
ÇAY POSASI SAKSIYA DÖNÜŞÜYOR

SIFIR ATI PROJESİ İLE

Aralık 2021
Yıl: 2 - Fiyat: 5 TL

İzmir'de 11 yıldır 
Japon savaş sanatı 
aikido dersleri veren 
akondroplazi has-
tası Umut Kösemen, 
yaşamını anlattı.

Zorlukları 
aikidoyla aştı

SPOR olarak başladığı 
aikidoyu profesyonel boyuta 
taşıyan ve eğitmen olan Kö-
semen, Bornova ilçesinde ai-
kido eğitmeni olarak bir spor 
salonunda haftanın 5 günü 
ders veriyor. SAYFA 8’DE

GAZIANTEP’TE 20 yıldır mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle yürüyemeyen anasınıfı öğretmeni, her gün eşinin 
desteğiyle tekerlekli sandalyeyle okula gidiyor. SAYFA 6’DA

>> ENGELLI ÖĞRETMENI 5 YILDIR EŞI 

Tekerlekli sandalyeyle okula götürüyor

>> ENGELI AŞAN ÖĞRETMEN
YAZDIĞI KITAPLARLA 

Milyonlarca 
öğrenciye ulaştı
KONYA’DA geçirdiği trafik kazasından 
sonra yaşamını tekerlekli sandalyede 
devam ettiren ancak hayata küsmeyen 
öğretmen İzzet Eker, 2013 yılından 
beri yazdığı kitaplarla ülkenin dört 
bir yanından milyonlarca öğrencinin 
eğitimine katkı sundu. SAYFA 5’TE

>> DÜNYANIN EN UZUN KADINI 
ÜNVANINA SAHIP RÜMEYSA 

Hayalinin 
peşinde ilerliyor
KARABÜK’ÜN Safranbolu ilçesinde 
ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren 
Rumeysa Gelgi, “İlk rekortmen oldu-
ğumda Polonya ve Fransa’dan teklif 
almıştım. Bu defa Rusya’dan bir davet 
aldım. Maalesef hiçbirine gidemedim. 
Elbette gitmek isterim”. SAYFA 5’TE

>> ENGELLI ÖĞRENCININ 

Sınıf hayalini 
gerçekleştirdi
MATEMATIK Öğretmeni Sevgi Özka, 
“Öğrencimizin hayalini gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra 
haftanın 2 günü sınıf arkadaşları ile birlik-
te evde eğitim görecek” müjdesini verdi.
SAYFA 4’TE

Çalışma azimleri ve bağlılıklarıyla örnek oluyor
GÖRME engelli Vahide-Osman Aksoy çifti, hafta içi her gün 10 kilometre uzaklıktan kent merkezine giderek, seyyar satıcılık yapıyor. SAYFA 8’DE

ENGELLI VE YAŞLI
INSANLARIMIZA!

Haydi destek
olalım!

Gazeteniz Engellim Sesi ile kalpten 
kalbe yeni yollar kurmayı sürdürüyoruz. 
Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için 
adrese teslim sandelyeleri yollama-
yı sürdürüyoruz. Gazetemizin Genel 
Müdürü Didem Şensürek, telefonla 
kendilerine ulaşan kimselere ziyaret-
ler düzenlediklerini söyledi.

ENGELLI, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için biz varız 
diyen Engellim Sesi Gazetesi Genel Müdürü 
Didem Şensürek, “Özellikle engelliler konusunda 
çalışmaya, var olmaya devam ediyoruz. Kasım 
ayında da engelli kardeşlerimizin adreslerine 
teslim sandalye desteğinde bulunduk. Hep 
diyoruz hepimiz birer engelli adayıyız. Bu hassas 
konuda mümkün olduğu kadar empati yapıla-
bilmesi için Engellim Sesi varlığını sürdürüyor.” 
diye konuştu.

ENGELLILERIN maddi bir gelir kaynağı olarak 
görülmesinden endişe duyduklarını ifade eden 
Şensürek konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’de ve hatta Avrupa ülkelerinde 
çok sayıda engelliler adına çalışma yapan kişi 
ve kurum var. Engellileri vitrine koyarak kendi 
amaçlarını sağlamaya çalışıyorlar. Biz hayırse-
verleri bu noktada her zaman uyarıyoruz. Şeffaf 
olmayan bu tip oluşumlara taviz vermesinler 
diyoruz.”

HEPIMIZ ENGELLI ADAYIYIZ ENGELLI ISTISMARINA DIKKAT

>> “ÖZEL” ÖĞRENCILER, ÇEVRE DOSTU

Çalışmalarıyla 
örnek oluyor
MERAM Melike Hatun Özel 
Eğitim Meslek Okulu öğrencileri 
ve öğretmenleri "Sıfır Atık 
Projesi" kapsamında yürüttüğü 

çalışmalarla başta öğrenci 
velileri olmak üzere çevreye 
örnek oluyor. 
SAYFA 2’DE

>> 'ATLI TERAPI' ÖZEL BIREYLER ILE 

Ailelerinin yüzü 
güldürüyor
Kastamonu'da "Doğada Atlı Terapi" 
Projesi sayesinde öz güven kazanan, 
farklı cümleler kuran ve vücut hareketle-
rinde gelişim sağlanan engelli çocukların 
aileleri de terapiden yüzleri gülerek ayrılıyor.

SAYFA 2’DE
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Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığına 
bağlı İstanbul ve 

Ankara'daki görme 
engelliler rehabili-

tasyon merkezlerin-
de, 4 bin 630 kursi-
yer temel ve mesleki 
eğitimlerini başa-

rıyla tamamlayarak 
sertifikalarını aldı.

>> 10 BIN 870 GÖRME ENGELLI 

Kamuda istihdam edildi
TÜRKIYE'DE, bu yıl itibarıyla ka-
muda istihdam edilen görme engelli 

sayısı 10 bin 870 oldu.
AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden 

edindiği bilgiye göre, Türkiye'deki Ulusal 
Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı yaklaşık 2,6 
milyon engelli vatandaş bulunuyor.

Bu kişiler içerisinden 215 bin 76'sını görme 
engelliler oluşturuyor. Bakanlık, görme engel-
lilere erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmet-
lerinin yanında kamuda da istihdam sağlıyor.

Bu kapsamda 2002'de 5 bin 777 olan 

engelli memurların sayısı bu yıl itibarıyla 
58 bin 520'e ulaştı. Kamuda istihdam edilen 
görme engelli sayısı da 10 bin 870'e ulaş-
mış oldu.

Öte yandan, aile ve sosyal hizmetler il 
müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren 
İstanbul ve Ankara'daki görme engelliler 
rehabilitasyon merkezlerinde, yetişkin yaş 
gruplarına hem görme engellilikle ilgili 
eğitimler hem psiko sosyal terapi prog-
ramları hem de istihdama yönelik mesleki 
eğitimler veriliyor.

Evde 13 yıldır eğitim alan cam kemik 
hastası Esra'nın hayali katip olmak

Doğuştan cam kemik hastası 20 yaşındaki Esra Ata, kendi imkanlarıyla hazırlandığı üniversite sınavını kazanarak katip olmak istiyor.

Y ürüyemediği için ilkokul, or-
taokul ve liseden evde eğitim 
imkanı sayesinde mezun olan 

Ata, şimdi ise üniversiteli olmanın 
hayalini kuruyor.

Ders çalışmak için Kayseri Büyük-
şehir Belediyesinin kütüphanelerini 
tercih eden Ata, Esenyurt Mahalle-
si’ndeki evinden akülü aracıyla yola 
çıkarak Merkez Kütüphane’ye geliyor.

İki çocuklu ailenin küçüğü olan, 
gezmeyi, müzik dinlemeyi ve şarkı 
söylemeyi çok seven Ata, yaşama olan 
bağlılığıyla dikkati çekiyor.

Ata, AA muhabirine, cam kemik 
hastalığının 4 türü bulunduğunu, 
kendisinin tip 2 çeşidinden olduğu 
için yürüyemediğini söyledi. Kemiklerinin hassasiyetine dikkati çeken Ata, en ufak darbede kırılabil-

diklerini dile getirdi.
Esra Ata, 7 yaşından beri evde 

eğitim aldığını ve şimdi de üniversi-
te sınavına hazırlandığını anlatarak, 
“Ailemin maddi durumundan dolayı 
dershaneye gidemiyorum. Erciyes 
Üniversitesinde okumak istiyorum. 
Çok küçüklükten beri hayalim katip 
olmak. Bunun için Erciyes Üniversitesi 
Adalet Meslek Yüksekokuluna gitmek 
istiyorum.” diye konuştu.

Yazmayı normalde de sevdiğini 
ifade eden Ata, bilgisayar kullanı-
mında ve iletişim konusunda başarılı 
olduğunu belirtti.

Ata, sınava evde hazırlanmanın zor 
olduğunu, kaynak kitaplara ulaşmada 
da sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Evinden Merkez Kütüphane’ye 
akülü aracıyla 35 dakikada geldiği-
ni aktaran Ata, “Şehir içi ulaşımda 
engelli rampalarını kullanırken çok 
zorluk yaşıyorum. Bunun nedeni 
bazı sürücülerin duyarsız şekilde bu 
rampaları kapatmaları. Evim kütüpha-
neye uzak olduğu için akülü aracımla 
gelirken de zorluk çekiyorum.” ifade-
lerini kullandı.

Ata, kütüphanenin ise engellilere 
göre düzenlendiğini, bu nedenle için-
de rahatlıkla akülü aracıyla hareket 
ettiğini anlattı.

Konserlere gitmeyi çok sevdiğini 
anlatan Esra Ata, müziğe ilgi duydu-
ğunu ve bazı enstrümanları çalabildi-
ğini de sözlerine ekledi.

>> 'ATLI TERAPI' ÖZEL BIREYLER ILE 

Ailelerinin yüzü 
güldürüyor
Kastamonu'da "Doğada Atlı Terapi" 
Projesi sayesinde öz güven kazanan, 
farklı cümleler kuran ve vücut hareketle-
rinde gelişim sağlanan engelli çocukların 
aileleri de terapiden yüzleri gülerek ayrılıyor.

DADAY Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Nöbetçi 

Ekip Kaliteli Yaşam Derneği 
tarafından hazırlanıp İçişle-
ri Bakanlığı Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü 
tarafından kabul edilen proje 
kapsamında 20 özel birey, atlı 
terapist, ergoterapist, seyis ve 
yan tutucu eşliğinde atlı tera-
pi eğitimlerine katılıyor.

Daday ilçesindeki Emirbey 
Atlı Turizm Çiftliği’ne gelen 
özel bireylere at üzerinde 
egzersizler yaptırılıyor.

Atlar sayesinde öz güven 
kazanan, farklı cümleler 
kuran ve vücut hareketlerinde 
gelişim sağlanan öğrencilerin 
aileleri de terapiden yüzleri 
gülerek ayrılıyor.

Kastamonu Valiliği İl Sivil 
Toplumla İlişkiler Müdürü 

Yavuz Selim Şimşek, AA mu-
habirine, projenin Vali Avni 
Çakır tarafından eylül ayında 
açılışının yapıldığını belirtti.

Projeyle fiziksel ya da 
zihinsel engelli çocukların 
gelişimine katkı sağlanma-
sının hedeflendiğini anlatan 
Şimşek, “Burada faaliyetleri 
takip ederken çocuklarımızın 
yaşamış oldukları heyecanı 
görünce duygulanmamak elde 
değil. Eylül ayından bu tarafa 
devam eden proje ile çocuk-
larımızın kısa sürede gelişim-
lerini gözlemlemek bizleri 
ayrıca mutlu etmektedir. Bu 
projenin hayata geçmesini 
sağlayan, her zaman sivil 
toplumun gelişmesine destek 
veren İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu’ya teşekkürle-
rimizi sunuyoruz.” dedi.

Konya'daki Meram Melike Hatun Özel 
Eğitim Meslek Okulu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 
"Sıfır Atık Projesi" kapsamında üretim 
yapmayı kendine görev edinerek çev-
reye katkı sağlıyor.

