti. Balçovalılar bir yan-
dan bisiklete bindi diğer 
yandan küçük çocuklarıy-
la doğa yürüyüşü yapıp 
çevre temizliğine katıldı. 
Görme Engelliler Eşpedal 
Derneği’nin de katıldığı 
etkinlikte doğanın içinde 
bisiklet sürüldü.

Görme engelliler de
doğada bisiklet sürdü

Tüm Avrupa’da kent insanlarının toplu 
ulaşım olanaklarından faydalanmasını 
teşvik edecek önlemleri almak, tüm 

kenti kapsayan eşitlikçi, çevreci ve sürdürü-
lebilir bir toplu ulaşım şebekesinin kullanı-
mını teşvik etmek, daha sağlıklı, modern 
ve doğa dostu şehirler yaratmak amacıyla 
düzenlenen Avrupa Hareketlilik haftası 

Balçova’da bir dizi etkinlikle kutlandı.
Bir hafta süren etkinliklerde ilk olarak 

yüzlerce Balçovalı vatandaş, belediye 
stadyumunda aerobik etkinliğine katıldı. 
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya 
ve CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın’ın 
katıldığı ikinci gün etkinliğinde ise İnciraltı 
Kent Ormanı’nda Bisiklet Turu düzenlendi. 

Görme Engelliler Eşpedal Derneği’nin de 
katıldığı etkinlikte doğanın içinde bisiklet 
sürüldü. Diğer bir etkinlikte ise Balçovalı 
Kadınlar Adalet ve Demokrasi Rekreasyon 
alanında yoga yaptı. Avrupa Hareketlilik 
haftasının son etkinliğinde ise Balçovalı 
çocuklar anneleriyle doğa yürüyüşüne 
katılıp çevre temizliği yaptı.

>> 16 YAŞINDAKI GÖRME ENGELLI SILA ILE

Minikler Buca’da moral buldu
Onkoloji servisinde teda-
vi gören çocuklar, Buca 
Gölet’te düzenlenen 
moral gününde aileleriy-
le beraber keyif dolu bir 
gün geçirdi. Su balonları 
gösterisinden palyaçoya, 
müzik dinletisinden sihir-
bazlık gösterisine kadar 
birbirinden renkli birçok 
etkinlik sayesinde minik-
lerin yüzleri güldü.  

Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
İyilik Atölyesi ve İzmir Gönüllüleri 

Sosyal Sorumluluk Projeleri iş birliğiyle 
Buca Gölet’te düzenlenen etkinliklerle, 
onkoloji servisinde tedavi gören 150 ço-
cuk ve ailesi moral buldu. Etkinlikte Buca 
Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral 

çocuklar ve anneleriyle sohbet ederek, 
belediye olarak ailelerin yanlarında olduk-
larını ifade etti.

Öte yandan, etkinlik “Bubble Şov” olarak 
bilinen köpüklerle oluşturulan su ba-
loncukları gösterisiyle başladı. Çocuklar, 
havada uçuşan balonları patlatabilmek 

için birbiriyle yarıştı. Daha sonra, sihirbaz-
lık gösterisini büyük bir merakla izleyen 
minikler, heyecan dolu anlar yaşadı. 16 ya-
şındaki görme engelli Sıla Bulut’un müzik 
dinletisiyle sona eren etkinlikte, çocuklar 
hep birlikte şarkılar söyledi, gönüllerince 
eğlenme fırsatı buldu. 

>> ENGELLILERE YÖNELIK FARKINDALIĞI AMAÇLADIM

İzmir için tasarladılar, ödülü kaptılar
IZMIR Ekonomi Üniver-
sitesi (İEÜ) mezunları 

Beste Demircan ve Alp Buğra 
Nazar, hazırladıkları yaşam 
alanı projeleriyle İzmir Serbest 
Mimarlar Derneği’nin düzenle-
diği ‘Merhaba-Öğrenci Bitirme 
Projeleri’ adlı yarışmada ödüle 
layık görüldü. Çevreci, este-
tik ve engelli dostu projeler 
tasarlayarak ‘sergileme ödü-
lünü’ almayı başaran ‘Kentsel 
Implant’ ile ‘Yaratıcı ve Birlikte 
Yaşam’ isimli projeler, önümüz-
deki süreçte düzenlenecek 
çeşitli etkinliklerde İzmirliler ile 
paylaşılacak. 

İzmir Serbest Mimarlar 
Derneği’nin, mimarlık öğ-
rencilerinin hazırladığı en iyi 
üniversite bitirme projelerini 
seçmek ve gençleri bu alanda 
çalışma yapmaya teşvik etmek 
amacıyla gerçekleştirdiği 
yarışmada, 2020 ve 2021 yılına 
ilişkin değerlendirme yapıldı. 
Yarışmaya, iki yıl için toplamda 
70’e yakın proje katıldı.

‘YARATICI VE BIRLIKTE 
YAŞAM’ PROJESI

İEÜ İçmimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü mezunu olan, 
Mimarlık Bölümü’nde de çift 
anadal yapan Beste Demircan 
(24), ‘Yaratıcı ve Birlikte Yaşam’ 

adlı yaşam kompleksi tasa-
rımıyla ödüle layık görüldü. 
Sanat eserlerinin üretildiği 
ve sergilendiği, sosyal yaşam 
alanlarının olduğu, engellile-
rin tüm imkanlardan kolayca 
yararlanabileceği bir proje 
hazırlayan Demircan, jürinin 
dikkatini çekmeyi başardı.

‘KENTSEL IMPLANT’ BEĞENI 
TOPLADI 

İEÜ Mimarlık Bölümü’nden 
geçtiğimiz yıl mezun olan Alp 
Buğra Nazar (25) ise, ‘Kent-
sel Implant’ adlı projesinde, 
Bornova’daki Bölge metro 
durağının yanındaki alana 
yoğunlaştı. Tarımsal üretim ve 
Ar-Ge çalışmaların yapılacağı, 
kent ile kırsal yaşamın birlikte 
yürütüleceği bir alan ve yapı 

tasarlayan Nazar, çalışmasıyla 
fark yarattı. Nazar, 2020 yılı için 
yapılan değerlendirme netice-
sinde ödül almayı başardı. 

Proje için bir 
dönem boyunca 
çalıştığını söyleyen 
Beste Demircan, 
“Hazırladığım 
projede, özellikle 
engellilere yöne-
lik bir farkındalık 
oluşturmayı 
amaçladım. Proje-
nin tüm ayrıntıla-
rını da engellilerin 
gözünden bakarak 
oluşturmaya çalıştım. Yaya yol-
larından, yerlerdeki kabartma-
lara kadar projede neler olması 
gerektiğini aktardım. Hazırladı-
ğım projedeki detaylar, İzmir’in 

birçok noktasında kolaylıkla 
uygulanabilir. Resim ve heykel 
gibi sanatsal çalışmalar yap-
mak isteyenlere de, gün içinde 
dinlenmek isteyen kullanıcılara 
da hitap eden bir tasarım ger-
çekleştirmeye çalıştım. Ödül 
aldığım için mutluyum” dedi.

KENT BOŞLUĞU ORTADAN 
KALKACAK

Projesinin detaylarına ilişkin 
bilgi veren Alp Buğra Nazar ise, 
“İzmir’de, Ankara Caddesi ve 
Bölge Metro İstasyonu arasın-
da tanımsız, atıl bir kent boşlu-
ğu mevcut. Bölgede, İzmirli-
lerin gün içinde keyifli zaman 

geçireceği bir 
alan oluşturmayı, 
aynı zamanda 
ekonominin de 
kalbinin attığı bir 
merkez kurmayı 
amaçladım. Proje, 
çevresel ve sosyal 
sorunlara karşın 
gıda zincirini 
kısaltıp güçlen-
dirmeyi, üretim 
ağını geliştirmeyi, 

toplumun çevresel ve sosyal 
gereksinimlerine yönelik 
yaratıcı yöntemlerin ortaya 
çıkmasını hedefliyor” diye 
konuştu.

Engelsiz tatilin 
keyfini çıkardılar
Ayvalık Belediyesi, geçtiğimiz günlerde, Çam-
lık Paşa Limanı Restaurant ve yüzde yüz en-
gelsiz tesislerinde özel konuklarını ağırladı. 

ORTOPEDIK Engelliler 
Derneği üyeleri, Ayvalık 

Belediyesi Paşa Limanı Sosyal 
Tesisleri’nde 
Ayvalık Bele-
diyesi Sosyal 
Yardım İşleri 
Müdürlüğü’n-
ce düzenlenen 
organizasyon-
da engelsiz 
plaj, engelsiz 
tesis ayrıcalı-
ğıyla gönülle-
rince eğlendi. 
Ayvalık Bele-
diye Başkanı 
Mesut Ergin’in 
organizasyon 
için engelli 
vatandaşlara 
söz verdiği bu 
özel gün, tam 
da hayalle-
rindeki gibi 
gerçekleşti. 
40 engelli va-
tandaşımızın 
ağırlandığı bu 
özel günde, tesisin restoran kıs-

mında birbirinden nefis yemek-
ler yendi.

 Kafeteryada içecekler yudum-
landı, kum-
salda denizin 
ve güneşin 
tadı doyasıya 
çıkarıldı. Ay-
valık Beledi-
yesi Başkan 
Yardımcı Ersan 
Bahar’ın ve 
Sosyal Yardım 
İşleri Müdürü 
Bülent Ertuğ-
rul’un da eşlik 
ettiği program 
neşe içinde 
geçti. Prog-
ram sonunda 
Başkan Yar-
dımcısı Bahar, 
organizasyona 
katılan engelli 
vatandaşları-
mıza ve emeği 
geçenlere 
bir kozmetik 
mağazasından 

hediye çeki takdim etti.

Konuklar özel olunca, ilgi de 
büyük oldu, onlar da gönüllerince 
eğlendi, şarkılar söylendi, yemek-
ler yendi, en güzel mezelerin tadı-
na bakıldı. Canı isteyen, engelsiz 

plajda denize girdi, serinledi, 
deniz şakalarıyla koca bir günün 
keyfi çıkarıldı ve bir başka günde 
tekrar buluşmak ve konuk olmak 

dileğiyle sözler verildi.
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DENIZLI Görme Engelliler Ortaokulu 
7'inci sınıf öğrencisi Enes Malik Tuluk, 

yaklaşık 8 ay önce bir öğretmeninin yönlen-
dirmesiyle judoya başladı. Yüzde 80 görme 
engeli bulu-
nan, okuldan 
sonraki boş 
vakitlerinde 
judo yapan 
Tuluk, yete-
neğini kısa 
sürede geliş-
tirdi. 14-16 
Eylül tarihleri 
arasında Or-
du'da düzen-
lenen Görme 
Engelliler 
Judo Türkiye 
Şampiyo-
nası'nda 
rakiplerini 
yenerek 
Türkiye 
Şampiyonu 
olmanın 
gururunu ya-
şayan Tuluk, 
"Engelimi 
spor yaparak 
kaldırıyorum. 
Hayatımın 
sonuna dek 
mücadelemi 
sürdürece-
ğim. Hayalim 
milli takım 
formasıyla 
Paralimpik 
Oyunları'nda 
mücadele 
etmek ve 
madalyalar 
kazanmak. 
Gelecek-
te İstiklal 
Marşımızı 
okuyarak bayrağımızı göndere çektirmek 
istiyorum" dedi. Turnuva sonrası Denizli 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Gençlik 
Merkezi'ndeki spor salonunda, judo ant-
renörü Dilek Çiğdem Bulut yönetiminde ça-
lışmalarına devam eden Tuluk, ilk turnuva 
deneyiminde altın madalyaya uzandığı için 

sevinçli olduğunu söyledi.