“Özel” öğrenciler, çevre dostu
çalışmalarıyla örnek oluyor
Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ve öğretmenleri "Sıfır 
Atık Projesi" kapsamında yürüttüğü çalışmalarla başta öğrenci velileri olmak üzere 
çevreye örnek oluyor.

OKUL yönetimi ve öğretmenler, 
bedensel ve hafif düzey zihinsel 

engelli ile otizm ve down sendromlu 
öğrencileriyle sıfır atığa yönelik projeler 
geliştiriyor.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, 
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ile Matbaa 
Atölyesi alanlarına sahip okul, el sanatla-
rı teknolojisi ve tarım alanında yürüttüğü 
çalışmalarla sıfır atıkta ön plana çıkıyor.

ÇAY POSASI SAKSIYA DÖNÜŞÜYOR

Meram Melike Hatun Özel Eğitim 

Meslek Okulu Müdürü Meral Taşpınar, AA 
muhabirine, özellikle sıfır atık bilinciyle 
öğrenci yetiştiren bir okul olduklarını 
söyledi.

Okuldaki herkesin sıfır atığı benim-
sediğini belirten Taşpınar, “Sıfır atık 
kapsamında birçok çalışmamız var. Son 
yaptığımız ‘Çay posanı getir 5’lik saksını 
götür’ kampanyası çok ilgi gördü.” diye 
konuştu.

Taşpınar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Meram Belediyesi ve Konyaspor’un da 
çay posası getirerek kampanyaya destek 

verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Bu çay posası da kahverengi atıklar-

dan olduğu için kompost makinemizde 
verimli şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca 
velilerimizden çöpe atacakları plastik ku-
tuları okulumuza getirmelerini istiyoruz. 
Plastik atıklar yüzyıllar boyunca doğada 
kalıyor. Biz bu plastikleri farklı materyal-
lerle süsleyip kalemlik, saksı gibi eşya-
lara dönüştürerek yeniden kullanıma 
sunuyoruz. Biz burada atığı atık olarak 
değil yeniden kullanılabilecek bir ürün 
olarak değerlendirmeye çalışıyoruz.”

>> DOWN SENDROMLU MILLI YÜZÜCÜ

Avrupa Oyunları'nda altın hedefliyor
Katıldığı şampiyonalarda elde ettiği başarılarla dikkati çeken down sendromlu 
milli yüzücü Fatma Çağla Demir, 4-11 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek 
Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalyaya ulaşmak için kulaç atacak.

MILLI yüzücü 29 yaşındaki Fatma Çağla 
Demir, Hendek Gençlik Merkezi Ka-

palı Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü 
antrenman yaparak şampiyonaya 
hazırlandı.

Fatma Çağla Demir, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, "1 numara" 
olmayı hedeflediğini dile getire-
rek, "İnşallah bu hedefi gerçek-
leştireceğim. Avrupa'da madalya 
bırakmayacağım, hepsini alaca-
ğım. Gümbür gümbür geliyorum." 
dedi.

Demir, şampiyonaya antrenörüyle 
Hendek’te hazırlandığını belirterek, 
“Altın madalyalarla donatacağız bura-
yı. Avrupa Şampiyonası’nda teker teker 
altın madalyaları alacağım. 2 senedir bu 
şampiyona için çalışıyorum. İnşallah altın 

madalyayla geri dönmeyi hedefliyoruz.” diye 
konuştu.

Engelli arkadaşlarına spor yapmaları 
tavsiyesinde bulunan Demir, “Engelli 

kardeşlerim, gelin spor yapalım, 
gelin yüzelim. Spor yaparak hep 
birlikte tüm engelleri aşalım.” 
ifadesini kullandı.

ORHAN DEMIR: BAŞARI TESA-
DÜF DEĞILDIR

Milli yüzücü kızını çalıştıran 
Türkiye Özel Sporcular Spor 

Federasyonu Başkan Danışmanı 
Orhan Demir de Down Sendromlular 

Avrupa Oyunları’nda Türkiye’den 62 
sporcunun judo, atletizm, yüzme, futsal, 

futbol, tenis ve masa tenisi branşlarında 
mücadele edeceğini söyledi. 
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>> ENGELLI BIREYLER GELENEKSEL EL SANATLARIYLA 

Hem üretiyor 
hem sosyalleşiyor
Samsun'un Bafra ilçesinde Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açılan 
kurslara katılan engelli bireyler el sanatlarıyla sosyalleşme imkanı 
bulurken, merkezin sunduğu imkanlardan da yararlanıyor.

"Burada 
dertlerimize 

ortak 
oluyoruz"

Kursiyerlerden Yıldız 
Kaya, merkezin en 
güzel özelliğinin 
engellilere çok 
güzel hizmetlerin 
sunulması olduğunu 
belirtti.

Kaya, "Engelliler 
dışarıda başarama-
dıklarını gelip bura-
da birlik beraberlik 
içinde başarmaya 
çalışıyor. Gelip bura-
da arkadaşlarımıza 
kendi dertlerini arz 
ediyorlar, neticede 
yapılabilecek olanları 
yapıyoruz. Burada 
engelli aracımız var 
hasta olan hastane-
ye gidiyor işi olanın 
işi görülüyor. Dışarı-
da şarj istasyonunda 
engelli araçlarını 
şarj edebiliyoruz. 
Burada dertlerimize 
de ortak oluyoruz. 
Hocamız çok güzel 
kurslar yaptı. Hem 
geri dönüşüm hem 
eskileri değerlendiri-
yoruz." diye konuştu.

Leyla Akçay da 
kursa katıldığı için 
çok mutlu olduğunu, 
merkezde sunulan 
imkanlardan yarar-
landıklarını ifade etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde engelli 
bireyler geleneksel el sanatları 
kursuyla sosyal hayata katılım 

sağlarken, yöreye özgü el sanatlarını da 
yeniden yorumluyor.

Bafra Engelli Koordinasyon Merkezi'n-
de engelliler için her detay düşünülür-
ken, konforlu bir ortamda kurs imkanı da 
sunuluyor.

Kafeteryası, kütüphanesi, akülü araç-
ların şarj edilebileceği alanı bulunan 
merkezde, engellilere özel işleri için de 
bir minibüs tahsis ediliyor.

Herkese açık olan merkezde engelli 
bireyler hem üretiyor hem sosyalleşiyor.

Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursta 
engelli bireylerin tütün ipinden yaptıkları 
çantalar, Bafra işi adı verilen kanaviçe-
ler, pet şişelerin geri dönüşüm yolu ile 
yapılan çanta ve süs eşyaları gibi ürünleri 
ise ilgi görüyor.

Merkezde, engelli bireylerin ellerinden 
çıkan birbirinden güzel çalışmaların 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü'nde vatan-
daşların beğenisine sunulacağı sergi için 
merkezde hummalı bir çalışma yürütü-
lüyor.

El sanatları usta öğreticisi Derya Bir-

can, AA muhabirine, el sanatları kursların-
da geleneksel el sanatlarını modernize 
ederek günümüze taşıdıklarını söyledi.

Geri dönüşüm ve sıfır atık projelerini de 
desteklediklerini ve bu yönde çalışmalar 
yaptıklarını dile getiren Bircan, “Çok eski-
lerden Bafra işi denilen bir ürünümüz var. 
Ninelerimizin, annelerimizin çeyizinde 

olan antika el işlerini engelli arkadaşla-
rımızla günümüze taşıyoruz. İp çekerek 
yapılan antik işlemelerimiz var. O döne-
min tekniğini kullanarak daha modernize 
ederek işliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kursların verimli geçtiğini anlatan Bir-
can, “Engelli arkadaşlar buraya gelerek 
sorunlarını hallediyorlar. Burası engelli 

arkadaşlarımız için çok güzel bir yer. 
Hem burada sadece benim öğretmem de 
değil onlardan da bir şey öğreniyorum. 
Evde oturacaklarına buraya gelsinler, 
hem sosyalleşiriz hem bir şeyler öğre-
tiriz birbirimize. Her açıdan çok güzel 
bir yer. Bütün engelli bireyleri buraya 
bekliyoruz.” dedi.

TİKA, Suriye'de engelli 
çocukların eğitimi için 
özel sınıflar açtı
Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Su-
riye'nin kuzeyindeki 
Azez ilçesinde, fiziksel 
olarak yaşıtlarından 
geride kalan çocuk-
ların belirli becerileri 
kazanması ve geliştir-
mesi için özel sınıfların 
açılışını yaptı.

TİKA, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü iş birliğiyle Kilis'in karşısındaki 

Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe 
merkezindeki Ali Bin Ebu Talip İlkoku-
lunda, fiziksel destek ve rehabilitasyon 
amacıyla iki sınıfı eğitime kazandırdı.

Uzmanlar tarafından özel olarak ha-
zırlanan sınıflarda, bedensel yetersizliği, 
gelişim geriliği, kas hastalıkları ve Down 
Sendromlu öğrenciler ücretsiz eğitim 
görecek.

TİKA ayrıca Azez'e bağlı Akterin bel-
desinde de "atölyeler sokağı" adı verilen 
boya ve hijyen üretim atölyesinin açılışını 
gerçekleştirdi.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birli-
ğiyle kurulan atölyede üretilen boya ve 
hijyen malzemeleri, ücretsiz olarak bölge 

halkının hizmetine sunuldu.
Açılışlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Danışmanı Kamil Kolabaş, Kilis İl Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 
TİKA ve sivil toplum kuruluşları temsil-
cileri ile bölge halkının ileri gelenleri 
katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı 
Kolabaş, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, "TİKA olarak Azez ve Akterin'de 
engelli sınıfı ve sanat sokağını hizmete 
açtık. Engellilere yönelik hizmetlerin yanı 
sıra boya ve hijyen imalatı yaparak bölge 
halkına sunuyoruz." dedi.

TİKA, Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Doğu 
Asya, Latin Amerika ülkeleri başta olmak 
üzere, yaklaşık 150 ülkede bölge halkları-
na hizmet götürüyor.

>> AMPUTE MILLI FUTBOLCU ŞEYHMUS ÖĞRETMEN

Sahalardaki azmiyle 
öğrencilerine örnek oluyor
Doğuştan tek ayağı olmamasına rağmen sahalarda başarıdan 
başarıya koşan Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Şeyhmus 
Erdinç, beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulunda da 
meslektaşları ve öğrencileri için rol model oldu.

AMPUTE Futbol Milli 
Takımı oyuncusu olarak 

başarıdan başarıya koşan Şeyh-
mus Erdinç, azmini beden eğitimi 
öğretmenliği yaptığı okulunda 
öğrencilerine aşılamaya çalışıyor.

İzmir'de 1992 yılında tek ayağı 
olmadan dünyaya gelen Şeyhmus 
Erdinç, kanser olduğunda bile fut-
bol oynamayı bırakmayan babası-
nı 6 yaşındayken kaybetti.

Erdinç, babasıyla aynı kade-
ri yaşamasından endişe duyan 
annesinin engellemeleri ve fiziki 
engeline rağmen tutkusu olan 
futbolu asla bırakmadı.

Evde buruşturduğu kağıtlardan 
toplar yapan ve annesini ikna 
ederek antrenmanlara katılan 
Erdinç, lisenin ardından devam 
ettiği Gazi Üniversitesi Beden 
Eğitimi Spor Yüksekokulunu da 
başarıyla bitirdi.

Ampute futbolla 2009 yılında 
tanışan Erdinç, bu süreçte her-
kesten daha fazla çalışıp, beslen-
mesine ve sağlığına azami dikkat 
ederek hayallerine kavuştu.

Ampute Futbol Milli Takımı'na 
seçilen Erdinç, 10 yıldır "6" numa-
ralı formasıyla Milli Takım'da orta 
saha oyuncusu olarak başarıdan 
başarıya koştu, takımının şam-
piyonluklarını kutladı. Erdinç, 3 
yıl önce Engelli Kamu Personel 
Seçme Sınavı (EKPSS) sonucuyla 
Milli Eğitim Bakanlığına öğret-
men olarak atandı.

Başarının azim ve çalışmakla 
kazanılacağını yaşantısıyla öğren-
cilerine kanıtlayan, başarılı ampu-

te milli futbolcu Erdinç, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla AA 
muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Aslında her şey zordu" diye-
rek sözlerine başlayan Şeyhmus 
Erdinç, Milli Takım sporcusu 
olmasının yanında hayali olan 
öğretmenlik mesleğini de yürüt-
mekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

"ENGELIM ENGEL OLMADI"

Şeyhmus Erdinç, "Engeliniz size 
hayatta hangi engelleri çıkar-
dı" sorusunu yanıtlarken, "Böyle 
bir engelim olmadı. Hatta bana 
protez yapan firma artık benden 
bıkmıştı. Çünkü protezi yaptıktan 
kısa süre sonra sürekli koştuğum 
için kırıp geri götürüyordum. En 
sonunda 'Bu protez koşmak için 
değil' dediler. Dedim ki; ben bu 
protezle koşacağım. Şu an 60 
kilodayım ve bana 120 kiloyu ta-

şıyabilen bir protez ayağı taktılar 
ki artık kırmayayım diye. Çocuk-
luğumda bakışlardan rahatsızlık 
duyduğum oluyordu. Ama özel-
likle ampute futbolla tanıştıktan 
sonra bir ayağın olmamasının 
hiçbir anlam ifade etmediğini, ba-
şarının azimle geleceğini gördüm." 
ifadelerini kullandı.

"SINIRLARINI KALDIRMAYA 
ÇALIŞIYORUM"

Öğrencilerime başarılı ve ah-
laklı olmayı aşılamaya çalıştığını 
belirten Şehmus Erdinç, "Profes-
yonel olmasa bile spor yapmanın 
önemini öğrencilerime anlatıyo-
rum. Bizler nesil olarak sokakta 
atlayıp zıplayarak büyüdük, bu 
esnada aslında farkında olmadan 
motor becerilerimizi geliştirmişiz. 
Öğrencilerin, hareketsiz yaşamdan 
kaynaklı sınırlarını kaldırmaya 
çalışıyorum." diye konuştu.

"Genç nesillere sporu sevdirmekten 
büyük mutluluk duyuyorum"
Sporcu olarak ancak disiplinli bir çalışmayla başarıya kavuşulabile-
ceğini kendi yaşantısıyla kanıtladığını ve bu azmi, öğrencilerine de 
aşılamak için çalıştığını aktaran Şeyhmus öğretmen, şöyle devam 
etti:

"Haftanın 4 günü antrenman, 1 günü ise maç yapıyoruz. Haftanın 4 
günü de okulda derse giriyorum. Genç nesillere sporu sevdirmekten, 
bir öğrencinin hayatına dokunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Bir öğrencim bana 'Hocam beni kimse sizin kadar zorlamadığından 
potansiyelimi bilmiyordum' dedi. Çocukların sınırlarını zorlamamız la-
zım. Ben derslerimde öğrencilerimin hata yapmasını istiyorum, yeter 
ki hata yapsın ve düzeltmeyi de öğrensin diye. Bir şekilde çocukları-
mıza balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek gerekiyor."

Fadıl Osman, 
'Çocukların ken-
disini koruması 
gerekiyor. Sa ğlıklı 
ve akıllı bireyler 
yetiştirmek istiyo-
rum. Tek hayalim 
başladığım proje-
yi büyüterek çok 
sayıda çocuğu 
eğitmek.' dedi.

>> AMPUTE KUNG FU USTASI 

Yetim çocuklara eğitim veriyor
SURİYE’NİN Halep ili kırsalında 
Beşşar Esed rejimi saldırısı 

sonucu bir bacağını kaybeden 
24 yaşındaki Fadıl Osman, 
Türkiye’deki tedavisinin ar-
dından döndüğü İdlib’de, 
yetim çocuklara kung fu 
öğretiyor.

Kung fu sporunu 12 
yaşından bu yana hobi 
olarak yapan Osman, 3 
yıl süren tedavi sürecinde 
İstanbul, Samsun gibi birçok 
ilde çeşitli turnuvalara katılarak 
dereceye girdi.

Rejimin 2015 yılında düzenlediği saldı-

rıda bir bacağını kaybeden Osman, tedavi 
olduktan sonra İdlib’e geri dönerek 

açtığı kursta çoğunluğu yetim 
yaklaşık 100 çocuğu sporla 

buluşturdu.
Halepli Fadıl Osman, 

saldırı sonrasında engelli 
kalmasının hayallerini 
gerçekleştirmesini engel-
lemediğini söyledi.
Kendi imkanlarıyla açtığı 

merkezde yaşları 8 ile 15 
arasındaki yaklaşık 100 çocuğa 

ücretsiz eğitim verdiğini belirten 
Osman, “Hedefim, çocukların yüzünden 

gülümsemenin eksik olmaması.” dedi.
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V an'ın Muradiye ilçesinde 
görev yapan öğretmenler, be-
densel engeli nedeniyle okula 

gidemeyen öğrencinin odasını sınıfa 
dönüştürerek, okul ortamında ders 
işleme hayalini gerçekleş-
tirdi.

İlçeye 20 
kilometre 
uzaklıktaki 
Babacan Ma-
hallesi'nde 
yaşayan 12 
yaşındaki 
4. sınıf 
öğrencisi 
Zeliha 
Bulut'a, 
Babacan 
İlkokulunda 
görev ya-
pan gönüllü 
öğretmenler evde 
eğitim vermeye 
başladı.

Bulut'un derslerinden geri 
kalmaması için düzenli olarak evde 
ders veren öğretmenler, sürekli 
okula giderek arkadaşlarıyla aynı 
sınıfta ders işlemek istediğini 
anlatan Bulut'un talebine kayıtsız 
kalamadı.

Bu durumu İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, okul idaresi ve Kızılay 
yetkililerine ileterek gerekli desteği 
alan Matematik Öğretmeni Sevgi 
Özka, Bulut'un odasını sınıfa dönüş-
türmeye karar verdi.

Kızılay görevlileriyle 
birlikte Bulut'un 

evine giden Özka, 
boşalttığı odayı 

sıra, öğret-
men masası, 
Atatürk 
köşesi, yazı 
tahtası gibi 
bir sınıf 
ortamında 
bulunması 
gereken 
araç gereç-

lerle donattı, 
Türk bayrakla-

rıyla süsledi.
Odayı sınıfa 

dönüştüren Özka, 
engelli öğrencisinin 

arkadaşlarıyla birlikte derse 
katılmasını sağlayarak en büyük 
hayalini gerçekleştirmesini sağladı. 
Bulut da sınıf ortamında ders işle-
menin mutluluğunu yaşadı.

Öğretmenlere destek veren 
Kızılay gönüllüleri, Bulut'un eskiyen 
tekerlekli sandalyesini de yenisiyle 

değiştirdi.

 "HAYALINI GERÇEKLEŞTIRMENIN 
MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Özka, AA muhabirine, evde işle-
diği dersler sırasında sürekli okula 
gelmek istediğini söyleyen Bulut'a 
sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü ve Kızılay gönüllüleri-
ne teşekkür eden Özka, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarıyla sınıf ortamında 
ders işlemenin hayalini kurduğu-
nu anlatıyordu. Biz de aldığımız 
desteklerle öğrencimizin hayalini 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bugün 2 sınıf arkadaşı ile 
sınıf ortamında ders işledi. Bundan 
sonra haftanın 2 günü Zeliha sınıf 
arkadaşları ile birlikte evde eğitim 
görecek. Birlikte ders işleyeceğiz. 
Keşke ben de sınıfta olsaydım, arka-
daşlarımla derse katılsaydım diyor-
du. Hayali gerçek oldu. Onu mutlu 
görünce biz de çok mutlu olduk."

Zeliha Bulut ise her zaman okula 
gitme hayali kurduğunu belirterek, 
"Okulda ders çalışmak istiyordum. 
Artık bir sınıfım var arkadaşımla 
birlikte ders işleyebileceğim. Çok 
mutluyum. Bana sürpriz yapan öğ-
retmenlerime ve herkese teşekkür 
ederim." dedi.

>> VAN'DA ENGELLI ÖĞRENCININ 

Sınıf hayalini 
gerçekleştirdi

Muradiye ilçesinde doğuş-
tan bedensel engelli Zeliha 
Bulut’un sınıf ortamında ders 
işleme hayaline kayıtsız kal-
mayan öğretmenleri, Kızılay 
gönüllüleriyle, yaşadığı evdeki 
odasını sınıf haline getirdi

Matematik Öğretme-
ni Sevgi Özka:
“Öğrencimizin haya-
lini gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Bundan sonra 
haftanın 2 günü sınıf 
arkadaşları ile birlikte 
evde eğitim görecek”

Okul-
dan getirdik-

leri sıra, öğretmen 
masası, yazı tahtası 

ve Atatürk köşesi gibi bir 
sınıf ortamında bulunması 

gereken tüm araç ve gereç-
leri temin eden öğretmen-

ler, Bulut’un 
arkadaşlarıyla birlikte 
derse katılmasını da 

sağladı. “Kızımızın hayallerine ortak olduk” 
MURADIYE Türk Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay ise daha önce Özka’nın 
aracılığıyla Bulut’u ziyaret ettiklerini ve hayalini dinleme imkanı bulduklarını 
anlattı.

Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte evin bir odasını sınıfa dönüştürdükle-
rini aktaran Yay, “Öğretmenlerimiz haftada 3 kez gelip evde ders veriyor. Zeliş 
kardeşimizin mutluluğuna, hayallerine ortak olduk. Sevginin ve iyiliğin ege-
men olduğu bir dünya diliyoruz. Tüm hayallerinin gerçek olmasını diliyorum.” 
ifadesini kullandı. Baba Sadrettin Bulut da kızının hayalini gerçekleştiren 
öğretmen ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

GIRESUNLU Gökhan 
Özcan, ilkokul yıllarından 

itibaren düşlediği mesleğine, 
nisan ayında atandığı Ordu'nun 
Altınordu ilçesindeki Karşıyaka 
Ortaokulunda başladı.

Görsel 
sanatlar 
öğretmeni 
olarak gö-
rev yaptığı 
okulunda 
azmiyle 
öğren-
cilerine 
örnek olan 
Özcan, bu 
yıl ilk kez 
kutlayaca-
ğı Öğret-
menler 
Günü'nü heyecanla bekliyor.

25 yaşındaki Gökhan Özcan, 
AA muhabirine, okulların yüz 
yüze eğitime başlamasıyla çok 
sevdiği mesleğini yapmaya 
başladığını söyledi.

Kas hastalığına bağlı ola-
rak akülü tekerlekli sandalye 
yardımıyla okula gelip gittiğini 
anlatan Özcan, hastalığının 
tedavisinin bulunmadığını 
ifade etti.

Özcan, okulda öğrencileriyle 

birlikte olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, öğ-
rendiklerini gelecek nesillerine 
aktarabildiği için ayrıca mutlu 
olduğunu aktardı.

İlkokulda öğrenim gördüğü 
yıllarda 
evinin 
önünde 
park ha-
lindeki tırı 
çizmeye 
başla-
masıyla 
mesleğe 
merak 
saldığını 
belirten 
Özcan, o 
yıllardan 
bu yana 

sürekli resimle ilgilendiğini 
anlattı.

Özcan, daha sonra Güzel Sa-
natlar Lisesi'ni tamamladığını, 
ardından da Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi'ni bitirdiğini kaydede-
rek, şöyle devam etti:

"Evin önünde duran tırın res-
mini çizerek başladığımız mes-
lek serüvenimiz bugün buralara 
kadar geldi. Çocukluğumdan 
bu yana hayalini kurduğum bir 

şeyi gerçekleştirmek çok güzel. 
Çocuklarla birlikte olabilmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Benim 
için tarif edilemez bir duygu 
bu. Ben her zaman öğrencileri-
min kalbine dokunabiliyorsam, 
iyilikle, fedakarlıkla onlara bir 
şeyler verebiliyorsam ne mutlu 
bana."