'BENIM IÇIN BÜYÜK BIR GURURDU'

Judoyu çok sevdiğini belirten  12 yaşın-
daki Enes Malik 
Tuluk, "Okul çıkışı 
servisle Genç-
lik Merkezi'ne 
geliyorum. Günde 
yaklaşık 2 saat 
judo çalışıyorum. 
Haftanın en az 
5 günü idman 
yapıyorum. Or-
du'da düzenlenen 
Görme Engelliler 
Judo Türkiye 
Şampiyonası'n-
da 50 kilo da 
Türkiye birincisi 
oldum. Şampiyon 
olduğum için 
mutluyum. Benim 
için büyük bir 
gururdu. Ailem de 
çok mutlu oldu. 
Onları sevindir-
mek çok hoşuma 
gidiyor" dedi.

'ÇOK AZIMLI 
BIR SPORCU, 

GELECEĞI ÇOK 
PARLAK'

Denizli Gençlik 
ve Spor İl Mü-
dürlüğü Judo 
antrenörü Dilek 
Çiğdem Bulut, 
öğrencisinin ileri-
de birçok derece 
elde edebilecek 
kapasiteye sahip 
olduğunu kayde-
derek, "Enes kendi 
kategorisinde ge-
lecekte çok daha 

iyi dereceler yapacağına inanıyorum. Kendi-
si çok azimli bir sporcu, geleceği çok parlak. 
Öğrencimi birincilik kürsüsünde görünce 
mutlu oldum. Hepimiz birer engelli adayıyız. 
Öğrencilerimiz hayata sporla bağlanıyor, en-
gelleri aşıyor. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı 
çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

BODRUM Emniyet Müdürlüğü'ne 
bağlı yunus ve trafik ekipleri, Turgut-

reis Mahallesi'nde yaşayan hafif zihinsel 
engelli Aypar Öztürk'ün annesi Türk mü-
ziği sanatçısı Asiye Palu, oğlunun 25'inci 
doğum gününü polislerle kutlamak 
istediğini söyledi. Bu talep üzerine hare-
kete geçen ekipler, pasta yaptırıp Aypar 
Öztürk'ün evine gitti. Pastayla gelen polis-
leri gören Öztürk büyük mutluluk yaşadı. 
Polis telsizinden merkezle de konuşan 
Öztürk 'İyi çalışmalar' diyerek anons yaptı. 
Öztürk ayrıca polis motosikleti ile şehir 
turu yaptı. Keyifli bir gün geçiren Öztürk, 
günün anısına polislerle fotoğraf çektirdi 
ve yetkililere teşekkür etti.

>> 6 AMELIYAT GEÇIREN YUSUF KAMIL 

Artık yürüyebiliyor
Doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 'ibial hemi-
melia' hastalığı nedeniyle bir bacağı kısa olan 3,5 yaşındaki 
Yusuf Kamil Göl, yapılan 6’ncı ameliyatla sağlığına kavuştu.

>> DÜNYA IKINCISI SPORCU 

Deveyle 
tur attı
Aydın'da İncirliova İlçe Beledi-
yespor'un sporcusu 27 yaşın-
daki Aysun Akay, 4'üncü Dün-
ya İşitme Engelliler Atletizm 
Şampiyonası'nda 100 metrede 
ikinci, 200 metrede ise üçüncü 
oldu. Başarılı sporcunun ma-
dalya ödülü ise ilçede deveyle 
tur atmak ve çeyrek altın oldu. 

BU sezon İncirliova Belediyespor for-
ması altında yarışmalara katılan işitme 

ve duyma engelli Aysun Akay, 23-28 Ağus-
tos tarihleri arasında Polanya'da düzenle-
nen 4'üncü Dünya İşitme Engelliler Atletizm 
Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 100 
metrede ikinci, 200 metre ise üçüncü olma 
başarısı göstererek hem spor kulübünün 
hem de Türkiye'nin adını duyuran sporcu-
nun başarısına İncirliova Belediye Başkanı 
Aytekin Kaya'da duyarsız kalmadı. Akay, 
süslenen bir deveye bindirilerek ilçede tur 
attı. Deve üstünde ilçeyi gezen sporcu, 
vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Başarılı 
sporcuyu Belediye Başkanı Aytekin Kaya 
çeyrek altın takarak kutladı. Aysun Akay, ai-
lesinin yönlendirmesiyle başladığı atletizm 
sporunda şu ana kadar 14 madalya kazandı.

DEVECI BAŞKANIN ÖDÜLÜ DEVEYLE 
TUR OLDU

Aynı zamanda deve çiftliği işletmecisi 
olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin 
Kaya, Aysun Akay'ı başarısından dolayı 
kutlarken yaptığı konuşmasında, "Sporcu-
muz İncirliova'nın ismini dünyaya duyurdu. 
Bizde deveyle tur attırdık. Deveci başkan 
limuzinle getirecek hali yok deveyle getir-
dik. Aysun Akay'ı deveyle belediyeye kadar 
getirerek devenin İncirliova'da var olduğu-
nun tanıtımına devam ediyoruz" dedi.

"ILK KEZ DEVEYE BINDIM ÇOK 
HEYECANLANDIM"

İlk kez deveye binerek büyük heyecan 
yaşayan Aysun Akay ise "Son iki yıldan beri 
antrenör Saim Korkmaz ile birlikte çalışı-
yorum. Polonya'da hem ikincilik hemde 
üçüncülük aldım. Büyük sevinç yaşadım. 
Belediye Başkanı Aytekin Kaya da bize des-
tek olduğu için çok sevinçliyiz. Deveye de 
hayatımda ilk kez bindim. Deveye binince 
kendimi çok farklı hissettim. Çok heyecan-
landım" diye konuştu.

Kütahya’da oturan doğuştan zihin-
sel engelli Yasin Utar, yaklaşık 10 
yıl önce tavsiye üzerine Kütahya 

Belediyesi Atlı Spor tesislerine geldi. 
Çevresine karşı saldır-
gan tavırlar sergileyen 
ve kısmen bedensel 
engeli nedeniyle den-
ge sorunları yaşayan 
Utar’a atla terapi 
uygulandı. Kısa 
sürede atlara olan 
sevgisiyle daha sakin 
bir döneme giren 
Utar, neredeyse her 
gün tesislerde atlarla 
birlikte vakit geçirme-
ye başladı.

Kütahya Rahvan At 
Spor Kulübü Başka-
nı Birol Babanoğlu, 
Yasin Utar’ın geldiği ilk 
zamanlarda insanlarla 
iletişim kuramayan, sal-
dırgan tavırları olduğu-
nu söyledi. Ata binmeye 
başladıktan sonra önce bedensel en-

geli nedeniyle yaşadığı denge sorun-
larını aştıklarını ifade eden Babanoğlu, 
“Ailelerden güzel tepkiler aldık. Engelli 
kardeşlerimizle iyi iletişimler kurarak, 

atın yararlı olduğunu hissettik. 
Türkiye ve dünyada engelli birey-

ler atla tedavi ediliyor. Kendi yanımda 
da 10 senedir birlikte olduğumuz bir 
çocuğumuz var. 10 yıl önce geldiğinde 
konuşmayan ve iletişime geçmeyen bir 
kişiydi. Atlarla ilgilenirken, severken, 
binerken iyileşti. İnanın şimdi kimse 

ona engelli diyemez” dedi.

‘SÜREKLI ATIN YANINDA OLMAK 
ISTIYORLAR’

Engellilerin denge sorununu at 
üstündeyken aşabildiklerini kaydeden 
Babanoğlu, Yasin’in çok kısa sürede 
atlara uyum sağlayarak sevdiğini söy-
ledi. İlk zamanlar Yasin’in at üstündey-
ken 3 kişinin yardım ederek tuttuğunu 
anlatan Babanoğlu, “Zaman içerisinde 
ata hakim olmaya başladı. Bundan ai-
lesi de çok memnundu, biz de bir şey-
ler verdiğimiz için büyük keyif alıyoruz. 
Ailelerin en fazla şikayet ettiği şey, ata 
alıştıktan sonra evde durduramamala-
rı. Sürekli atın yanında olmak istiyorlar. 
Özel insanlar ve biz de keyifle bu işi 
yapıyoruz” diye konuştu.

‘ATLARI ÇOK SEVIYORUM’

Engelleri at sevgisi sayesinde aşan 
Yasin Utar ise, “Atlar beni sakinleş-
tirdi. Annemi üzüyordum, şimdi 
üzmüyorum. Beni sakinleştiriyor. Nal 
çakıyorum, tımar yapıyorum. Vaktimin 
çoğunu burada geçiriyorum.” dedi.

>> ZIHINSEL ENGELLI YASIN, ILETIŞIM ILE DENGE SORUNLARINI 

At sevgisiyle aştı
Yasin Utar (33), insanlarla olan iletişim ve kısmen bedensel engeli nedeniyle 
yaşadığı denge sorunlarını gittiği atlı spor tesislerindeki terapilerle aştı. Yasin’in 
atlı terapilerin ardından iyileşme süreci yaşadığını ifade eden Kütahya Rahvan 
At Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, “Geldiğinde konuşmayan ve iletişime 
geçmeyen bir kişiydi. Atlarla ilgilenirken, severken, binerken iyileşti. İnanın şim-
di kimse ona engelli diyemez” dedi. Yasin Utar ise atları çok sevdiğini belirterek, 
“Atlar beni sakinleştirdi. Annemi üzüyordum, şimdi üzmüyorum” diye konuştu.

Polisten engelli gence pastalı 
doğum günü sürprizi 
Muğla’nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli Aypar Öztürk (25), doğum gününü po-
lislerle birlikte kutladı. Aypar’ın annesinin gencin isteğini polislere ilettiği öğrenildi. 

NAZILLI’DE yaşayan 
Sinan-Hatice Göl çiftinin ilk 

çocuğu Yusuf Kamil, milyonda 
bir görülen ‘tibial hemimelia’ 
(doğuştan kaval kemiği yok-
luğu) hastası olarak dünyaya 
geldi. Küçük Yusuf Kamil’in sağ 
bacağındaki sorunun tedavisi 
için doktorlara giden çift, 
bir sonuç alamadı. 
Aile, çocuklarını İs-
tanbul’da özel bir 
hastaneye götür-
dü. Yusuf Kamil, 
daha 6 aylıkken 
ameliyat oldu. 
28 Haziran 2018 
yılında gerçek-
leşen ilk operas-
yon sonrası Yusuf 
Kamil’e 4 ameliyat ile 
bir dizi işlem uygulandı; 
kaval kemiğinin yerine fibula 
kemiği kondu, ayağından alınan 
kıkırdakla da protez diz yapıldı. 
Tüm bu işlemlerin ardından haf-
tanın iki günü Yusuf Kamil, fizik 
tedavi görmeye başladı. Yoğun 
bir tedavi sürecinin ardından Yu-
suf Kamil, ilk adımı 1,5 yaşında 

atmayı başardı.
Şimdi 3,5 yaşında olan ve sağ 

bacağı sol bacağına göre 5 san-
timetre kısa kalan, özel ayakkabı 
sayesinde yürüyebilen Yusuf Ka-
mil için yapılacak son ameliyat 
için doktorlar 15 bin lira istedi. 
Maddi sıkıntı çektiğini belirten 

Sinan Göl, Nazilli Engelliler 
ve Engellilere Destek 

Verenler Derneği 
(NAZENDER) Baş-

kanı Tayfun Ya-
zıcı’dan yardım 
istedi. Babanın 
talebi üzerine 
Yazıcı, gereken 
parayı hayırsever 

iş insanlarından 
toplayarak aileye 

teslim etti. 23 Ağus-
tos’ta ameliyata giren 

Yusuf Kamil’in, daha önceki 
ameliyatlarında birleşmeyen 
kemiklerinin arasına platin takıl-
dı. Tedavisi tamamlanan Yusuf 
Kamil, taburcu edildi.