Engelli bir görsel sanatlar 
öğretmeni olarak öğrencilerin 
arasında olduğunu ve bunun 
onlarda da farkındalık yarattı-
ğını ifade eden Özcan, "Yarın 
bu öğrencilerimiz büyüdük-
leri zaman, şunu her zaman 
söyleyecekler; 'Bizim bir engelli 
öğretmenimiz vardı, demek ki 
engelli öğretmen de olabiliyor-
muş, bazı şeyleri başarabiliyor-
muş.' Bu anlamda da onlara çok 
katkı vereceğimi düşünüyorum." 
dedi.

Özcan, kendisi gibi engelli-
lere çağrıda bulunarak, "Emek 
verirseniz eninde sonunda 
başarırsınız. Kimse sizin üzülüp 
üzülmediğinizle ilgilenmiyor. 
İnsanlar sizin sadece başarıp 
başaramadığınızla ilgileniyor. 
Dolayısıyla engelli kardeşle-
rimiz azmetsinler, başarabile-
ceklerini mutlaka kendileri de 
görecektir." diye konuştu. 

>> ENGELLI ÖĞRETMEN 

Hayalindeki mesleği yapmanın 
mutluluğunu yaşıyor

Kas rahatsızlığı nede-
niyle yaşamını tekerlekli 
sandalyeyle sürdüren 
görsel sanatlar öğret-
meni Gökhan Özcan:

“Evin önünde duran 
tırın resmini çizerek 
başladığımız meslek 
serüvenimiz bugün 
buralara kadar geldi. 
Çocukluğumdan bu yana 
hayalini kurduğum bir 
şeyi gerçekleştirmek çok 
güzel”

Doğuştan kas hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeye 
bağlı sürdüren öğretmen Gökhan Özcan, çocukluktan bu yana 
hayalini kurduğu mesleğini gururla yapıyor.

17 yaşında kanser tedavisi gördüğünü de 
belirten Özcan, şunları söyledi:

"O zaman dedim ki kendime, 'Mesele düş-
tükten sonra ayağa yeniden kalkabilmektir.' 
Hiç unutmuyorum. Cuma günü kemoterapi 
görüp pazar günü YGS sınavına gi-
rip o sınavda başarılı olmuştum. 
Yani hem engelliyim hem de 
kanser olmuştum. Buna 
rağmen aynı sene hiçbir 
kaybım olmadan istedik-
lerimi başarabildim. Ben 
hiçbir zaman umudum 
kaybetmedim."

Engelli öğretmen 
atamalarına da değinen 
Özcan, "Son 10-15 yıldır 
Türkiye'de engelli öğret-
men atamaları yapılıyor. 
Cumhurbaşkanımızın önderli-
ğinde Türkiye'de engelli öğ-
retmen atamaları başladı ve devam 
ediyor. Devletimiz engelli öğretmenlerine 
her anlamda sahip çıkıyor. Allah razı olsun 

hepsinden. Her bir eksiğimiz hemen giderili-
yor." ifadesini kullandı.

 "INŞALLAH BÜYÜNCE BIZ DE KENDISI 
GIBI BAŞARILI OLABILIRIZ"

7. sınıf öğrencilerden Ramazan 
Pehlivan, "Gökhan hoca gibi bir 

öğretmene sahip olduğumuz 
için çok mutluyum. Kendisi 

engelleri aşarak gelmiş. 
Bu konuda öğretmeni-
mizi tebrik ediyorum. 
Inşallah büyüyünce biz 
de kendisi gibi başarılı 
olabiliriz." dedi.

Damla Karahüseyin 
de Gökhan Özcan gibi 

bir öğretmenleri olduğu 
için çok şanslı olduklarını 

vurgulayarak, "O bu kadar en-
geli aşıp şu an bizim yanımızda. 

Kendisi çok başarılı birisi. Bize de çok 
güzel örnek oluyor. Kendisini ömrüm boyun-
ca hiç unutmayacağım." diye konuştu.

“Ben hiçbir zaman 
umudumu kaybetmedim”

 
Cumhurbaşka-

nımızın önderliğinde 
Türkiye’de engelli öğret-

men atamaları başladı ve 
devam ediyor. Devletimiz 
engelli öğretmenlerine her 

anlamda sahip çıkıyor. 
Allah razı olsun hep-

sinden”

KONYA'DA 2011 yılında halk 
arasında göz tansiyonu olarak 

bilinen "glokom" hastalığı nedeniyle 
görme yetisini tamamen kaybeden 
beden eğitimi öğretmeni Sinan Bülent 
Şimşek, öğrencilerine ışık olmaya 
devam ediyor.

Şimşek, üniversite yıllarında görme 
sorunları yaşamaya başlayınca dok-
tora başvurdu. Yapılan muayenelerin 
ardından glokom teşhisiyle yüzleşen 
Şimşek, tedaviye rağmen zamanla 
görme yetisini tamamen kaybetti.

Gözlerini kaybettikten sonra kısa sü-

rede psikolojisini toparlayan Şimşek, 
2012'de girdiği E-KPSS'yi kazanarak, 
merkez Selçuklu ilçesindeki Şerife 
Akkanat Ortaokulu'nda göreve başladı.

Şimşek, AA muhabirine, mesleğini 
çok sevdiğini ve en büyük destekçisi-
nin eşiyle ailesi olduğunu söyledi.

Karşılaştığı zorlukların tek tek üste-
sinden geldiğini dile getiren Şimşek, 
"Ben her zaman 'Ne iş yaparsan yap 
aşkla ve isteyerek yap.' derim. İşimi 
çok seviyorum. İlkokuldan bu yana 
beden eğitimi öğretmeni olmanın 
hayaliyle büyüdüm. Şükür mesleğimi 

de elde ettim. Çok çalıştım, çabaladım. 
Tek amacım aşkla yaptığım mesleğimi 
başarıyla sürdürebilmek." dedi.

- "Görmeden nasıl çalıştığımla ala-
kalı birçok soruyla karşılaştım"

Şimşek, genellikle insanların duru-
munu öğrendikten sonra kendisine 
bazı sorular yönelttiğini belirterek, 
şöyle devam etti:

"Meslek hayatım boyunca görme-
den nasıl çalıştığımla alakalı birçok 
soruyla karşılaştım. Her zaman söylü-
yorum, iki gözümün olmaması işimi 
yapmama engel değil. Kulaklarım 

duymasa ya da bacaklarım olmasa da 
işimi yapmaya devam ederim. Çünkü 
ben işimi gerçekten aşkla yapıyorum. 
Öğrencilerimle derslerimi en verimli 
şekilde geçirmeye çalışıyorum. Pande-
mi döneminde öğrencilerimle bağı-
mızın kopmaması için kısa kısa konu 
işlediğim bir video kanalı kurdum. Çok 
şükür okullarımıza geri döndük. Şimdi 
gerekli tedbirlere uyarak, eksiklerimizi 
tamamlamaya devam ediyoruz."

Öğrencilerine her koşulda daha iyi 
eğitim verebilmek için bir spor salo-
nuna ihtiyaç duyduğunu ifade eden 

Şimşek, şunları söyledi:
"Okulda bir yerden bir yere gider-

ken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. 
Yaşadığım en büyük sıkıntı rahat 
ders yapabileceğimiz bir alanımızın 
olmaması. Öğrencilerimle özellikle kış 
için üstü kapalı rahatça ders yapabile-
ceğimiz bir alanımız olursa çok mutlu 
oluruz. Daha verimli, daha sağlıklı ve 
ciddi başarılar elde edebilmek için 
kesinlikle spor salonuna ihtiyacımız 
var. Spor salonumuz olursa ben iddia 
ediyorum, bu okuldan şampiyonlar 
çıkarırız."

>> ÇOK SEVDIĞI ÖĞRETMENLIK MESLEĞINDEN 

Görme yetisini kaybetmesi 
hiçbir şey eksiltmedi

- Göz tansiyonu nedeniyle 10 
yıl önce görme yetisini tama-
men kaybeden ancak meslek 
aşkıyla hem kendi yolunu 
hem de öğrencilerinin yolunu 
aydınlatmayı sürdüren beden 
eğitimi öğretmeni Sinan 
Bülent Şimşek:
- “İki gözümün olmaması 
işimi yapmama engel değil. 
Kulaklarım duymasa ya da 
bacaklarım olmasa da işimi 
yapmaya devam ederim. Çün-
kü ben işimi gerçekten aşkla 
yapıyorum”

 “Ben her zaman ‘Ne iş yaparsan yap aşkla ve isteyerek yap.’ 
derim. İşimi çok seviyorum. İlkokuldan bu yana beden eğitimi 
öğretmeni olmanın hayaliyle büyüdüm. Şükür mesleğimi de elde 
ettim. Çok çalıştım, çabaladım. Tek amacım aşkla yaptığım mesle-
ğimi başarıyla sürdürebilmek”
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"Dünyanın un uzun boylu kadını" un-
vanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na 
giren Rumeysa Gelgi, çeşitli ülkelere 

seyahat ederek farklı kültürleri dene-
yimlemeyi istiyor.

Ailesiyle Karabük'ün Safranbolu 
ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki weaver 
sendromlu Rumeysa Gelgi, AA muha-
birine, 2014'te 2 metre 13 santimetre 
ile "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç 
kızı", bu yıl ise 2 metre 15 santimetre ile 
"dünyanın un uzun boylu kadını" olarak 
Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini 
söyledi.

Yaklaşık 15 yıl önce uzamasının dur-
duğunu, iki rekor farkının omurilik eğri-
liğinden kaynaklandığını belirten Gelgi, 
yeniden rekor sahibi olduktan sonra çok 
tebrik aldığını, bunun kendisini mutlu 
ettiğini dile getirdi.

Gelgi, web geliştirme işinde çalıştı-
ğını kaydederek, "Bu alanda kendimi 

olabildiğince geliştirmek istiyorum. Ka-
riyerimi iyi noktaya getirmek istiyorum. 
Birçok hayalim var ama gerçekleşince 

bahsetmeyi tercih eden biriyim." dedi.
En büyük destekçisinin ailesi olduğu-

nu vurgulayan Gelgi, şöyle konuştu:

"Fiziksel olarak sıkıntılarım var, des-
teğe ihtiyaç duyuyorum, ailem sürekli 
yanımda. Benim bir hastalığım yok, 
weaver sendromu her ne kadar hastalık 
olarak tanımlansa da ben şu anda hasta 
bir birey değilim. Sadece sendromun 
getirdiği bazı özellikler var. Sendromun 
getirdiği rahatsızlıkları doğduğumdan 
bu yana geçirdiğim tedaviler ve ame-
liyatlarla hallettik. Bir sıkıntım yok. En 
büyük zorluğum, fiziksel mobilizasyon 
sıkıntısı."

Rumeysa Gelgi, kısa süreli yürüye-
bildiğini, tekerlekli sandalyeyle ulaşı-
mını sağlayabildiğini belirterek, "Bir 
rampa yapıldığında tekerlekli sandalye 
kullanıcılarının kullanabileceği oranda 
yapılmasını veya rampaların önüne 
araba park edilmemesini istiyorum. 
Engelli park yerlerinin sağlıklı bireyler 
tarafından doldurulmaması daha güzel 
olur." ifadelerini kullandı.