Göl çifti de çocuklarının teda-
visi için seferber olan Yazıcı’ya 
teşekkür etti.

>> GÖRME ENGELLI ENES, KATILDIĞI ILK TURNUVADA 

Türkiye 
Şampiyonu
Denizli Görme Engelliler Ortaoku-
lu 7’inci sınıf öğrencisi Enes Malik 
Tuluk, Ordu’da düzenlenen Görme 
Engelliler Judo Türkiye Şampiyo-
nası’nda 50 kiloda Türkiye birincisi 
oldu. Katıldığı ilk turnuvada madal-
ya kazanma başarısını yakalayan 
Tuluk,  hayalinin milli forma altında 
Paralimpik Oyunları’nda mücadele 
ederek ülkesine madalyalar kazan-
dırmak olduğunu söyledi.
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Konacık Mahallesi'nde yaşayan 
doğuştan işitme engelli 
Süheyla (33) ve Fırat Doğan 

(35) çifti 10 yaşındaki tek çocukları 
Mesut'un otizmli doğduğunu öğ-
rendikten sonra evlatlarını yetiş-
tirmek için büyük çaba harcıyor. 
Aile, Mesut ile iletişim kurmakta 
zorlanıyor.

Süheyla ve Fırat Doğan çifti 10 
yaşına gelen çocuklarını hayata 
hazırlayabilmek 
ve aile bağını 
güçlendirebil-
mek için uzman-
ların yardımını 
bekliyor.

Bir market zin-
cirinin Konacık 
şubesinde çalı-
şan anne Süheyla 
Doğan, işaret 
dili bilen tercü-
man aracılığıyla 
AA muhabirine, 
çocukları Mesut'u 
zor şartlarda 
büyüttüklerini söyledi.

Çocuklarıyla başarılı iletişim ku-

ramadıklarını, pro-
fesyonel bir desteğe 
ihtiyaç duyduklarını 
dile getiren Doğan, 
aldığı özel eğiti-
min de Mesut için 
yeterli olmadığını 
anlattı.

Otizm konusun-
da kendilerinin de eğitil-

meleri gerektiğini belirten Doğan, 
"Çünkü bizler de bu anlamda 

bilinçli davranırsak çocuğumuzla 
iletişimimiz daha iyi olacak diye 
düşünüyorum. Derdimizi hiç 
anlatamıyoruz. Ben 'onu yapma' 
dediğim zaman daha çok yapıyor. 
Her yere saldırıyor. Biz hiç uyuya-
mıyoruz. Evden kaçacak diye çok 
korkuyoruz." diye konuştu.

Mesut'un hiperaktif bir çocuk 
olduğunu, yerinde hiç durmadığını 
ifade eden anne, yemek yedirmek 
için bile büyük çaba sarf ettiklerini 

belirtti. Baba Fırat Doğan da çocu-
ğuyla göz teması bile kuramadığı 
için çok üzüldüğünü anlattı. Kendi-
lerine bu konuda yardım edilmesi-
ni isteyen Doğan, "Artık çocuğumla 
iletişim kurmak istiyorum. Eşim 
çalışıyor. İşten ayrılmış olsa bu sefer 
geçim sıkıntısı yaşayacağız. Biz bu 
konuda ne yapmamız gerektiğini 
bilemiyoruz. Biz işte olduğumuz 
zamanlar annem ve babam bakı-
yor ama onlar da çok yaşlılar baş 
edemiyorlar." ifadesini kullandı.

Marmara İşitme Engelliler Derne-
ği Başkanı Şebnem Şen de Bod-
rum'da yaşayan çok sayıda işitme 
engelli olduğunu aktardı.

İşitme engelli anne babanın 
otizmli bir çocuğu büyütmesinin 
zorluğuna dikkati çeken Şen, "Anne 
baba kendi içinde iletişim yaşar-
ken zorluk yaşadığı gibi, çocukları 
da otizmli olunca bu konuda da 
çok zorlanıyor. Biz bu konuyla ilgili 
büyüklerimizden, yetkililerden bir 
destek istiyoruz. Aileler hastanelerde 
iletişim sıkıntısı yaşıyor. Bunlar işitme 
engelliler için çok büyük sıkıntılar." 
değerlendirmesinde bulundu.

MENTEŞE Belediyesi aşe-
vinde hazırlanan yemekler 

Muğla Özel Eğitim Uygulama 
Merkezindeki 100 ve Muğla 
Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu 
özel eğitim sınıfındaki 5 öğren-
ciye ulaştırı-
lıyor.

Yapılan 
uygulamayla 
ilgili bilgi ve-
ren Menteşe 
Belediye Baş-
kanı Bahattin 
Gümüş, Men-
teşe’de yaşa-
yan engelli 
bireylerin ve 
ailelerinin yaşamları boyunca 
herhangi bir engelle karşılaşma-
malı için çalıştıklarını ifade etti.

Engelli çocuklara ücretsiz 

yemek uygulamasının yıllardır 
devam ettiğini belirten Gümüş, 
"Pandemi nedeniyle eğitim ve 
öğretime ara verilen sürecin ar-
dından bu uygulamamıza şimdi 
yeniden başladık. Belediyemizin 

aşevinde 
hazırlanan 
yemeklerimizi 
eğitimlerine 
devam eden 
105 engelli 
çocuğumu-
za her gün 
ulaştırıyoruz. 
Bunun yanı 
sıra ihtiyaç 
sahibi vatan-

daşlarımıza da her gün ücretsiz 
yemek ulaştırmaya onlara destek 
olmaya da devam ediyoruz." diye 
konuştu

>> OTIZMLI ÇOCUKLARIYLA ILETIŞIM KURAMAYAN IŞITME ENGELLI ÇIFT

Uzman desteği bekliyor

BODRUM Belediyesi 
ve Marmara İşitme 

Engelliler Derneğince, 
23-29 Eylül Uluslararası 
İşitme Engelliler Haftası 
kapsamında tekne turu 
düzenlendi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 
70 işitme engelli ve ailesi 
koyları gezdi.

Marmara İşitme En-
gelliler Derneği Başkanı 
Şebnem Şen, etkinliğe 
ilişkin yaptığı açıklamada, 
kendilerine destek veren belediye yetkililerine teşekkür 
etti.

İşitme engelli bireylere 
keyifli zaman geçirtmeyi 
düşündüklerini anlatan Şen, 
şöyle konuştu:

"Bu turda belli bir yaşa gelip 
tekne turuna hiç katılmayan 
arkadaşlarımız var. Onlar ilk 
defa tekne turu yaptıkları 
gibi şu anda da çok mutlular. 
Bodrum'da 70'e yakın işitme 
engelli var. Aralarında okuma 
yazma bilenler daha aktif 
ve sosyal aktivitelere katılım 
sağlayabiliyor. Okuma yazma 

bilmeyenleri de topluma kazandırmak adına, özel bir 
okuma yazma seferberliği uygulamak gerekiyor."

Bodrum’da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi
Bodrum’da mavi turda buluşan işitme engelliler koylarda aileleriyle gezinti yaptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan işitme engelli Doğan çifti, 10 yaşındaki otizmli çocukları Mesut ile 
iletişim kurabilmek ve onu hayata hazırlayabilmek için uzmanların desteğini bekliyor.

 “Oğlum gözlerime 
hiç bakmıyor”

Ne yapacaklarını bilemez duruma geldiklerini 
kaydeden Doğan, şöyle konuştu:

“Ben yaşlanınca evladıma nasıl bakacağım onu 
düşünüyorum. Nasıl onunla iletişim kuracağım bile-
miyorum. ‘Oğlum gözlerime bak’ diyorum hiç bak-
mıyor. Evde çeşmeyi akşama kadar açıyor, duyamı-
yoruz. Çok sinirli, zaman zaman kendisine vurarak 
zarar veriyor. Biz karı koca işitme engelliyiz, çocu-
ğumuz ise otizmli. Eğitiyoruz, eğitiyoruz ama ona 
maalesef yetemiyoruz. Onunla iletişim kurabilmek, 
‘anne’ ve ‘baba’ dediğini hissedebilmek istiyoruz. O 
da işitme engelli olsaydı en azından iletişim kurmayı 
sağlardık. Ama maalesef çocuğumuz otizmli oldu. 
Bu konuda uzman kişilerden destek istiyorum.”

Özel öğrencilere 
ücretsiz yemek
Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Özel Eği-
tim Uygulama Merkezi ve Muğla Menteşe Cum-
huriyet Ortaokulunda eğitim gören 105 engelli 
öğrenciye, her gün ücretsiz yemek veriliyor.

Aktarma Merkezi engelli dostu olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkapınar Aktarma Merkezi ve çevresini baştan sona yenileyecek. Her gün bin-
lerce kişinin kullandığı Halkapınar Aktarma Merkezi, bekleme alanları, kafeterya, tematik bahçeleri, gösteri 
alanı, gölgelikli yürüyüş alanları, yeşil duraklar ve engelli dostu düzenlemelerle yepyeni bir kimlik kazanacak.

IZMIR’IN kent içi ulaşımının önemli 
bağlantı noktası Halkapınar Aktar-

ma Merkezi ve çevresi, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin atıl alanları sürdürülebilir 
tasarım yaklaşımıyla yeniden canlandırma 
projesi kapsamında yeniden düzenlenecek. 
8 milyon 168 bin liralık yatırımla önümüz-
deki günlerde başlayacak çalışmalar 6 ayda 
tamamlanacak.

TEMATIK BAHÇELER DE VAR

Halkapınar Aktarma Merkezi ve çevresi-
ne farklı bir tasarım anlayışı ile yepyeni bir 
görünüm ve işlev kazandıracak proje 28 bin 
metrekarelik alanda Metro-İZBAN çıkışı, vi-
yadük altları, metro-tramvay arasındaki yaya 
kaldırımları ve otobüs aktarma alanlarını içe-
riyor. Yaya yolu ve bekleme alanlarının çev-
resinde yeşil koridorlar oluşturulacak. Metro 
ve İZBAN çıkışlarında bekleme, dinlenme 
alanları, kafeterya ile tıbbi ve aromatik 
bitkilerden oluşan tematik bahçe peyzajları 

olacak. Viyadük altları mural çalışmaları ile 
estetik bir görünüme kavuşturulacak. Ayrıca 
viyadük altında sanatçıların performansla-
rını sergileyecekleri bir performans alanı ve 
yine tematik bahçe peyzajları yer alacak.