>> DÜNYANIN EN UZUN BOYLU KADINI” ÜLKELERI GEZIP FARKLI KÜLTÜRLERI TANIMAK ISTIYOR

Rumeysa hayalinin peşinde..
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren Rumeysa Gelgi, “En büyük değerlerimden 
birisi, dünyanın farklı ülkelerini görmek, farklı kültürleri deneyimlemek. İlk rekortmen olduğumda Polonya ve Fran-
sa’dan teklif almıştım. Bu defa Rusya’dan bir davet aldım. Maalesef hiçbirine gidemedim. Elbette gitmek isterim”

“Hiç yurt dışına 
çıkmadım”
Şu ana kadar hiç uçakla 
seyahat etmediğini, bütün 
seyahatlerini kara yoluyla 
yaptığını dile getiren Gelgi, 
hiç yurt dışına çıkmadığını 
söyledi.
İki saat oturabilse de son-
rasında uzanıp dinlenme 
ihtiyacı hissettiğini ifade 
eden Gelgi, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Oturarak uçak yolculukları 
benim için çok mümkün 
olmuyor. Uçak seyahati 
yapmam için uzanabilece-
ğim bir alan olması gere-
kiyor. Bunu da uçaklardaki 
standart koltuklarda ya-
pamıyoruz. Burada fiziksel 
özelliklerim, problemlerim 
devreye giriyor. Birincisi 
çok uzun boylu olmam, 
yatırılabilir koltuklara bile 
uzanamamam, yine diz ek-
lem problemimden dolayı 
çok alçak yerlere oturama-
mam... 50-55 santimetre-
den daha alçak yerlerdeki 
koltuklara oturamıyorum. 
Benim için tek opsiyon, 
uçakta sedye üzerinde se-
yahat etmek ama maalesef 
bu çok külfetli bir süreç.”
Gelgi, başka ülkelere 
seyahat etmek istediğini 
dile getirerek, “En büyük 
değerlerimden birisi, 
dünyanın farklı ülkelerini 
görmek, farklı kültürleri 
deneyimlemek. Farklı 
ülkelerden teklifler aldım. 
İlk rekortmen olduğumda 
Polonya ve Fransa’dan 
teklif almıştım. Bu defa 
Rusya’dan bir davet aldım. 
Maalesef hiçbirine gide-
medim, elbette gitmek 
isterim.” diye konuştu.

SAMSUN'DA serabral palsi has-
tası Oğuz Kul (41) ile yüzde 90 

görme engeli eşi Canay Kul (37) birbir-
lerine destek olarak hayat enerjileriyle 
öğrencilerine rol model oluyor.

Engellerinin getirdiği zorlukları 
tek tek aşarak 
eğitimleri-
ni başarıyla 
tamamlayan 
ve öğretmen 
olan Kul çifti, 
farklı okullarda 
başarıyla görev 
yapıyor.

Öğrencileri 
tarafından çok 
sevilen Oğuz 
ve Canay Kul 
çifti, engellerine 
rağmen ortaya 
koydukları azim, öz güven ve çalışkan-
lıklarıyla çevrelerinden takdir topluyor.

Şehit Ahmet Altınoğlu İmam Hatip 
Lisesi Rehber Öğretmeni Oğuz Kul ile 
Canik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 
Müzik Öğretmeni Canay Kul, öğrenci-

lerine kendi hayatlarında yaşadıkları 
zorluklardan da bahsediyor.

Oğuz Kul, AA muhabirine eşi ile 10 
yıllık son derece mutlu bir yaşamları 
olduğunu belirtti.

Engellerinin öğrencilerine eğitim 
vermeye engel 
olmadığını söy-
leyen Oğuz Kul, 
mesleklerini 
çok sevdiklerini 
vurguladı.

Hayattaki en 
büyük des-
tekçisinin eşi 
olduğuna işaret 
eden Kul, şöyle 
devam etti:

"İkimizin 
engel türleri 
birbirinden 

farklı. Canay az görür. Ben de bedensel 
engelliyim. Hayatın görme noktalarında 
ben Canay'a, hayatın daha pratik be-
densel aktivite gerektiren noktalarında 
Canay bana yardımcı oluyor. Örnek 
veriyorum, havaalanına gidiyoruz. 

Biliyorsunuz birçok numaralar, yazılar 
var. Görme noktasında ben yardımcı 
oluyorum. İçeri girdiğimizde de beden-
sel aktivite gerektiriyorsa Canay bana 
yardımcı oluyor, böyle bir sinerji ve 
bütünleşme halinde gidiyor 
hayat."

Eşi ile tanışma öykü-
süne de anlatan Kul, 
"Eşimin sosyal medya 
hesabında okuduğu 
bir kitabı gördüm. 
Aslında kitabı çok 
iyi biliyorum ama 
hani oradan yakala-
yabilir miyim diyerek 
kitap hakkında çok iyi 
bildiğim soruları Canay'a 
sormaya başladım. Soruları 
sormaya devam edince yol bizi 
buraya kadar getirdi. İtiraf ediyorum o 
kitabı ben biliyordum." dedi.

Canay Kul ise Erzincan'da doğduğunu 
ve görme engelinden dolayı doktor-
ların da tavsiyesiyle babasının daha 
büyük şehre tayin olduğunu belirterek, 
"İzmir'e tayin olduk. Bütün öğrenim 

hayatımı İzmir'de geçirdim. Liseden 
sonra konservatuvar sınavlarına girdim. 
Ege Üniversitesi Türk Müziği Konserva-
tuarı Ses Eğitimi Bölümü'nde okudum. 

Engel olunca insanda yapamazsın, 
edemezsin gibi bakıyorlar. 

Formasyon aldım ve ilk 
girdiğim KPSS ile bir yıl 

içinde atandım." diye 
konuştu.

Eşiyle ortak hobi-
leri olduğunu ve çok 
iyi anlaştıklarını ifa-
de eden Kul, şunları 
dile getirdi:
"Kitaplar üzerinden 

konuşurken onun vası-
tasıyla ilişkimiz ilerledi. 

Ben evin içindeki işleri daha 
çok yapıyorum, eve daha çok 

hakimim. Dışarda da Oğuz daha çok 
yardımcı oluyor. Bir yere gidilecek, bir 
şeyler alınacak o konuda yardım ediyor. 
Evde daha çok bedensel aktivite gere-
kiyor. Dışarıda görme ile ilgili çok daha 
fazla şey var. Herkes kadar sorunumuz 
oluyor."

Engelli öğretmen çift birbirlerine 
verdikleri destekle örnek oluyor
Doğuştan serabral palsi hastası olan rehber öğretmen Oğuz Kul, “İkimizin engel türleri birbirinden 
farklı. Canay az görür. Ben de bedensel engelliyim. Hayatın görme noktalarında ben Canay’a, 
hayatın daha pratik bedensel aktivite gerektiren noktalarında Canay bana yardımcı oluyor” dedi.

Yüz-
de 90 görme 

engelli müzik öğretmeni 
Canay Kul:

“Ege Üniversitesi Türk Müziği 
Konservatuarı Ses Eğitimi Bölü-
mü’nde okudum. Engel olunca 
insanlar ‘yapamazsın, edemez-

sin’ gibi bakıyorlar. Formas-
yon aldım ve ilk girdiğim 

KPSS ile bir yıl içinde 
atandım”

KONYA'DA geçirdiği trafik kazasından 
sonra omurilik felci olan ve yaşamını 

tekerlekli sandalyede devam ettiren öğret-
men İzzet Eker, 2013 yılından beri yazdığı 
kitaplarla milyonlarca öğrenciye ulaştı.

Öğretmenliğinin 3. 
yılında geçirdiği trafik 
kazası sonrası omurilik 
felci olan ve yaşamını 
tekerlekli sandalyede 
devam ettiren 42 yaşın-
daki din kültürü ve ahlak 
bilgisi öğretmeni İzzet 
Eker, hayata küsmedi. 
Eker, tekerlekli sandalye 
dolayısıyla "sürekli otur-
ma hali"ni kitap yazarak 
değerlendirdi.

Hayatını öğretmenle-
re ve öğrencilere fayda 
sağlamaya adayan İzzet 
öğretmenin kurduğu 
internet sitesi ve 2013 
yılından beri yazdığı 
kitaplar, her yıl yaklaşık 
400-500 bin öğrenciye 
kaynak oldu.

Halise Güney Ortaokulu'nda müdür yar-
dımsı olan Eker, AA muhabirine, 2006 yılında 
trafik kazası geçirince, görev yaptığı Gazian-
tep'ten memleketi Konya'ya tayin olduğunu, 
15 yıldır Seydişehir ilçesinde görev yaptığını 
söyledi.

Kazadan sonra öğretmenlik mesleğine tut-
kuyla bağlandığını, engelini bir fırsat olarak 
gördüğünü vurgulayan Eker, "Kazadan sonra 

hayatımın çoğu bilgisayar başında geçtiği 
için 'Faydalı işler yapmalıyım. Ne yapabilirim' 
dedim. 2010 yılında izzeteker.com isimli bir 
internet sitesi kurdum. İnsanlara bir şekilde 
faydalı olmaya çalıştım. 2013 yılından itiba-

ren 'ekertest' ve 'Dinlen-
diren Defter' markasıyla 
ülkemizdeki öğrencilere, 
öğretmenlere bir imkan 
sağladık, faydalı olmaya 
çalıştık. Bu kaynaklarımız 
2013 yılından itibaren 
tüm Türkiye'de en çok 
sevilen, en çok kullanılan 
din kültürü kaynak kitap-
ları arasına girdi. Bu gurur 
da bize yetiyor." ifadeleri-
ni kullandı.

Kaynak kitaplarının 
hem öğretici hem de 
eğlendirici bulunduğu-
nu dile getiren Eker, din 
kültürü ve ahlak bilgisi 
alanında en çok satan 
kaynak kitaplar arasında 
olduğunu, öğrencilerin 

de hem ismini hem de içeriğini çok sevdiğini 
vurguladı.

"ENGELI BIR BASAMAK OLARAK GÖR-
DÜM"

Seydişehir'de bir öğretmen olarak Türki-
ye'nin her bölgesinden öğrenciye ulaşmayı 
başarmanın mutluluğunu yaşadığını ifade 
eden Eker, "2013 yılından beri yazmış olduğu-
muz kitaplar, hazırlamış olduğumuz yardımcı 

kaynaklar her yıl 400-500 bin öğrencinin 
eline değdi, evlerine, okullarına ulaştı. Bu 
bize büyük bir mutluluk kaynağı. Hesapladı-
ğımızda 8-9 yıllık bir zaman dilimi içerisinde 
milyonlarca öğrenci bizim kitaplarımızdan 
faydalandı, bize dua etti. Biz de bu dualar 
sayesinde her yıl üzerine koyarak çalıştık, 
kendimizi geliştirdik, daha güzel kitaplar 
ortaya çıkardık." diye konuştu.

Son nefesine kadar öğretmenlik mesleğini 
sürdürmeyi istediğini anlatan Eker, şunları 
kaydetti:

"Bu ürettiğimiz kaynakların, yaptığımız 
materyallerin kesintisiz bir şekilde devam 
etmesindeki en büyük sebeplerden biri, öğret-
menliğe, öğrencilere olan sevdamız, öğretmen 
arkadaşlarımıza olan bağlılığımızdır. Nefesim, 
ömrüm yettikçe bir şeyler üretmeye devam 
edeceğim. Kazadan sonra 'Engelli oldum' diye 
kendimi bir kenara çekmedim, hayata küsme-
dim, yılmadım. Aksine engeli bir basamak ola-
rak görüp onun üzerinden yükselmeye çalış-
tım. Yani, engelim benim hayatımı bir şekilde 
yönlendirdi. Belki ben bu kazayı geçirmesem 
ne kitap yazacaktım, ne test yazacaktım, ne 
de site kuracaktım. Kazadan sonra Allah bana 
farklı bir kapı açtı, beni farklı yönlere kanalize 
etti. Bu vesileyle farklı insanlarla tanıştık, pek 
çok insanın duasını aldık. Herkes 'Allah razı 
olsun' diyor. Bu bize yetiyor. Engeli çok sorun 
etmiyorum, dert etmiyorum. Amacım son nefe-
simi verinceye kadar insanlara faydalı olmak. 
Pek çok öğrenci teşekkür mesajı gönderiyor. 
video çekiyor. Bu bize gurur vesilesi. Ben bunu 
trafik kazasına borçluyum. Belki bu kaza olma-
saydı bunların hiçbiri olmayacaktı."