YEŞIL DURAKLAR GELIYOR

Tramvaya giden yaya yolu genişletecek 
ve gölgelik yapılacak. Yönlendirme, aydın-
latma elemanları ile 
yaya ulaşımının güven-
liği ve konforu artacak. 
Yeşil alan düzenleme-
lerinde hava kirliliğini 
azaltmak amacıyla az 
bakım gerektiren, kar-
bon tutuculuğu yüksek 
bitki türleri kullanılacak. 
Otobüs durakları ve otobüs aktarma merke-
zi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Doğayla 
Uyumlu Yaşam Stratejisi doğrultusunda sür-
dürülebilir, doğa esaslı çözümlerle düzenle-

necek. İklim krizine karşı kenti dirençli hale 
getirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, otobüs duraklarında 
Yeşil Durak uygulaması yapacak.  Durak-
ların arkasında yeşil cepler yapılacak ve 
bu ceplere ağaçlar dikilerek gölge alanlar 
oluşturulacak. Otobüs aktarma merkezi 
yeşil alanları, dinlenme ve bekleme alanları 
ile kentlinin yaşam kalitesini yükseltecek 

şekilde düzenlenecek.
İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin “Atıl Alan-
ları Kente Kazandırma” 
projesi kapsamında pilot 
bölge seçilen Halkapı-
nar’ın ardından, yapılan 
uygulamalar kentin 
diğer bölgelerindeki atıl 

alanlarda da uygulanacak. Böylelikle bu 
alanların kent yaşamının bir parçası haline 
gelmesi sağlanarak yeşil altyapı çalışmaları-
nın devamlılığı sağlanacak.
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>> DÜNYA ŞAMPIYONU IŞITME ENGELLI GÜREŞÇI

Olimpiyatlarda altın 
madalyaya odaklandı
Dünya Şampiyonası'nda büyükler serbest ile grekoromen stilde altın madalya kazanan 
20 yaşındaki milli sporcu Mükremin Aktaş, günde 6 saatlik çalışma temposuyla 24. Işit-
me Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

Henüz 20 yaşında olmasına 
rağmen büyükler kategorisinde 
iki stilde dünya şampiyonluğuna 

ulaşan işitme engelli milli sporcu Mük-
remin Aktaş, 2022'de Brezilya'nın ev 
sahipliğinde düzenlenecek 24. İşitme 
Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 
(Deaflympics) altın madalyaya uzana-
rak başarı çıtasını yükseltmek istiyor.

Çocuk yaşta başladığı güreşte 
"minikler" ve "yıldızlar" kategorilerinde 
Türkiye şampiyonlukları yaşayan Sa-
karya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 
sporcusu Aktaş, Temmuz 2020'de İstan-
bul'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler 
Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyük-
lerde hem grekoromen hem de serbest 
sitilde rakiplerini geride bıraktı.

Büyüklerde iki farklı sitilde altın 
madalya kazanarak dikkatleri üzerine 
çeken milli güreşçi, Deaflympics için 
hazırlıklarını Sakarya'nın Hendek ilçe-
sinde günde 6 saat çalışarak sürdürü-
yor.

AKTAŞ: “2024 DEAFLYMPICS IÇIN 
HEDEFIM VAR”

Milli güreşçi Mükremin, AA muhabiri-

ne yaptığı açıklamada, 10 yaşındayken 
arkadaşlarının etkisiyle güreşe başladı-
ğını söyledi.

Çalışmalarını yoğun tempoda sürdür-
düğünü aktaran Aktaş, “8 ay sonra 
olimpiyatlar var. Allah’ın izniyle oradaki 
hedefim şampiyonluk. Haftanın 6 günü 
günde çift idman yapıyoruz. İnşallah 

orada şampiyon olacağız.” dedi.
Dünya şampiyonluklarını anlatan 

milli sporcu, “Kampta hocalarımla bera-
ber güzel çalışmalarım oldu. İlk olarak 
60 kilogramda mücadele ettik. Dünya 
şampiyonluğu benim için sürpriz oldu. 
İkinci sürprizi de serbestte 57 kilogra-
ma düştükten sonra yaşadım. İki stilde 

de şampiyon olmak benim için çok 
güzel bir duyguydu.” şeklinde konuştu.

Uzun vadeli hedeflerinden de bah-
seden Aktaş, “2024 Deaflympics için 
de hedefim var. Çalışmalara devam 
edeceğim. Sıkı çalışmalar yapacağım.” 
ifadelerini kullandı.

 “BÜYÜKLERDE IKI DEFA DÜNYA 
ŞAMPIYONU OLMAK KOLAY DEĞIL”

Milli sporcunun antrenörü Zafer 
Başar, 10 yaşında güreşe başlayan Mük-
remin Aktaş’ın ulusal ve uluslararası 
organizasyonlarda kendisini gösterdi-
ğini aktardı.

Mükremin Aktaş’ın son dünya şampi-
yonasında bir hafta arayla büyüklerde 
hem grekoromen hem de serbest stil-
de birincilik elde ettiğini anımsatan Ba-
şar, “Hiçbir sporcunun başaramayacağı 
bir işi gerçekleştirdi. Bir hafta arayla 
büyüklerde iki defa dünya şampiyonu 
olmak kolay değil. İlk olarak 60 kiloda 
dünya şampiyonu oldu ve 3 gün sonra 
57 kiloya düşmesi gerekiyordu. Hedef 
koydu kendine, ‘57 kiloda da dünya 
şampiyonu olacağım.’ dedi ve oldu.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Başar, Aktaş’ı olimpiyat şampiyonu 
yaparak bu gururu Sakarya’ya hediye 
etmek istediklerini vurgularken, sözleri-
ni şöyle tamamladı:

“Mükremin 20 yaşında genç bir 
sporcu. Bu yaşta büyüklerde dünya 
şampiyonu olması büyük bir olay. 
Mükremin işitme engelliler gençler ka-
tegorisinde de katılabiliyordu. Bir hedef 
koyduk. Arada bir hafta boşluk vardı. Ya 
gençleri ya büyükleri tercih edecektik. 
Mükremin’e güvendik ve hedeflerimizi 
gerçekleştirdik. Mükremin, olimpiyat-
larda şampiyonluğun en büyük adayı 
ve favori sporculardan. Olimpiyatlarda 
serbest stil müsabakalarına girmeyece-
ğiz. Dünya Şampiyonası’nda iki stilde 
de hedef koymuştuk ama Deaflympics 
bizim için çok önemli. Asıl branşı olan 
grekoromen stilde çalışmalarımızı ya-
pacağız. Sakatlık ya da hastalık olmazsa 
şampiyonluk bekliyoruz. Sakarya’mıza 
altın madalyanın geleceğine inanıyo-
ruz. Kendisinin, bütün teknik ekibin 
ve kulübümüzün inancı bu yönde. 
İnşallah tüm Türkiye, Sakarya, Mük-
remin’i olimpiyat şampiyonu olarak 
karşılayacak.”

Yılda 2 bin 500 bebeğe 
işitme kaybı tanısı
Çocuklarda işitme kaybının önüne geçilmesi için 
kızamık, menenjit, kabakulak, kızamıkçık aşılarının 
zamanında ve eksiksiz yapılması, anne/bebek ba-
kımı uygulamaları, iç kulağa zarar verebilecek yan 
etkiye sahip ilaçların akılcı kullanımı önem taşıyor.

SAĞLIK Bakanlığı verilerine 
göre, Türkiye'de her yıl yak-

laşık 2 bin 500 yenidoğana işitme 
kaybı tanısı konuluyor.

Uluslararası İşitme Engelliler 
Haftası dolayısıyla Sağlık Bakan-
lığından edindiği bilgiye göre, 
dünya nüfusunun yüzde 5'inden 
fazlasında işitme kaybı bulunuyor 
ve 2050'ye kadar 700 milyon-
dan fazla insanda rehabilitasyon 
gerektiren işitme kaybı olacağı 
tahmin ediliyor.

Dünya çapında tahminen 34 
milyon işitme engelli çocuk bulu-
nuyor ve bu çocukların yüzde 80'i 
düşük veya orta gelirli ülkelerde 
yaşıyor.

Doğum öncesi dönemde ge-
netik faktörler, rahim içi enfek-
siyonlar, doğum anında oksijen 
eksikliği, yenidoğan döneminde 
şiddetli sarılık, düşük doğum ağır-
lığı, çocukluk ve ergenlikte kronik 
kulak enfeksiyonları, kulakta sıvı 
toplanması, menenjit ve diğer 

enfeksiyonlar işitme kayıplarına 
neden olabiliyor.

İşitme kaybına yol açan 
nedenlerin çoğu, yaşam boyu 
uygulanan halk sağlığı stratejileri 
ve klinik müdahalelerle önlenebi-
liyor. Çocuklarda işitme kaybının 
yaklaşık yüzde 60'ı halk sağlığı 
önlemlerinin uygulanmasıyla 
engellenebilecek nedenlere bağlı 
ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda kızamık, menenjit, 
kabakulak ve kızamıkçık aşılarının 
zamanında ve eksiksiz yapılması, 
iyi anne ve çocuk bakımı uygula-
maları, genetik danışmanlık, iç ku-
lağa zarar verebilecek bir yan et-
kiye sahip ilaçların akılcı kullanımı 
önem taşıyor. Ayrıca engellilikten 
korunmada taramalar, erken tanı 
için çok kullanılan ve en iyi sonuç 
veren yöntem olarak gösteriliyor. 
Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon 
200 bin bebek doğuyor ve her bin 
bebekten 2 ila 3'ü ileri derecede 
işitme kaybıyla dünyaya geliyor.

Şampiyonlar yurda döndü
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı 
alan Ampute Futbol Milli Takımı, coşkulu törenle karşılandı.

AVRUPA Şampiyonası finalinde 
İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci 

kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı 
yurda döndü.

Polonya’dan kalkan uçakla İstanbul 
Havalimanı’na gelen milli takım kafilesine, 
burada coşkulu karşılama yapıldı.

Çok sayıda basın mensubu, yetkililer ve 
sporcu ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi ha-
valimanında karşılama için hazır bulundu.

THY’DEN ANONSLA TEBRIK

Yurda dönüş yolunda 2. Pilot Selahattin 
Yılmaz, yaptığı asonsla uçakta bulunan 
milli takım teknik heyetini ve futbolcuları 
“Hoş geldiniz” diyerek selamladı.

Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, 
anonsunda, “Varşova’dan Avrupa Şampi-
yonluğu’yla dönen değerli hocamız Osman 
Çakmak’ı ve tüm takımımızı kutluyorum. 
Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. 
Uçuş ekibi 
olarak mille-
timiz adına 
güzel müca-
deleniz ve 
kazandığınız 
şampiyonluk 
için sizleri 
tebrik eder, 
başarılarını-
zın devamını 
dilerim. 
Tekrar uçuşta 
görüşmek 
üzere, iyi 
uçuşlar.” 
ifadelerini kullandı.

Uçak içerisinde kaydedilen görüntülerde, 

milli takım teknik heyeti ve futbolcuların 
bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği yer aldı.

İstanbul Havalimanı’nda açıklamada bu-
lunan teknik 
direktör Os-
man Çakmak, 
karşılaştıkları 
tüm rakiplerini 
farklı skorlarla 
mağlup ettik-
lerini hatırlattı.
Çok mutlu 
olduklarını be-
lirten Çakmak, 
“Normalde 
antrenman-
larda 1 saat, 
45 dakika gibi 
çalışıyoruz. 

Bundan sonra 2 saat çalışıp 10 değil 15 
atacağız. Hedefimizi yükselteceğiz. Her şey 

bizim elimizde.” ifadelerini kullandı.
Turnuvanın gol kralı ve en iyi oyuncusu 

seçilen Ömer 
Güleryüz ise 
“2017’de de ilk 
golü ben at-
mıştım. Osman 
hocam o zaman 
takım kaptanıydı, 
aynı odada kalı-
yorduk. Çıkarken 
demiştim acaba 
bize nasip olur 
mu diye. İnşallah 
demişti. Bu final-
de Allah bana 3 
gol atmayı nasip 
etti. İnşallah böy-
le devam edeceğiz. Başta Osman hocam 
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell’den 
başarı ödülü
Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor 
Federasyonunun 
tek ana sponsoru 
Turkcell, üst üste 
ikinci kez Avrupa 
Şampiyonu olan 
Ampute Milli Futbol 
Takımı’na 1 milyon 
liralık başarı ödülü 
verdi.