>> "ENGEL"INI AŞAN ÖĞRETMEN, YAZDIĞI KITAPLARLA 

Milyonlarca 
öğrenciye ulaştı
Konya’da geçirdiği trafik kazasından sonra yaşamını tekerlekli sandalyede devam ettiren an-
cak hayata küsmeyen öğretmen İzzet Eker, 2013 yılından beri yazdığı kitaplarla ülkenin dört 
bir yanından milyonlarca öğrencinin eğitimine katkı sundu.

VATANDAŞLARIN, 
emeklilikten mob-

binge çalışma hayatıyla 
ilgili her türlü sorusuna 
yanıt aradığı Çalışma 
Hayatı İletişim Merkezi 
Alo 170'e, 11 yılda 140 
milyondan fazla çağrı 
geldi, 435 milyon dakika 
görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye ve dünyanın her 
yerinden çalışma hayatıy-
la ilgili soru, görüş, öneri, 
ihbar ve şikayetlerin tek 
noktadan değerlendirilip 
cevaplanması amacıyla 
sosyal sorumluluk projesi 
olarak kurulan Çalışma 
Hayatı İletişim Merkezi 
Alo 170'in ilk ofisi, 15 Ka-
sım 2010'da Karaman'da 
faaliyete geçti.

Daha sonra Şanlıurfa, 
Sivas, Kütahya, Ankara, 
Trabzon, Bayburt, Muş, 
Elazığ ve Zonguldak'ta 
da ofisleri oluşturulan 
Alo 170, bugün 1587 ça-
lışanıyla İngilizce, Alman-
ca ve Arapça dillerinde 
hizmet veriyor.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı, Sosyal 

Güvenlik Kurumu (SGK), 
Türkiye İş Kurumu (İŞ-
KUR) ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) mevzua-
tıyla ilgili verilen eğitim-
lerde başarılı olanların 
istihdam edildiği Alo 170 
ofislerinde, çalışanların 
en az yüzde 3'ü engelli-
lerden oluşuyor. Karaman 
ofisinde bu oran yüzde 
30'u buluyor.

Alo 170'i arayanlar, 
çeyiz, emzirme ve cenaze 
ödeneklerinin sorgulan-
masından emekli maaş 
tutarı ve kesintilerine, ne 
zaman emekli olabilece-
ğinden işsizlik sigortası 
şartları, tutarları ve kaç 
ay işsizlik maaşı alabile-
ceğine, iş başvurusundan 
kıdem ve ihbar tazminatı, 
ücret, fazla mesai hak ve 
alacaklarına kadar merak 
ettiği birçok konuda bilgi 
edinebiliyor.

İş arayanla işverenin 
buluşma noktası konu-
mundaki Alo 170'ten 
toplum yararına program 
ve iş gücü kurslarına 
başvurular da alınıyor.

>> ALO 170, IŞ YERINDE MOBBINGE 
UĞRAYANLARA 

5 psikologla 
destekte bulunuyor



GÜNCEL6 www.engellimsesigazetesi.com

LGS formu yanlış doldurulan engelli genç liseye başladı
ADANA'DA, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvu-
ru formu yanlış doldurulduğu için mağduriyet 

yaşayan görme engelli Ahmet Arda Topak, Milli Eği-
tim Bakanlığının (MEB) girişimiyle hayalindeki liseye 
başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuştan yüzde 100 görme engelli 14 yaşındaki 
Topak, LGS başvuru formunda raporunun az gören 
olarak doldurulması nedeniyle sınavda muaf tutul-
ması gereken sorularla karşılaştı.

Şekil ve grafik içeren soruları görme yetisi hiç ol-

madığı için cevaplayamayan Topak, sınavdan istediği 
puanı almadı.

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara 5. 
İdare Mahkemesine açtığı davayı kazanan Topak'ın 
puanı yeniden hesaplanarak 353'den 454'e yükseldi.

Hesaplanan yeni puanına denk gelen ve hayalini 
kurduğu Adana Anadolu Lisesi'ne yerleşemeyen 
Topak'ın mağduriyetinin giderilmesi için Milli Eğitim 
Bakanlığı devreye girdi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Topak, "Çok sıkın-

tılı bir süreçti. Şahsi ve ailevi anlamda çok sıkıntılar 
çektik. Sonunda da istediğim okuluma kavuştum. 
Bunun için çok mutluyum." dedi.

Topak, kendisini hayalimdeki okula kavuşturan 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür etti.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Dağlı da görme 
engelliler okulundan mezun olan Topak'ın LGS'ye 
başvurusunda görme engelli raporunun küçük bir 
teknik hatadan dolayı az gören olarak ibraz edildiğini 
belirtti.

N uriye ve Osman Fidan çiftinin tek 
çocukları 50 santimetre boyundaki 
Tuğba Fidan, yürüyemediği için ilko-

kul, ortaokul ve liseden dışarıdan sınavla-
ra girerek mezun oldu.

İlk çocuklarını 10 yaşında cam kemik 
hastalığından kaybeden Fidan çifti, 
kitap okumayı çok seven kızları 
Tuğba'ya her konuda destek 
oluyor.

Tuğba Fidan, AA 
muhabirine, doğuştan 
bedensel engelli ve 
cam kemik hastası 
olduğunu söyledi.

Engeli nedeniy-
le gününün büyük 
bölümünü evinde 
geçirdiğini belirten 
Fidan, "Kitap okumayı 
çok seviyorum, kitaplar-
la hayatımı sürdürmeye 
devam ediyorum. Oku-
ma ve yazmayı annem 
öğretti. Daha sonra 
dışardan ilköğretim ve 
liseyi bitirdim. Üniver-
siteye gitmeyi de çok 
istiyorum ama sağlık 
durumlarımdan dolayı 
yapamıyorum." dedi.

Fidan, okuma aşkının 
çocuk yaşlarda başladı-
ğını ve daha çok roman 
okuduğunu anlatarak 

"Havanın güzel olduğu günlerde dışarı çı-
kıyorum. Arkadaşlarla vakit geçirmeyi çok 
seviyorum. Pandemi dolayısıyla şu anda 
arkadaşlarımla fazla görüşemiyorum." diye 
konuştu.

Kitap okumanın zamanla kendisinde 
bir tutku haline dönüştüğünü dile 

getiren Fidan, "Soğuk havalarda 
dışarı çıkamadığım zaman-

larda kitaplar arkadaşım 
oluyor. Kitaplar olmazsa 

yaşamım olmaz. Kitap 
okumanın dışın-
da evde olduğum 
zaman lif örüyorum. 

Kitap okumayı çok seviyorum." ifadelerini 
kullandı.

Anne Nuriye Fidan ise imkansızlıklar 
nedeniyle okula gönderemediği kızına 
okuma ve yazmayı evde kendisinin öğret-
tiğini anlattı.

Yeğenlerinin ders çalışmak için 
kendilerine geldiğinde kızının da onlarla 
çalıştığını dile getiren Fidan, "Okumayı 
öğrendi, yazmayı öğrenemedi. Sonrasında 
ufak ufak şiirler, hikayeler yazmaya 
başladı. Yazmayı da öğrendi, dışarıdan 
okulunu bitirdi. Bu yıl da lise diplomasını 
aldı. Üniversiteyi düşünüyor ama sağlık 
sorunlarından dolayı yapamıyor." dedi.

Kızının en iyi arkadaşının kitaplar 
olduğunu vurgulayan anne Fidan, şunları 
kaydetti:

"Evde olduğu sürece kitap okuyor. 
Bazen de el işi yapıyor ama genelde 
kitap okumayı çok seviyor. Kızım çok 
sosyal, çevresi tarafından seviliyor, 
arkadaşları ve komşular çok ilgileniyor. 
Ben de her zaman kızımı götürdüm, 
getirdim, hiçbir zaman ne utandım ne 
de bir 'of' dedim. Kızımı her istediği yere 
götürüyorum. Kızım cam kemik hastası 
olduğu için çok hassas, başka kimseye 
emanet edemiyorum. En ufak bir darbede 
kırılabiliyor. Ölen çocuğum da öyleydi. 
Banyo yaptırırken problem oluyordu, 
bunun için dikkat etmem gerekiyor. 
Allah'tan gelene her zaman şükrettim. 
Kızım bana Rabb'imin bir hediyesi, ölene 
kadar arkasındayım."

>> CAM KEMIK HASTASI TUĞBA 

Kitaplarla 
yaşama 
tutunuyor
Sivas’ta ilkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan eğitimle tamamlayan 33 yaşındaki Tuğba 
Fidan, “Soğuk havalarda dışarı çıkamadığım zamanlarda kitaplar arkadaşım oluyor. 
Kitaplar olmazsa yaşamım olmaz” dedi.

Sivas’ta 
doğuştan boy 

kısalığı bulunan 
cam kemik hastası 
33 yaşındaki Tuğba 
Fidan, kitaplar sa-
yesinde yaşama 
dört elle sarı-

lıyor.

GAZIANTEP'TE MS 
(Multiple Skleroz) hasta-

lığı nedeniyle yürüme yetisini 
kaybeden 20 yıllık anaokulu 
öğretmeni Sibel Çoşkun, 5 
yıldır eşi tarafından tekerlekli 
sandalyeyle okula götürülüyor.

Şehitkamil ilçesi Sabriye 
Küncülü Anaokulunda görevli 
Çoşkun, 20 yıl önce MS has-
talığına yakalandı. Bu süreçte 
tedavi görmesine rağmen yak-
laşık 5 yıl önce yürüme yetisini 
kaybeden Çoşkun, tekerlekli 
sandalyeyle hayatına devam 
etmeye başladı.

Okula gidiş gelişlerde zorluk 
yaşayan Sibel öğretmenin bu 
konuda en büyük destekçisi eşi 
Murat Çoşkun oldu.

Sibel Çoşkun, AA muhabirine, 
uzun zamandır tedavi gör-
düğünü, 5 yıl öncesine kadar 
yürüyebildiğini söyledi.

Hastalığının bir anda ilerle-
diğini ve tekerlekli sandalyeyle 
hayatına devam etmek zorun-
da kaldığını belirten Çoşkun, 
şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 yıldır öğretme-
nim. 5 yıldır engelli öğretmen 

olarak görev yapıyorum. Engel-
li duruma düşmekle mesleğimi 
bırakmak istemedim. Çocukla-
rın o bakışı bana enerji veriyor. 
Okula geldikçe içim hayat dolu 

bir enerjiyle kaplanıyor. Mesle-
ğimi çok seviyorum. Çocuklarla 
hayat ve enerji dolu yaşama-
ya çalışıyorum. Hastalığa hiç 
aldırış etmiyorum. Çocukların 

verdiği enerji bana hastalığımı 
unutturuyor. Hiçbir çocuk bana 
engelliymişim gibi davranmı-
yor."

Çoşkun, eşinin her zaman ya-
nında olduğunu, kendisini her 
gün okula getirip götürdüğünü 
ifade etti.

Öğretmenlik mesleğini se-
çerken en büyük motivasyonu 
babasından aldığını anlatan 
Çoşkun, "Babam, benim öğ-
retmem olmamı çok istiyordu. 
Ben babam sayesinde öğret-
men oldum. İyi ki de olmuşum. 
Öğretmenliği çok seviyorum. 
Hastalığım öğretmenliğime 
engel olmadı. Mesleğimi sür-
dürüyorum." diye konuştu.

Çocuklarla oyun oynamak ve 
zaman geçirmenin hastalığını 
unutturduğunu vurgulayan 
Çoşkun, "Çocuklar, tekerlekli 
sandalyeyi bir oyuncak gibi 
görüyor. Çocuk yetiştirmek çok 
güzel bir duygu. Yıllar sonra 
öğrencilerimle tekrar görüş-
tüğümde onların hayallerini 
gerçekleştirmenin verdiği duy-
gu bir başka güzel." ifadelerini 
kullandı.

Gaziantep’te 20 yıldır mücadele 
ettiği MS hastalığı nedeniyle yü-
rüyemeyen anasınıfı öğretmeni, 
her gün eşinin desteğiyle teker-
lekli sandalyeyle okula gidiyor
>> ENGELLI ÖĞRETMENI 5 YILDIR EŞI 

Tekerlekli sandalyeyle okula götürüyor

"OKULA BERABER GELIP GIDIYORUZ"
Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğuna işaret eden 
Çoşkun, şunları kaydetti:

"Bugün sağlıklıyız ve yürüyebiliyoruz ama yarın ne ola-
cağını bilmiyoruz. Yarın belki de birer engelli adayıyız. 5 
yıldır okula beraber gelip gidiyoruz. Eşime destek oluyorum. 
Eşimin öğrencilerle vakit geçirmesi kendisine enerji veriyor. 
Okulda onun gözlerindeki hayat ışığını görüyorum. Eşimin 
mutlu olması, beni mutlu ediyor."

ANKARA'DA 22 yıldır 
psikolojik danışman 

olarak görev yapan gör-
me engelli İbrahim Elibal, 
öğrenciler, öğretmenler ve 
ailelere rehberlik ediyor.

Üniversitede okurken 
1991'de görme yetisini kay-
beden 50 yaşındaki Elibal, 
Ankara Üniversitesi Eği-
timde Psikolojik Hizmetler 
Bölümünden mezun oldu. 
Elibal, daha sonra Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilim-
leri Fakültesi Hayat Boyu 
Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi 
Ana Bilim Dalı'nda yüksek 
lisansını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığında 
2000'den bu yana uzman 
psikolojik danışman olarak 
çalışan Elibal, 9 yıldır da 
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim 
Anaokulunda görev yapıyor.

Öğrenci, veli ve meslek-
taşlarına rehberlik etmenin 
mutluluğunu yaşayan Elibal, 
anaokuluna yeni başlayan 
öğrencilerin ailelerine 
yönelik eğitim seminerleri 
düzenliyor.

Aynı zamanda bilgisayar 
formatör öğretmeni olan 
Elibal, çocuğu görme engelli 
olan aileler ve çeşitli kuru-
luşlardaki bilişim uzman-
larına, görme engellilerin 
kullandığı yazılımlara yöne-
lik erişilebilirlik seminerleri 
veriyor.

24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla AA muha-
birine konuşan Elibal, görev 
yaptığı anaokulunda normal 
gelişim gösteren öğ-
renciler ile özel 
eğitim ge-
reksinimli 
çocukların 
bir arada 
olduğu 
"tersine 
kaynaş-
tırma" 
uygula-
masının 
yapıldığını 
söyledi.

Anaokulu-
nun en önemli 
görevinin önleyici ve 
koruyucu tedbirleri almak 
olduğunu belirten Elibal, 
okula yeni kaydedilen 
çocukların velileriyle 10 
eğitim semineri yaptıklarını 
bildirdi.

"VELILERIMIZ BUNDAN 
ÇOK HOŞNUT OLUYORLAR"

Elibal, seminerlerde, ço-
cukların gelişim dönemleri, 
aile içi iletişim, iletişim be-

cerileri, madde bağımlılığıy-
la mücadele ve cinsel sağlık 
gibi konuların işlendiğini 
belirterek, şöyle devam etti:

"Anaokulundan ilkokula 
gidecek çocuklarımız oluyor. 
Onlara yönelik velilerin 
ne tür hazırlıklar yapma-
ları gerektiğine, teknoloji 
bağımlılığı üzerine eği-
timler veriyoruz. Tabii ki 
velilerimiz de bundan çok 
hoşnut oluyorlar. Hepsi de 
koşa koşa geliyorlar. Görme 
engelli olmam bu eğitimleri 
vermemde bana bir zorluk 
yaşatmıyor. Çünkü teknoloji 
artık ilerledi. Etkileşimli 
tahtalarla, kendimizin 
kullandığı özel bilgisayar ve 
akıllı cihazlar yardımıyla bu 
eğitimleri çok rahat velileri-
me sunabiliyorum."

Öğrencilerle de çeşitli 
oyunlar oynadıklarını ve et-
kinlikler yaptıklarını aktaran 
Elibal, "Çocuklar çok doğal. 
Çocuklar hatayı ya da hileyi 
hiç kabul etmiyorlar. Çocuk-
larla bir gün 'Sırtımda kimin 
eli var' oyununu oynuyorduk. 
Bu oyunda oynayan kişiler 
ellerinin bir kişinin sırtında 
üst üste koyuyor. En üstteki 
el tahmin edilmeye çalışıyor. 
Kimmiş diye bakayım dedim. 
Hiçbiri affetmedi, bakmama 
izin vermediler. Tekrar beni 
ebe yaptılar, yatırdılar. Aslın-
da ben istesem de göre-
miyorum ama çocuklar çok 
dürüstler. Bu konuda hatayı 
ya da hileyi kabul etmiyor-
lar. Bu benim için önemli 

bir olaydı." ifadelerini 
kullandı.

- "Her okul 
seviyesinde-

ki öğrenci-
ye eğitim 
verip 
danış-
manlık 
yaptım"

Elibal, 
meslek 

hayatında 
her okul 

seviyesindeki 
öğrenciye eğitim 

verdiğini veya danışman-
lık yaptığını dile getirerek, 
"Okulu bırakmak isteyenler 
vardı, onlarla görüşmeleri-
mizi yaparak okula kazan-
dırdık. Yine kendi danışman-
lık yaptığım öğrencilerimle 
değişik kamu kuruluşlarında 
karşılaşıyoruz. Geliyorlar 
'Hocam' diyerek sarılıyorlar, 
selam veriyorlar. Bunlar bize 
çok büyük mutluluk veriyor." 
diye konuştu.

>> GÖRME ENGELLI REHBER ÖĞRETMEN, 
ÖĞRENCILER, AILELER VE MESLEKTAŞLARINA 

Işık oluyor
Ankara’da 22 yıldır psikolojik danışman 
olarak görev yapan İbrahim Elibal, 
okula yeni başlayan öğrencilerin velile-
rine yönelik eğitimler düzenliyor

Eli-
bal, çocu-

ğu görme engelli 
olan aileler ve çeşitli 
kuruluşlardaki bilişim 
uzmanlarına, görme 

engellilerin kullandığı ya-
zılımlara yönelik erişi-
lebilirlik seminerleri 

de veriyor
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>> KÜTAHYA’DA LISELILER BAKIMA MUHTAÇ ENGELLI KADININ EVINI TEMIZLEDI

İşte bizim çocuklarımız
Y oncalı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Konaklama 
ve Seyahat Hizmetleri 

Alanı Kat Hizmetleri Dalı’nda 
öğrenim gören öğrenciler, “Kötü-
lükleri bitiremeyiz ama iyilikleri 
çoğaltabiliriz” sloganıyla başla-
tılan etkinlik kapsamında, yalnız 
yaşayan engelli Rabia Yıldırım’ın 
evini temizledi.

Türkiye Sakatlar Derneği 
Kütahya Şube Başkanı Hatice 
Yakar, etkinliğin oldukça anlamlı 
olduğunu söyledi.

Dernek olarak her zaman 

engellilerin yanında olduklarını, 
zaman zaman gönüllülerden 
de destek gördüklerini anlatan 
Yakar, şöyle konuştu:

“Okulumuz bize engelli birey-

lere yardımcı olmak için talepte 
bulundu. Doğuştan bedensel en-
gelli kardeşimiz Rabia Yıldırım’a 
destek olmak için öğretmen 
ve öğrencilerimizle buradayız. 

Rabia hanım yaklaşık 3 yıl önce 
yine kendisi gibi engelli olan 
eşini kaybetti. Bedensel engelli 
ve yalnız olduğu için evindeki 
birçok işini yapamamakta. Bizler 
elimizden geldiğince kendisine 
destek olmaya çalışıyoruz. Bu-
gün de liseli öğrencilerimiz bize 
destek için buradalar. Öğrenci-
lerimiz evin bütün bölümlerinde 
genel temizlik yaptı.”

Öğrencilerden Merve Nur 
Köroğlu ve Burak Kazım Arıoğlu 
ise etkinliğe katıldıkları için 
mutlu olduklarını, amaçlarının 
yüzlerde tebessüm oluşturmak 
olduğunu ifade etti.

Rabia Yıldırım da yapılan 
çalışmanın kendisini çok mutlu 
ettiğini belirterek, öğretmen ve 
öğrencilere teşekkür etti.

Kütahya’da lise öğrencileri, bedensel engelli kadının evine giderek temizlik yaptı.

BUCA Yedigöller Sahası'n-
daki son hafta mücadelesin-

de ligde lider konumunda bulu-
nan İzmir Çağdaş Görmeyenler 
Takımı ile puan cetvelinde ikinci 
sırada yer alan son 8 yılın şampi-
yonu Çankaya Belediyesi Görme 
Engelliler Spor Kulübü Takımı, 
karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada İzmir ekibi, rakibi-
ni 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmada takımının iki 
golünü de kaydeden İzmir Çağdaş 
Görmeyenler takımından Hasan 
Şatay, bu sezon ulaştığı 40 golle, 
"gol kralı" unvanını elde etti.

İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor 
Kulübü Başkanı Ercüment Ekrem 
Davran, yaptığı açıklamada, "Bu 
gururu İzmir'e yaşatmak istiyor-
duk. Burada yılların emeği var ve 
sonunda kupayı müzemize götü-
rüyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Çağdaş Görmeyenler 
antrenörlerinden Osman Taşyuran, 
"Yıllardır bu şampiyonluğun en 
büyük adayıydık. Sonunda şam-
piyonluğu İzmir'e kazandırdık. 
Emeği geçen herkese binlerce kez 
teşekkürler." diye konuştu.

Sesi Görenler Futbol 1. Ligi’nde şampiyon 
İzmir Çağdaş Görmeyenler oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle Görme Engelliler Spor Federasyonu 
tarafından düzenlenen Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi’nde, İzmir Çağdaş 

Görmeyenler, Çankaya Belediyespor’u 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tekerlekli Sandalyeli Öğretmen 
Azmiyle Örnek Oluyor
Aydın'ın Germencik 
ilçesinde spinal 
musküler atrofi 
(SMA) Tip 3 hastası 
bedensel engelli 
Mevlüt Uyanık, 
öğretmenliği 20 
yıldır büyük bir 
aşkla yapıyor.

NEŞETIYE Ortaokulunda sosyal 
bilgiler dersi öğretmeni Mevlüt Uyanık 

(44), akülü tekerlekli sandalyesiyle, öğrenci-
lerine eğitim veriyor.

Uyanık, AA muhabirine, kendisine 3 
yaşındayken SMA Tip 3 tanısı konulduğunu 
ve üniversite yıllarında ağırlaşan hastalığı 
nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak 
durumunda kaldığını ifade etti.

Üniversiteden mezun olmasının ardından 
memuriyetle başladığı iş hayatında öğret-
menliğe geçiş yaptığını aktaran Uyanık, 20 
yıldır öğretmen olduğunu belirtti.

Bundan dolayı büyük gurur duyduğunu 
dile getiren Uyanık, şöyle konuştu:

“Küçükken iki hayalim vardı. Birisi öğret-
men olmak, diğeri de kaymakam olmaktı. 
Kaymakam olmayı istememin nedeni, 
engellilerin hayatını kolaylaştırmaktı. Ancak 

öğretmen olmayı da çok istiyordum. Çünkü 
öğretmenliği, çocukları seviyordum. Onla-
rın hayatına bir dokunuş yapabilirsem, yol 
gösterici olabilirsem bu bizim için en büyük 
mutluluk. Peygamber efendimizin bir sözü 
vardır: ‘İnsanların en hayırlısı insanlara fay-
dalı olanıdır.’ Bizim de derdimiz, amacımız 
insanlığa faydalı olmaktır.”