Engeline rağmen azmiyle örnek oluyor
Kırklareli'nde doğuştan omurga hastalığı bulunan yüzde 96 bedensel engelli Cansu Çoban, 23 yaşın-
da okumayı öğrendi, ardından açık öğretime kaydolup ilk ve ortaokulu tamamlayarak liseye geçti.

KIRKLARELI'NDE engeli nedeniyle 
eğitim hayatına geç başlayan kadının, 

aradaki farkı kapatmak için verdiği müca-
dele ve azmi takdir topluyor.

Doğuştan omurga hastalığı (meningo-
sel) bulunan yüzde 96 bedensel engelli 
Cansu Çoban (27) engeli nedeniyle eğitim 
alamadı.

İçindeki öğrenme azmiyle Kırklareli Halk 
Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma 
yazma kurslarına katılan Çoban, 23 yaşında 
okumayı söktü, yazmaya başladı.

Çoban, açık öğretim ile ilk ve ortaokulu 
bitirip liseye geçiş yaptı.

Lise eğitimine devam eden Çoban, aynı 
zamanda hobi kurslarına gidiyor, sivil top-
lum kuruluşlarının faaliyetlerinde yer alıyor.

Anne ve babasının yardımıyla sabah sa-
atlerinde akülü arabasına bindirilen Cansu 
Çoban, üyesi olduğu ve rampası bulunma-
dığı için basamaklarını ellerinin üzerinde 
çıktığı Engelliler Yaşam Derneği'nde, Türk 
dili ve edebiyatı, matematik ve coğrafya 

dersleri ile cam seramik kursuna katılıyor.

“OKUMAK ÇOK GÜZELMIŞ”

Engelli bir birey olarak tüm zorluklara 
rağmen yaşamını sürdürdüğünü anlatan 
Çoban, okuma yazma öğrendikten sonra 
hayata bakış açısının değiştiğini söyledi.

Bilgiye ulaştıkça insanın öz güveninin 
arttığını vurgulayan Çoban, “Okumak çok 
güzelmiş. Allah’ın izniyle ‘üniversite me-
zunuyum’ dediğim günleri de göreceğim. 
Çok güzel bir duygu. İnsanlar ‘senin azmine 
hayranım’ dediğinde çok mutlu oluyorum. 
Engelli bireyler kendilerini lütfen kapatma-
sın evlere. Azmetsinler, mutlaka başaracak-
lardır.” dedi.

Her geçen gün kendini geliştirdiğini 
ifade eden Çoban, hiçbir engellinin eve 
kapanmaması gerektiğini vurguladı.

Okuma yazma öğrenmeden önce içine 
kapalı olduğunu dile getiren Çoban, 
“Okuma yazma öğrendikten sonra her şeyi 
öğrenmeye başladım. Bir sürü kitap aldım 
okudum. İlk okuma yazma öğrendiğimde, 
televizyonda bir yazı çıktığında ‘ben bunu 
okuyorum’ sevinci yaşamak çok ayrı bir 
duygu. ‘Artık ben de bir şeyleri okuyabile-
ceğim, artık ben de sokak isimleri okuya-
bileceğim’ dediğim gün dünyalar benim 
oldu.” diye konuştu.
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>> İSTİHDAM EDİLEN ENGELLİLER ÜRETİMDEKİ BAŞARIYLA 

Taleplere 
yetişmeye 
çalışıyor
Ağrı’da 1 milyon lira maliyetle kurulan  
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde istihdam edilen  
20 engelli gencin ürettiği peçete, ıslak men-
dil ve karton bardaklar, şirketler aracılığıyla 
Türkiye’nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üni-
versitesi (AİÇÜ) ile Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) 

desteğiyle kentte kurulan En-
gelsiz Yaşam Merkezi ile iş sahibi 
olan engelliler, üretim yaparak 
ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kentteki engellilere yönelik 
hazırlanan proje kapsamında 1 
milyon lira maliyetle kurulan En-
gelsiz Yaşam Merkezi, 20 engelli 
gencin gelir kapısı oldu.

Engellilerin merkezde ürettiği 
peçete, ıslak mendil ve karton 
bardaklar, şirketler aracılığıyla 
Türkiye'nin dört bir yanına pa-
zarlanıyor. Önceki yıl merkezde 
üretime başlayan ve bir yılda 
başarılı çalışma yapan engelli-
ler, şirketlerden gelen taleplere 
yetişmeye çalışıyor.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Ka-
rabulut, AA muhabirine, üniver-
site ve SERKA iş birliğiyle açılan 
merkezin engellilerin umudu 
haline geldiğini söyledi.

Karabulut, üniversitenin 
engellilere yönelik uyguladığı 
çalışmaların ülke genelinde de 

takdir topladığını belirterek, 
son üç yılda üst üstte "engelsiz 
üniversite" ödülünü aldıklarını 
dile getirdi.

Üniversitede eğitim, mekan ve 
kampüs alanında bu çerçevede 
önemli çalışmaların da yapıldığı-
na işaret eden Karabulut, şunları 
belirtti:

"Üniversitemizde dezavantajlı 
öğrencilerin kolaylıkla eğitim 
almalarını sağlamak için alanlar 
oluşturduk. Sadece bu çalışma-
lar öğrencilere yönelik değil, 
kentteki engelli bireyler için de 
yapıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi 
de bunlardan birisi. İki yıla yakın 
süredir bu merkezde 6 ayda bir 

farklı olmak üzere 20 kardeşimiz 
çalışıyor. Maaşları ve diğer gider-
lerini merkezin ürettiği ürünler-
den çıkartıyoruz. Tüm masraflar 
kendi ürettikleriyle sağlanıyor."

Engellilerin ürettikleri ürünle-
re iç piyasada önemli bir talep 
olduğunu aktaran Karabulut, bu 
talepleri karşılamak için engel-
lilerin merkezde ter döktüğünü 
söyledi.

Karabulut, şunları kaydetti:
"Yapılan ürünleri bütün Türkiye 

piyasasına aktarıyoruz. Ciddi bir 
talep var ve bu talepleri çalışarak 
engelliler karşılıyor. Buradaki 
kardeşlerimizin hayata karşı olan 
sevinçlerini görmek bize yeti-

yor. Dezavantajlı kardeşlerimizi 
hayata bağlarken, sadece çalışıp 
üretim yapmalarını sağlamıyoruz. 
Aynı zamanda mesleki eğitim-
lerini de yapıyoruz. İstihdam 
dışında yüzme konusunda onlara 
eğitimler veriyoruz. Ciddi engelli 
olanların burada gördüğü eğitim-
lerle Türkiye'de düzenlenen çeşitli 
organizasyonlarda derece yapan 
kardeşlerimiz çıktı. Buradan 
engelli olan 4 kardeşimiz Türkiye 
derecesi yaptı. Engelli kardeşleri-
mizin elinden tutunca başarının 
ne kadar çok olacağını gördük."

Proje yürütücüsü ve üniversite-
nin Sağlık Kültür Spor Dairesi Baş-
kanı Fatih Karaoğlan da merkezde 
günlük ortalama 400 bine yakın 
malzeme üretildiğini aktardı.

Engellilerin ürettiği peçete, 
ıslak mendil, karton bardakların 
kaliteli olmasının talebi arttırdı-
ğını ifade eden Karaoğlan, "İlk 
başladığımızda Ağrı piyasasına 
satış başladı şimdi dört bir yana 
satılıyor. Burada ne kadar kar 
elde edilirse o kadar süreklilik 
sağlanacak." diye konuştu.

"Her geçen gün başarı çıtası artıyor"
Dezavantajlı konumundaki bireylerin ellerinden tutulunca 
sadece istihdam alanında değil birçok olanda başarılı oldu-
ğunu gördüklerini ifade eden Karabulut, "Gayemiz deza-
vantajlı kardeşlerimizi hayata bağlamak, daha iyi bir yaşam 
standardı oluşturmaktı. Bunu da başardık ve her geçen gün 
başarı çıtası artıyor. Geçen yıl üretime başladık ve bugün 
gelinen noktada binlerce ürünümüz piyasada." dedi.

Bedensel 
Engelliler 
Türkiye 
Yelken 
Şampiyonası 
Mersin'de 
başladı
Mersin'de, Türkiye Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu (TBESF) ve Türkiye 
Yelken Federasyonu iş birliğiyle Bedensel 
Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası'nda 
12 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

TBESF'NUN 2021 yılı faaliyet prog-
ramında yer alan ve hava muhalefeti 

nedeniyle bugüne ertelenen organizasyon, 
Marina Yat Limanı'nda yapılıyor.

Kadınlar, erkekler ve gençler kategorilerin-

de organize edilen şampiyonaya, 5 kentten 
12 sporcu katılıyor. Tekneleriyle Akdeniz'in 
mavi sularına açılan yelkenciler, organizas-
yonda derece elde etmek için ter döküyor.

Kentte 5 gün sürecek şampiyonada, 3 

kategoride de en iyi dereceyi elde edecek 
sporcular, İtalya'nın Palermo kentinde 2-9 
Ekim'de yapılacak Paralimpik Dünya Yelken 
Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak 
kazanacak.

Doğuştan işitme engelli kızlarının sesini 
duymanın sevincini yaşadı
Kocaeli'de yaşayan doğuştan işitme engelli 2 kız annesi Dilek K, Büyükşehir Belediyesince alınan 
işitme cihazları sayesinde çocuklarının sesini ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

BÜYÜKŞEHİR Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, işitme engelli 2 çocu-

ğuyla iletişim kurmakta zorlanan anne Dilek 
K, Çözüm Masası'na başvurarak işitme cihazı 
alınmasını istedi.

Gerekli inceleme ve işlemlerin ardından 
Zehra ve Nurayşe K'nin ihtiyaç duyduğu 
cihazlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
temin edildi.

Belediyenin desteğiyle "koklear implant" 
ameliyatı da olan ve işitme cihazları takılan 
kardeşler, bu sayede duymaya başladı.

“SESLENİYORUZ FAKAT ÇOCUK SES 
VERMİYORDU”

Bir gün arkadaşlarıyla dışarıya çıkarken ilk 

defa kızı Zehra’yı babaannesine bıraktığını 
belirten anne Dilek K, o gün kayınvalidesi-
nin, seslendikleri halde çocuğun kendilerine 
dönmediğini aktardığını kaydetti.

Dilek K, bu durum karşısında şaşırdığını 
belirterek, “Çocuğa sesleniyoruz fakat çocuk 
ses vermiyordu. Evimde cam bir vazo vardı. 
Kızımın arkası dönükken onu yere atıp 
kırdım. Zehra bana dönmedi. Ne yapacağımı 
bilemedim.” ifadelerini kullandı.

Baştan bu durumu kabul edemediğini, 
sonradan kendini alıştırmaya başladığını 
aktaran Dilek K, “Uyutmaya çalışıyorum, ninni 
söylüyorum, uyumuyor, susmuyor. Çocuk 
cevap vermiyor. Zehra’yı doktora götürdük. 
Çocuğumun işitme engelli olduğunu öğren-

dim.” diye belirtti.
Doktordan sonra tedavi sürecine başladık-

larını belirten anne Dilek K, şöyle devam etti:
“Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası’na 

gittim. Gerekli araştırmalar yapıldı, evrakla-
rımızı tamamladık. Büyük kızımın kullandığı 
cihazın süresi doldu. Büyükşehir Belediyesi, 
2 kızımın da cihazını aldı, ameliyatları yapıldı. 
Çocuklarım cihazların takılmasının ardından 
duymaya başladı. Ardından çeşitli dernek-
lerin yardımlarıyla eğitimlerine başladık. Bir 
gün Nurayşe ile otobüse binmek için durakta 
bekliyordum. Kızım bana ‘Anne’ diye seslendi. 
İlk kez kızımın ağzından bir cümle duydum. 
Dünyalar benim oldu. Mutluluğumu size tarif 
edemem.”

>> ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM KURULUŞLARI İÇİN 

Koronavirüs 
rehberi hazırlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan 
rehbere göre, resmi ve özel engelli bakım kuru-
luşları, huzurevleri, yaşlı bakım merkezlerinde, 
maske, mesafe ve temizlik tedbirleri başta olmak 
üzere Kovid-19 tedbirlerine devam edilecek.

AİLE ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Kovid-19 
salgını sürecinde Bakanlığa 
bağlı resmi ve özel tüm 
engelli ve yaşlı bakım kuru-
luşlarındaki aşı uygulama 
süreci ve normalleşme süre-
cinde, kuruluşların alması 
gereken önlemlere ilişkin 
yeni koronavirüs rehberi 
hazırladı.

Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, Bakanlığa 
bağlı resmi ve özel tüm en-
gelli ve yaşlı bakım kuruluş-
larında aşı uygulama süreci 
ve sonrasında hizmet alan-
ların ve personelin sağlığını 
korumak, güvenliğini temin 
etmek için normalleşme 
sürecinde alınması gereken 
önlemler ve prosedürler 
hakkında, bilgilendirme 
amaçlı rehber hazırlandı. 
Kuruluşlara yönelik hazır-
lanan koronavirüs rehberi 
tüm illere gönderildi.

Rehberde, Şubat 2021 
itibarıyla başlatılan aşılama 
seferberliği kapsamında ku-
ruluşlarda kalan engelliler, 
yaşlılar ve personelin aşılan-
dığı bildirildi. Bu kapsam-
da, şubatta ilk doz aşılar, 
martta ikinci doz aşıların 
tamamlandığı belirtilerek, 
kuruluşlarda aşılama son-
rası geçilen normalleşme 
sürecinde bazı uygulama-
lara son verildiği, aşılamaya 
rağmen bazı tedbirlerin 
tüm kuruluşlarda devamı-
nın sağlandığı kaydedildi.

Üçüncü doz aşı uygula-
masının temmuz-ağustos 
aylarında engelli ve yaşlı 
bakım kuruluşları gene-
linde yapıldığı bildirilerek, 
salgınla mücadele sürerken, 
toplumsal yaşamın farklı 
alanlarında alınan tedbirle-
re ek olarak kuruluşlardaki 
bazı tedbirlerin yeniden 
hatırlatılması ve güncel-
lenmesi ihtiyacının olduğu 
ifade edildi.

AŞI SÜREÇLERİNİN 
TAMAMLANMASI 

İÇİN BİLGİLENDİRME 
VE REHBERLİK 
SAĞLANACAK

Rehbere göre, resmi ve 
özel engelli bakım kuru-
luşları, huzurevleri ile yaşlı 
bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinde normalleş-
me dönemiyle sürdürülen 
maske, mesafe ve temizlik 
tedbirleri başta olmak üzere 
tüm Kovid-19 tedbirlerine 
devam edilecek.

Resmi ve özel engel-
li bakım kuruluşları ile 
huzurevleri ve yaşlı bakım 
ve rehabilitasyon merkez-
lerinde çalışan tüm perso-
nelin imkanlar dahilinde 
çalıştıkları katta ve görevde 
sabitlenerek, katlar arası 
olası bulaşa karşı önlem 
alınması sağlanacak.

Tüm kuruluşlardaki 
personel, engelli ve yaşlı-
lara, İçişleri Bakanlığının 
31 Ağustos 2021 tarih ve 
13807 sayılı Genelgesi hü-
kümleri uygulanacak.

Aşı uygulaması çalış-
malarında, engelli ve yaşlı 
sakinlerden aşı sürecini 
tamamlamamış olanların, 
bu süreçlerin tamamlanma-
sı için yönlendirilmesi, aşı 
süreci başlamamış olanlara 
ise aşı sürecine ilişkin kaygı 
ve tereddütlerini giderme-
ye yönelik bilgilendirme ve 
rehberlik faaliyetlerine ağır-
lık verilmesi ve bu konuda 
il/ilçe sağlık müdürlükle-
rinden ve Sağlık Bakanlığı 
Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme 
Platformu’ndan (covid19asi.
saglik.gov.tr/) destek alma-
ları sağlanacak.

Kuruluşlarda, sakinler 
ve personel dahil olmak 
üzere gerçekleşen tüm 
pozitif vakalarda, 10 günlük 
karantina ve ilaç süreçlerine 
uyulacak.

Bu noktada kuruluşa 
gelecek filyasyon ekibinin 
verdiği tedavi süreçleri 
uygulanacak ve 10 günün 
sonunda PCR testi sonucu 
negatif olanlar için karanti-
na sonlandırılacak.

Kuruluşlarda Kovid-19 po-
zitif kişi sayısı engelli, yaşlı 
ve personel dahil olmak 
üzere kuruluş mevcudu-
nun yüzde 20’sinin üzerine 
çıkması durumunda, İl 
Hıfzıssıhha Kurulu kararı alı-
narak 10’ar günlük vardiya 
düzenine geçilecek.

Vardiya düzeni 10+10 
toplamda 20 günü aşma-
yacak şekilde planlanacak 
ve 20 günlük süre sonunda 
tüm kuruluşta PCR testi 
uygulanmasının ardından 
normal vardiya düzenine 
geri dönülecek. Kuruluşlara 
yapılan tüm girişlerde HES 
kodu alma ve beyan etme 
zorunluluğu devam edecek.

ZİYARETLER 
KURULUŞLARCA UYGUN 

GÖRÜLECEK ŞEKİLDE 
DEVAM EDECEK

Rehberde, tüm engelli ba-
kım kuruluşları, huzurevleri 
ile yaşlı bakım ve rehabi-
litasyon merkezlerinde 
ziyaret kısıtlılığının devam 
ettiği hatırlatıldı. Buna 
göre, yalnızca talep eden 
sakinlerin aile üyeleri için 
kuruluşça uygun görülen 
şekilde, sürede ve kontrol-
lü olarak aile ziyaretlerine 
izin verilebilecek. Dijital 
ve görüntülü görüşmelere 
devam edilecek.

Rehbere göre, kuruluş-
lara yapılan tertip, nakil ve 
yerleştirmelerde Kovid-19 
aşısı yapılıp ikinci doz 
aşıdan sonra en az 15 gün 
geçmiş olması ve bunu aşı 
kartıyla belgelemesi ya da 
aşı olmamış kişiler için PCR 
testi olması sağlanarak, ku-
ruluştaki izolasyon odasın-
da izolasyonda kalması şartı 
aranacak.

Aşı olmuş kişilerden 
PCR testi sonucu negatif 
çıkanların, izolasyona gerek 
kalmadan kuruluşa kabulü 
yapılacak. Kuruluşa yapılan 
tertip, nakil ve yerleştirme-
lerde HES kodu alma ve 
beyan etme zorunlu olacak.
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>> ANNELERI PIŞIRIYOR

Engelli çocukları 
servis ediyor

Zihinsel engelli çocuklar Küçükyalı'daki kafede annelerinin yaptıkları 
yemekleri servis ederek hem sosyalleşiyor, hem de üretime katkı sağlıyor.

Zihinsel engelli çocuğu 
olan kadınlar tarafından 
kurulan Tomurcuk Eğitim 

Kültür Dayanışma ve İşletme 
Kooperatifi, down sendromlu 
ve zihinsel engelli çocukların, 
anneleriyle istihdam edilmesine 
olanak sunuyor.

Kooperatif, zihinsel engelli 
bireylerin tüketen değil üreten 
bireyler olarak var olması ve 
bağımsız yaşam becerileri kaza-
narak sosyal hayata katılabilme-
sini amaçlıyor. Rehabilitasyon 
programlarına katılan çocuklar, 
el sanatları, down kafe ve bahçe 
atölyeleri ile desteklenen iş edin-
dirme becerileriyle donatılıyor.

Tomurcuk Eğitim Kültür 
Dayanışma ve İşletme Koope-
ratifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Gülser Özkan, AA muhabirinin 
sorularını yanıtlarken, koopera-
tifin özelliğini "zihinsel engelli 
çocuğu olan anneler tarafından 
kurulması" şeklinde açıklayarak, 
şunları anlattı:

"Engellilik bir sorunsa önce-
likle ailenin sonra da toplumun 
sorunudur. Aileler olarak biz ge-
leneksel örgütlenmenin dışında 
bir örgütlenme yapmak ve taşın 
altına elimizi koymak istedik. 
Zihinsel engelli çocuklara sahip 
anneler olarak sorunumuza 
çözümü birlikte aradık. Engelli 
aileleri ve engellileri edilgen 
değil, etkin kılmak için bu yolu 
seçtik. Çok zorluklarımız oldu 
ama başardık. Kooperatifimizin 
zihinsel engelliler alanında kuru-
lan ilk sosyal kooperatifi olması 
önemli bir özelliğidir."

Özkan, eğitim programlarında 
down sendromluların aralarında 

olduğu zihinsel engelli yelpaze-
sinin altındaki çocuklara hizmet 
sunduklarını ifade ederek, down 
sendromlu kızının olmasının da 
kooperatifi hayata geçirmesinde 
etkili olduğunu belirtti.

Çocukların lise düzeyindeki 
eğitimini bitirdikten sonra eve 
kapanmak zorunda kaldığına 
dikkati çeken Özkan, şöyle 
devam etti:

“Bu çocuklarımız sosyalleştik-
çe ve toplumla bütünleştikçe ge-
lişme gösterir, en azından hayata 
bağlılıkları artar. Bu sebepten 

biz aileler olarak örgütlenme 
ihtiyacı duyduk. Çocuğumuz işe 
gidemeyeceğine göre ‘Çocukla-
rın ayağına işi getirelim.’ dedik. 
O da en iyi ‘Kooperatif çatısı 
altında olur’ diye düşündük. 
Burası hepsine yetmez. Burada 
işi öğrenirler, uygulamalarını 
yaparlar. Ondan sonra da hem 
ailelerin hem de toplumun des-
teği ile topluma ve iş hayatına 
katılabilirler. Kooperatifte okula 
kayıtlı down sendromluların da 
arasında yer aldığı 55 zihinsel 
engelli çocuğumuz bulunuyor.”

"Çalışmak onlara işe yaradıklarını hissettiriyor"
Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifi Kurum 
Müdürü Yasemin Güler de kızının down sendromlu olduğunu ve 
Atölye 21 Down Kafe'de çalıştığını belirtti.

Çocukların hem ürettiğini hem de istihdam edildiğini anlatan 
Güler, "Çocuklarımız Halk Eğitim Merkezlerinden yiyecek ve içecek 
servisi konusunda kurs aldı. Bilinçli olarak burada bu görevi yapı-
yorlar. Anneler olarak çocuklarımızla çalıştığımız için çok mutluyuz. 
Kızım Dila da bu kafede çalışıyor. Müşterilerle bir arada oluyorlar. 
Çalışmanın kızımın sosyal gelişimine çok büyük katkısı oldu. 
Kendilerini mutlu hissediyorlar ve çalışmak onlara işe yaradıklarını 
hissettiriyor. Toplumda yok sayılmış görülmüyorlar. Bunun farkına 
varıyorlar ve 'Ben de varım' diyorlar." diye konuştu.

Doğadaki tüm sesle-
rin frekanslarını ayırt 
edebilme yeteneğiyle 
"müzikal deha" kabul 
edilen otizmli piya-
nist Buğra Çankır'a 
akademinin kapıları, 
YÖK'ün otizmliler için 
doktora programına 
başvuruda yabancı dil 
şartını kaldırmasının 
ardından aralandı.

Türkiye’nin ilk otizmli doktora 
öğrencisi, müzik dehası Buğra

DOĞADAKI tüm seslerin frekanslarını ayırt 
edebilme yeteneği ile "müzikal deha" kabul 

edilen otizmli piyanist Buğra Çankır, Ankara Müzik 
ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde girdiği sınavda 
tüm aşamaları başarıyla geçerek Türki-
ye'nin otizmli ilk doktora öğrencisi 
olmayı başardı.

Henüz 3 yaşındayken otizm 
teşhisi konulmasının ardın-
dan Buğra ve ailesinin hayatı 
değişti. İsmi dahil anlamını 
bildiği tek kelime dahi olma-
yan Buğra, 3,5 yaşına geldi-
ğinde ise konuşmadan önce 
okumaya başladı, özel eğitim 
yoluyla her alanda büyük bilgi 
ve beceriler elde etti.

Buğra’nın kendisinin ve ailesinin 
yaşantısına yön veren gelişme ise 
2004’te yaşandı. California Üniversitesi-
nin yaptığı “mutlak kulak” testinden 36 tam puan 

alan Buğra, 664 kişi arasından “dünyanın en iyi 
müzik kulağı” seçilerek aileye umut ışığı oldu.

Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebil-
me yeteneği 2007’de Wisconsin Medical Society 

tarafından tescil edilen Buğra, “müzikal 
deha” olarak literatüre girdi.

Konservatuvarların ortaöğre-
tim bölümlerine otizmli olması 

nedeniyle kabul edilmeyen 
Buğra, Hatay Bedii Sabuncu 
Güzel Sanatlar Lisesinden, 
ardından İskenderun Teknik 
Üniversitesi Mustafa Yazıcı 
Devlet Konservatuarı lisans 

bölümünden derece elde 
ederek 2016’da mezun oldu.
Mezun olduğu konservatu-

varda “korrepetitör” olarak çalışan 
Buğra, hem ailesi için gurur kaynağı 

hem de benzer durumdakilere örnek 
oldu.

Bozkurt'ta kurulan konteyner kentte 
devlet engellileri de unutmadı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evini kaybe-
den vatandaşlar için oluşturulan konteyner kentte, engellilere göre de 
düzenlemeler yapıldı.

EVLERI yıkılan vatandaşlar için Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İçişleri Bakanlığı 

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ta-
rafından ilçede 32 konteynerin kurulumu yapıldı.

İhtiyaç duyula-
bilecek her türlü 
eşyanın bulundu-
ğu konteynerlerin 
bazıları da engelli-
ler için özel olarak 
tasarlandı.

Engelli rampası 
konulan, lavabosu 
ve kapıları engelli-
lere uygun olarak 
yapılan konteyner 
kentte, Kızılay 
tarafından vatan-
daşlara yemek de 
veriliyor.

Yürüme engelli 
Zübeyda Kuş, AA 
muhabirine, sel felaketinden demir korkuluklara 
tutunarak kurtulduğunu söyledi.

Selde evinin kullanılamaz hale geldiğini anlatan 
Kuş, “İlk önce Abana’ya yurda götürdüler, oradan 

buraya yerleştirdiler. Burada rahat ediyorum. 
Çıkma yeri de yaptılar. Tekerlekli sandalye akülü 
olmadığı için ondan zorlanıyorum. Yardımsever-
lerden akülü araba talep ediyorum.” diye konuştu.

Konteyner kent-
te yaşamaya başla-
yan Şerife Karaçam 
ise komşularının 
yardımıyla selden 
kurtulduğunu 
belirtti.

Selin ardından 
bir süre yurtta kal-
dığını ifade eden 
Karaçam şöyle 
devam etti:

“Devletimizden, 
milletimizden, elini 
uzatıp da haber 
verip de birbirine 
ulaşanlardan Allah 
razı olsun. Evimde 

bir çay kaşığım dahi yok, ne varsa sel alıp götürdü. 
Çok zor günler yaşadım. Burada rahatım çok iyi. 
Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşka-
nımızı da başımızdan eksik etmesin.”

>> ENGELLILERE YÖNELIK 8 ILDE 9 GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZININ 

Bu yıl faaliyete geçmesi 
için çalışmalar sürüyor
ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 9 Engelli Gündüz Yaşam Merke-
zinin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, yazılı açıklamasında, gündüz yaşam 

merkezlerinin engelli bireylerin öncelikli olarak ai-
leleri yanında yaşamlarını sürdürmesi esası çerçe-
vesinde önemli bir işleve sahip olduğunu vurgula-
dı. Yanık, "Temel amacımız, engelli birey bulunan 
ailelerin bütünlüğünü korurken, engellilerin de 
sosyal hayata daha 
aktif katılmasıdır." 
ifadesini kullandı.

Gündüz yaşam 
merkezlerinin, 
2018'den itibaren 
ülke genelinde 
yaygınlaştırıldığını 
hatırlatan Bakan 
Yanık, şu bilgileri 
paylaştı:

"Bu yıl itibarıyla 
76 ilde toplam 127 
gündüz yaşam 
merkezimizle 
gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca Antalya, 
Aydın, Adana, Bursa, Mersin, Kars, Yalova'da 1'er, 
İstanbul'da 2 tane olmak üzere toplam 9 Engelli 
Gündüz Yaşam Merkezinin bu yıl içerisinde faali-
yete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gündüz 
yaşam merkezleri modelini yaygınlaştırmaya 
devam ediyoruz."

"ENGELLILER ÇEŞITLI AKTIVITELERLE GÜNLÜK 
YAŞAM PROGRAMLARINDAN FAYDALANIYOR"

Bakan Yanık, gündüz yaşam merkezlerindeki 
engellilerin engel gruplarına ve yaş gruplarına 
göre oluşturulan etkinlik salonlarında, merkez-
de görevli usta öğreticiler, mesleki personel ve 
sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle 
günlük yaşam programlarından faydalandığını 
da aktardı. Yanık, bunun yanında engellilerin, 
tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik 

atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faa-
liyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru 
ve benzeri aktiviteler ile fiziksel rehabilitasyon 
amacıyla hidroterapi imkanlarından yararlandırıl-
dığını kaydetti.

FARKLI ENGEL GRUPLARINA HIZMET 
VERILIYOR

Gündüz Bakım 
Hizmeti, engelli bi-
reylerin, yaşam ka-
litesinin artırılması 
ve sosyal hayata 
aktif katılımlarına 
katkı sağlanması 
amacıyla hayata 
geçirildi.

Ülke genelinde 
faaliyet gösteren 
127 Gündüz Yaşam 
Merkezinde, zihin-
sel, bedensel en-

gelliler, otizmli bireyler olmak üzere ilin ihtiyaçları 
kapsamında farklı engel gruplarına gündüz bakım 
hizmeti veriliyor.

Gündüz bakım hizmeti kapsamında engelli 
bireyler gündüz yaşam merkezlerinden haftada 
40 saate kadar yararlanabiliyor. Gündüz bakım 
merkezlerinde, öz bakım becerilerinin kazandırıl-
ması, müzik, resim, el sanatları gibi uygulamalar 
yapılıyor.

Merkezlerde yürütülen hizmetlerle engelli 
bireylerin zihinsel ve duyusal olarak desteklenerek 
günlük yaşam becerilerinin korunması ve engel-
liliğin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması 
amaçlanıyor. Aynı zamanda engelli ailelerine 
yönelik danışmanlık, rehberlik hizmetleri ile daya-
nışma ve bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor. 
Gündüz yaşam merkezlerinde geçici yatılı bakım 
hizmeti sağlanmıyor.

DOĞUŞTAN işitme engelli Samiye Haj 
Mustafa, ailesi tarafından alınan işitme 

cihazını yaklaşık 5 
yıl önce Halep’teki 
bombardımandan 
kaçarken kaybetti. 
Cihazın kaybolmasıyla 
hayatı tekrar sessizliği 
bürünen Samiye, bir 
süre sonra ailesiyle 
Türkiye’ye sığındı. 
Şanlıurfa’ya yerleşen 
ve engeli nedeniy-
le anne, babası ve 
kardeşlerinin sesine 
hasret kalan Samiye, 
duyamadığı için okul-
la da gidemedi.

Maddi imkansızlık-
lar nedeniyle kızına 
işitme cihazı alamayan 
anne Abir Hüseyin, kızının tekrar duyması için İHH 
İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine başvurdu. 
Talebin değerlendirilmesi üzerine hayırsever bir 

iş insanının desteğiyle Samiye için 2 işitme cihazı 
temin edildi. İşitme cihazlarına kavuşan Samiye, 

tekrar duymanın 
mutluluğunu yaşıyor. 
11 yaşındaki Sami-
ye Haj Mustafa AA 
muhabirine, annesinin 
ve kardeşlerinin sesini 
tekrar duyabildiği için 
çok mutlu olduğunu 
söyledi.

Halep’te 5 yıl önce 
evlerinin bombalandı-
ğını dile getiren Sami-
ye, saldırıda halasının 
oğlunun öldüğünü, 
ninesinin de yaralandı-
ğını ifade etti.

Yaşanan olayı unu-
tamadığını anlatan 
Samiye, şöyle konuştu:

“Artık annemin ve kardeşlerimin seslerini du-
yuyorum. Okula gidebileceğim. Çok mutluyum. 
Emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederim.”

>> BOMBARDIMANDAN KAÇARKEN IŞITME CIHAZLARINI KAYBEDEN SAMIYE

Hayırseverlerin aldığı yeni 
cihazlarla duymaya başladı
Suriye'nin Halep kentinde 5 yıl önce yaşanan bombardımandan kaçarken kaybetti-
ği işitme cihazlarının yerine Şanlıurfalı hayırseverlerin desteğiyle yenisine kavuşan 
11 yaşındaki Suriyeli Samiye Haj Mustafa, tekrar duymanın mutluluğunu yaşıyor.
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>>  YÜZDE 98 ENGELLI ARKADAŞLARINI

Hayata projeyle bağladılar
TEKNOFEST’TE yarışan İzmir 
Seferihisar Semiha-İrfan Çalı 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’n-
den bir grup öğrenci, 
geliştirdikleri fotoğraf 
çekme, parmak kal-
dırma ve kapı çalma 
aparatları ile yüzde 98 
engelli arkadaşlarını 
hayata bağladı.

Katmerci’nin tek 
parmağını hareket 
ettirebildiğini ve 
onun istekleri doğrultusunda üç 
aparat yaptıklarını belirten Bilir, “Hem 
okulda öğrendiklerimizle hem de 
3D yazıcıyla neler yapabileceğimizi 
kararlaştırarak Ege abi için aparatlar 

tasarladık. Bunlardan ilki bir fotoğraf 
çekme makinesi. Ege abi bir Solo Türk 
hayranı, uçakları ve fotoğraf çekme-

yi çok seviyor. Bu 
hobisini gerçekleşti-
rebilmesi için yatay 
ve dikey açıda 
dönebilen bir 
aparat ge-
liştirdik. Bu 
aparatın 
bağlı 
olduğu 

bir buton, Ege abinin 
aracında bulunuyor. O 
butona bastığında istediği 
gibi fotoğraf çekebiliyor.” 
diye konuştu.

Emekli olduktan sonra ampute futbol ve haltere ilgi 
duymaya başlayan Şanlıurfalı 50 yaşındaki Mahmut 
Toprak, Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyü-
biye Belediyespor'un kaptanlığını yaparken, halterde 
de adından söz ettirmeye başladı.

>> EMEKLILIK GÜNLERINI AMPUTE SPOR DALLARIYLA DEĞERLENDIRDI

Madalyalara 
abone oldu

Çocuk felci nedeniyle 2 yaşında beden-
sel engelli olan Mahmut Toprak (50), 
küçük yaşlardan itibaren spora ilgi 

duymaya başladı. Toprak, çalıştığı kurumdan 
36 yaşında emekli olduktan sonra ampute 

futbol ve halterle hobi amaçlı ilgilenmeye 
başladı.

Öncülüğünde kurulan ve bu sezon Ampu-
te Futbol Süper Lig'e yükselen Eyyübiye Be-
lediyespor'un kaptanlığını da yapan Toprak, 

halterde katıldığı 7 Türkiye Şampiyonası'nda 
7 madalya kazanarak önemli bir başarıya 
imza atmanın gururunu yaşıyor.

Yaşına rağmen spordan kopmayan Top-
rak, aynı zamanda şampiyonalara hazırla-
dığı gençlerin elde ettiği başarılarla gurur 
duyuyor.

“BU YAŞTA BUNLARI YAPABILMEK 
BENIM IÇIN BAŞARIDIR”

Mahmut Toprak, AA muhabirine, 14 yıldır 
spor yaptığını, 50 yaşında olmasına rağmen 
halen spor yapmaya devam ettiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra kendisini bir 
boşluk içinde bulduğunu, bu nedenle de 
hobi amaçlı ampute futbol ve halterle ilgi-
lenmeye başladığını anlatan Toprak, şöyle 
konuştu:

“2014’te hocaların tavsiyesiyle halter 
şampiyonasına katıldım ve Türkiye 2’ncisi 
oldum, bu beni heveslendirdi. Katıldığım 
şampiyonalarda 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 
üçüncülükle toplam 7 madalya kazandım. 
Kurucusu olduğum Eyyübiye Belediyespor 
Futbol Takımı ile Ampute Süper Lig’e yüksel-
meyi de başardık. Bu yaşta bunları yapa-
bilmek benim için büyük başarı. Yaşım 50, 
sporu bırakmayı düşünüyordum ama geçti-
ğimiz günlerde düzenlenen Tokyo Paralim-
pik Oyunları’nda 57 yaşındaki bir sporcunun 
madalya kazandığını görünce devam kararı 
aldım. Neden olimpiyatlarda, Avrupa ve 
dünya şampiyonalarında başarılı olmayayım 
diye düşündüm. Halterde haftanın 5 günü 
antrenmanlarımı sürdürüyorum.”

Çok çalıştığını ve bu çalışmalarının karşılığını alacağına inandığını vurgulayan 
Toprak, şunları kaydetti:

"Benim 'Spor, engel tanımayan cesur yürekli insanlarındır' şeklinde bir sloganım 
var. Bize destek olsunlar, dünyaları kaldıralım. Sporu çok seviyorum, bu sporu 
yapmak isteyen sporculara da elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Tüm 
engelli kardeşlerimden isteğim, sevdikleri bir sporu yapsınlar, hayatla barışık 
olsunlar. Spor sayesinde dünya sizi tanısın. Yaşım 50 ama işim bitmemiş, pes etmek 
yok. İnşallah 60 yaşına kadar spor yapmaya devam edeceğim. Kendimi 25 yaşında 
gibi hissediyorum, o azim ve kuvvet var bende. Allah nasip ederse milli takımla 
Avrupa'da başarılı olmak istiyorum. Ülkemi çok seviyorum, bayrağımı uluslararası 
organizasyonlarda dalgalandırmak istiyorum."

>> ENGELLI SPORCU BAŞARILARIYLA 

Akranlarına rol 
model oluyor
Yüzme sporunda şampiyonluk elde eden, yer al-
dığı oturarak voleybol takımı Süper Lig'e çıkan 20 
yaşındaki Mustafa Kaya, engelliler derneğindeki 
çalışmalarıyla da örnek oluyor.

KIRŞEHIR'DE doğuştan en-
gelli 20 yaşındaki üniversite 

öğrencisi Mustafa Kaya, bireysel 
ve takım halinde kazandığı şampi-
yonluklarla sosyal hayata katıl-
maya çekinen engelli akranlarına 
örnek oluyor.

Ailesinin desteğiyle ilkokul, 
ortaokul, lise eğitimini başarıyla 
tamamlayan ve Akdeniz Üni-
versitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf 
öğrencisi olan Kaya, 16 yaşında 
başladığı yüzme sporunda kendi-
ni geliştirdi.

Yaklaşık 2 senelik çalışma ile 
2019 yılında Antalya'da gerçekleş-
tirilen Bedensel Engelliler Türkiye 
Yüzme Şampiyonası'nda gençler 
kategorisinde 100 metre kelebek 
ve 100 metre sırtüstünde altın 
madalya kazanan Kaya, 100 metre 
serbest, 200 metre karışık ve 50 
metre serbest kategorilerinde ise 
ikinci oldu.

Kaya, katıldığı bölgesel ve 
Türkiye genelindeki birçok yüzme 

şampiyonasında da dereceler elde 
ederek madalya kazandı.

Farklı spor dallarına ilgi duyan 
Kaya, Kaman Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü bünyesinde kurulan, 
aralarında gaziler ve engelli me-
murların da bulunduğu Kaman 
Kızıközü Spor Kulübü Oturarak 
Voleybol Takımı’nda mücadele 
etmeye başladı. Takım, 4 ay gibi 
kısa sürede yapılan yoğun çalışma 
temposunun ardından temmuz 
ayındaki müsabakalar sonucu 
Oturarak Voleybol Süper Ligi’ne 
çıktı.

Örnek başarılarıyla Şirin Kırşehir 
Engelliler Derneğinin spor faali-
yetleri sorumluluğuna getirilen 
Kaya, kentteki engellilerin spor 
yapması ve yeteneklerini geliştir-
mesi için de çalışıyor.

Başarılı sporcu Mustafa Kaya, 
AA muhabirine, doğuştan engelli 
olmasına rağmen başta babası 
olmak üzere ailesinin katkısı ve 
desteğiyle hayata tutunduğunu 
söyledi.

Sağ bacağının diz üstünden protez olduğunu ve spor yapmayı çok 
sevdiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

“Yüzme ve oturarak voleybolda lisanslı spor yapıyorum. Tekerlekli 
sandalye basketbol, tekerlekli sandalye atletizm ve ampute futbol, 
başarılı olabileceğim spor branşları arasında yer alıyor. 2019 yılında 
yüzmede Türkiye şampiyonu oldum. Oturarak voleybolda da takımı-
mızla başarı elde ederek Süper Lig’e yükseldik. Hocamız Sultan Işık’ın 
fedakarlığı sayesinde ben de ligin en iyi smaçörü unvanını aldım. Bu 
başarılarımı diğer branşlarda da sürdürmek istiyorum.”

BAŞARILARIYLA engellilere 
örnek olmasından mutluluk duy-
duğunu anlatan Kaya, "Yüzme ve 
oturarak voleybol-
da elde ettiğim 
başarılar birçok 
engelli kardeşime 
de örnek oldu. 
Spora başlamala-
rına vesile oldu. 
Bu yönden kendimi çok mutlu 
hissediyorum." dedi.

Dernekteki göreviyle de engelli-

leri spora yönlendirmeye çalıştı-
ğına işaret eden Kaya, "Engelli kar-
deşlerimizin spora bakış açısında 

olumlu değişiklile-
re yol açmak beni 
çok mutlu ediyor. 
Onlara yol gösterici 
olmak, bir şeyleri 
başarabileceklerine 
olan inançlarını 

taze tutmak beni spora daha çok 
bağlıyor. Onlara rol model olmak-
tan çok mutluyum." diye konuştu.

Diğer engellilere model oldu

>> TOKYO PARALIMPIK OYUNLARI ŞAMPIYONU ÖZTÜRK: 

Paris'te üçüncü altın madalyayı da alıp 
adımı tarihe yazdırmak istiyorum
2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, 
aynı başarıyı 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da elde edip adını tarihe yazdırmak istediğini belirtti.

2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları'nda masa tenisi 

branşında altın madalya kaza-
nan Abdullah Öztürk, Anadolu 
Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin 
konuğu oldu.

Spora önce arkadaşlarının 
yönlendirmesiyle tekerlekli 
sandalye basketbolu oynaya-
rak başladığını ve Ümit Milli 
Takımı’na kadar yükseldiğini 
belirten Abdullah, Türkiye Be-
densel Engelliler Spor Federas-
yonunun “Yerinde spor” projesi 
kapsamında antrenör İlhami 
Kılınçkaya tarafından 2007’de 
masa tenisine başlatıldığını 
söyledi.

Masa tenisini çok sevdiğini 
dile getiren Abdullah, bu bran-
şta Avrupa ve dünya şampiyo-
nalarında birçok madalya elde 

ettiğini ifade etti.
Milli sporcu Abdullah 

Öztürk’ün sorulara verdiği 
cevaplar şöyle:

2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları’nda finale kadar 

gidebileceğini düşünüyor 
muydun?

Ferdi sporları yapanlar için 
bizim dönüm noktamız çeyrek 
finaldir. Çeyrek finalden yarı fina-
le kaldığımız zaman iyi sporcular 

çok rahatlar. Antrenörlerime ve 
yöneticilerime ‘Ben eğer yarı 
finale kalırsam o altına çentiği 
atın.’ diyordum. Çeyrek final ma-
çım çok rahat geçti, hiç heyecan 
yapmadım ve yarı finale kaldım. 
Yarı finale kalınca çok rahat 
oynuyorum. Yarı finali ve finali 
3-1 aldım. Rakiplerime 5 maçta 2 
set verdim. Çok konsantreydim. 
Final maçının 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’na denk gelmesi beni 
ayrı motive etti. Final maçının 
olduğu sabah telefona baktım 
ve sosyal medya paylaşımların-
dan 30 Ağustos Zafer Bayramı 
olduğunu anladım. Kendime 
‘Bugün ne yapıp ne edip altın 
madalyayı almalısın. Bugünün 
telafisi yok ve günün önemine 
oynayacaksın.’ dedim. Kendimi 
böyle motive ettim.

>> DÜNYA IKINCISI IŞITME ENGELLI ATLET AYSUN AKAY'IN 

Yeni hedefi yaz olimpiyatları
ÇALIŞMALARINI antrenörü Saim 
Korkmaz eşliğinde Kardeşköy Atletizm 

Sahası'nda sürdüren 27 yaşındaki Aysun Akay, 
basın mensuplarına, ailesinin yönlendirmesiyle 
spora başladığını, bu zamana kadar ulusal ve 
uluslararası yarışmalarda 14 madalya kazandığı-
nı belirtti.

Geçen ay Polonya'da düzenlenen 4. Dünya 
İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 
metrede ikinci, 200 metre ise üçüncü olduğunu 
hatırlatan Akay, şöyle konuştu:

"Hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışmala-
rımı sürdüreceğim. Kanada ve Bulgaristan'daki 

yarışmalarda sakatlık yaşayıp derece alamayınca, 
sporu bırakmaya karar verdim. 2015'te nişanlım 
Hüsnü Selçuk'un desteğiyle spora tekrar dön-
düm. Polonya'daki şampiyona çok çekişmeliydi, 
aşırı yağmur vardı ama başarıyla döndüm. Dün-
ya ikincisi olduğumda mutluluktan çok ağladım. 
200 metre yarışmasında madalya beklemiyor-
dum ama onu da aldım. Antrenörüm Saim Kork-
maz bana çok büyük destek veriyor. Brezilya'da 
yapılacak 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat 
Oyunları'na katılarak orada altın madalya almak 
istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırarak, İstiklal 
Marşı'nı okutmak istiyorum."