“BIRÇOK INSANDAN ŞANSLIYIM”

Bir öğretmen için en büyük mutluluğun 
öğrencisinin kendisini yıllar sonra araması 
olduğunu ifade eden Uyanık, şöyle devam 
etti:

“Öğretmenler Günü’nde hediye olur, olmaz, 
onların bizim için, gerçek bir öğretmen için 
hiçbir önemi yok. Öğretmenliği çok seviyo-
rum. Sıhhatim el verdiği sürece de yapmaya 
devam edeceğim. Çok kolay bir hayatım 

olmadı ama birçok insandan da çok şanslı 
olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bazen ba-
kıyorlar, ‘Sen bu halde nasıl yapabiliyorsun?’ 
diyorlar. Ben diyorum ki ‘İşim, eşim ve oğlum 
var, devlet bana bazı imkanları sunmuş, yap-
tığım işten ve çocuklarla bir arada olmaktan 
mutluyum.’ Ama şunu da isterdim, dışarı 
çıkayım ve onlarla top oynayayım. Birisi düş-
tüğü zaman onu yerden kaldırayım isterdim. 
Çocukları seviyorum, eğitimi, seviyorum, 
okulu seviyorum, öğretmen arkadaşlarımı, 
öğrencileri seviyorum. Öğretmenlik benim 
için çok büyük bir zorluk değil.”

Hayatı bir mücadele olarak gördüğünü 
belirten Uyanık, “Engelli olarak çalışmaktan 
gücenmiyorum. Gücüm yettiği sürece de bu 
mücadeleyi sürdüreceğim. Engel, çalışmaya 
engel değil. Engelli eve kapanmamalı, haya-
ta küsmemeli.” dedi.

NIĞDELI hayırse-
ver Şahin Mercan, 

yaklaşık 30 yıl önce 
öğretmen olarak atandığı 
Tunceli'de, kendisi gibi 
yetim olan çocuklar için 
başlattığı iyilik hareketini 
bugün Niğde'de sürdü-
rüyor.

Gençlik ve Spor Ba-
kanlığında uzman olarak 
görev yapan 51 yaşındaki 
Mercan, AA muhabirine, 
babasının 1984'te vefat 
ettiğini, 14 yaşında yetim 
kaldıktan sonra ailece 
zor günler yaşadıklarını 
söyledi.

O zamanlarda insan-
ların ekonomik gücünün 
bugünkü kadar iyi olma-
dığını ve sosyal devlet 
anlayışının bu kadar 
gelişmediğini belirten 
Mercan şöyle devam etti:

"Ben ihtiyaç sahibiyim 
demek de zordu. Biz kim-
seye diyemedik. Rahmetli 
bir güreş hocamız vardı, 
o bizi hayata hazırladı. 
Onun sayesinde okuduk. 
1991 yılında Tunceli'de 
öğretmen olarak göreve 
başlayınca elimize para 
geçti, 'Bunu tek başımıza 
harcamayalım, bizim gibi 
büyüyen insanlara da 
el uzatalım.' düşüncesi 
oluştu. Tunceli'de bu işe 
ufak tefek başladık. Yetim 
çocuklarımıza çam sakızı 
çoban armağanı, maa-
şımızla ne yapabilirsek, 
kimine lahmacun ısmar-
ladık, kimisinin gönlünü 
aldık, kimisine gazoz, 
çay ısmarladık. Ama esas 
işimiz onların okumaları 
yönünde tavsiyelerimiz 
oldu."

Tunceli'de görev yaptığı 
süreçte, hayırseverlerin 
desteğiyle okuttukları 
birçok öğrencinin şu anda 
onlarca yetime burs verdi-
ğini dile getiren Mercan, 
o öğrencilerin arasından 
hukukçu, doktor, öğret-
men, polis ve iş adamları 
yetiştiğini aktardı.

Niğde'ye 1995'te atan-
dıktan sonra çevresinin 
genişlediğine işaret eden 
Mercan, "Kömür, odun, 
gıda verince bitiyor. Buz-
dolabı, çamaşır makinesi 
al, eskiyor. Her evden bir 
çocuk okutmaya karar 
verdik. 2004-2006 yılla-
rında görev yapan Niğde 
Valisi Sebahattin Öztürk 
bizi tetikledi. Onunla bir-
likte çerçeveyi genişlet-
tik. O sırada Allah nasip 
etti yöneticilik görevine 
başladık, farklı insanlarla 
tanıştık, iş adamları ile 
öğrencileri buluşturmaya 
başladık. Yetim öğren-
cinin IBAN numarasını, 
aile bilgisini alıyorum, 
burs verecek insanlara 
ulaştırıyorum. 50-60-70 
derken bugün itibarıyla 
578 çocuğumuza burs 
veriyoruz. Bunun 500'ünü 
Niğde merkezli bir firma 
veriyor. 78 çocuğun burs-
larını ben ayarlıyorum." 
dedi.

"YETIM ELI ADLI BIR 
DERNEK KURDUK"

Mercan, ev ziyareti 
yapmadan, gerçek hikaye-
sini öğrenmeden kimseye 
yardım etmediklerine 

dikkati çekerek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Evin durumuna bakı-
yoruz, neye ihtiyacı varsa 
belirliyoruz. Hasta, engelli, 
çok çocuk sahibi olup işini 
kaybeden insanlara da 
geçici yardım ediyoruz. 
İhtiyacını belirledikten 
sonra hane reisinden de 
izin alıyoruz, evin birkaç 
fotoğrafını çekip, sosyal 
medyadan paylaşıyoruz. 
Artık bir gönüllü, hayırse-
ver ya da bir öğrencimiz 
çıkıyor, 'Bunun ihtiyaç-
larını ben karşılıyorum.' 
diyor ya da 500, 1000 lira 
gönderiyor. 'Yetim Eli' adlı 
bir dernek kurduk, IBAN 
numarasını veriyoruz, ora-
ya gönderiyorlar. Evlerin 
çamaşır makinesinden 
buzdolabına, halıdan 
kilime, elektrikli süpürge-
sinden mutfak eşyalarına 
kadar bütün ihtiyaçlarını 
tamamlıyoruz. Bunu da en 
çok okuttuğumuz öğren-
cilere güvenerek tamam-
lıyoruz."

Yaklaşık 15 gün önce 
bir markete gıda paketleri 
yaptırdıklarını ve 41 bin 
lira borçlandıklarını dile 
getiren Mercan, Bor'dan 
bir hayırseverin arayarak 
"Niğde ve Bor'daki tüm 
yetimlerin ihtiyaçlarını 
karşılamayı ben taahhüt 
ediyorum, benim dışımda 
kimseye gitmeyin." dediği-
ni ve borçlarını ödediğini 
anlattı.

"HER YIL 500'E YAKIN 
BURS BULDUĞUMUZ 

ÖĞRENCIMIZ VAR"

Mercan, İstanbul'dan bir 
esnafın da soba aldıkları 
iş yerine olan 4 bin 150 
lira borçlarını ödediğini 
belirterek, "Şu anda 2 
bine yakın okuttuğumuz, 
mezun olan doktorumuz, 
öğretmenimiz, polisimiz, 
kamuda çalışan insanımız 
var. Her yıl 500'e yakın 
burs bulduğumuz öğren-
cimiz var. Bunlarla irtibatı 
kesmiyoruz. Ortaokuldan 
itibaren takip ediyoruz. 
Okulda öğretmenleriyle, 
annesiyle görüşüyoruz. 
Eğitim öğretim materyali 
gerekiyorsa onu tamam-
lıyoruz. Üniversiteyi 
kazanınca da okumasına 
yardımcı oluyoruz." diye 
konuştu.

Genelde elden para 
yardımı almadıklarını 
belirten Mercan sözlerini 
şöyle tamamladı:

"Özellikle ilk kez tanış-
tığımız insanlar, büyük 
meblağlarda yardım 
verecekleri zaman, onlara 
IBAN da vermiyoruz, 'Eşini 
de al gel, evleri gezdi-
relim, yardımını ondan 
sonra yaparsın.' diyoruz. 
Para dağıtmaya bireysel 
olarak karşıyız. Para kolay-
cılığı, istemeyi, dilenciliği 
öğretiyor. Balık tutmayı 
öğretmemiz lazım. İhti-
yacı neyse onu giderelim 
ama ayaklarının üzerinde 
durmayı onların öğren-
mesi lazım. Bu manada 
evin her türlü ihtiyacını 
para da dahil verirsek 
biz o eve 'Tembel tembel 
yaşa' mesajını veririz ki 
bu bizim çıktığımız yolla 
çelişir."

>> YETIMLERE VE AILELERINE 

30 yıldır yardım 
elini uzatıyor! 
Kendisi de yetim 51 yaşındaki Şahin Mercan:
 “Şu anda 2 bine yakın okuttuğumuz, mezun 
olan doktorumuz, öğretmenimiz, polisimiz, 
kamuda çalışan insanımız var. Her yıl 500’e 
yakın burs bulduğumuz öğrencimiz var”



>> AKONDROPLAZILI 
SAVUNMA SANATI USTASI

İzmir'de 11 yıldır Japon savaş sanatı aikido dersleri veren 
akondroplazi hastası Umut Kösemen, yaşamını anlattı.

Ç ocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni 
bir annenin oğlu olarak dünyaya  
gelen 47 yaşındaki Kösemen,  

        akondroplazili doğmasından dolayı 
zor bir çocukluk geçirdi.

Bornova Anadolu Lisesinden 1992'de 
mezun olduktan sonra Girne Amerikan 
Üniversite-
si İşletme 
Bölümünü 
burslu olarak 
kazanan Kö-
semen, mezun 
olduktan sonra 
14 yıl lojistik 
ve depolama 
alanların-
da yönetici 
pozisyonunda 
çalıştı.

Sonrasında 
bir AVM'de 6 
yıl idari işler 
sorumlusu 
olarak görev 
alan Köse-
men, 2019'da 
akondrop-
lazili birey-
lerin engelli 
haklarından 
yararlanması 
için yapılan 
yönetmelik 
değişikliği 
sonrasında 
emekli oldu.

Spor ola-
rak başladığı 
aikidoyu 
profesyonel 
boyuta taşıyan 
ve eğitmen olan 
Kösemen, Borno-
va ilçesinde aikido 
eğitmeni olarak 
bir spor salonunda 
haftanın 5 günü ders 
veriyor.

Kösemen, AA muhabirine, 
22 yıldır aikido yaptığını ve bununla 
yaşadığı zorluklara karşı mücadele etmeyi 
öğrendiğini anlattı.

Akondroplazinin manevi ve fiziksel ola-
rak iki boyutu olan zor bir süreç olduğunu 
belirten Kösemen, şöyle konuştu:

"Manevi tarafı insanlar tarafından 
dışlanmak. Çünkü çocukluğumdan beri 
okul hayatımda bunun sıkıntılarını çok 
çektim. Annem beni bir kavanozun içine 
saklayarak büyütmek yerine sokağa bıraktı. 
Sokakta çocuklarla oynamamı ve mücade-
le etmemi sağladı. Fiziksel anlamda da çok 
zorluk çektim. Çünkü yol olsun, merdiven 

olsun evin koşulları bile bize tam olarak 
uygun değil. Bu sadece boy kısalığı değil 
engel durumumuzun sadece bununla 
alakası yok. "

AIKIDOYLA BIR FILM SAYESINDE 
TANIŞTI

Aikidonun 
karşılaştığı 
zorlukların 
üstesinden 
gelmesinde 
kendisine 
çok yardımcı 
olduğunu 
aktaran Kö-
semen, söz-
lerini şöyle 
sürdürdü:

"Çocuklu-
ğumda dövüş 
sporlarıyla 
ilgili çok film 
izledim. Lise 
son yıllarım-
da bir filme 
denk geldim. 
Orada aktö-
rün yaptığı 
hareketler 
bana çok 
farklı geldi. 
Araştırmala-
rımın sonu-
cunda aikido 
olduğunu öğ-
rendim. An-
siklopediler-
den aikidoyu 
araştırdım. 
Felsefesini 
okuduğumda 

çok ilgimi çekti. 
Bana hitap et-

tiğini düşündüm. 
Ergenlik ve lise 

çağı benim için çok 
zorlu geçiyordu. O za-

manlar aikido çok yaygın 
değildi. Üniversiteyi bitirdiğim 

yıllarda Süper Baba dizisi vardı. Bir 
arkadaşım bana o dizide de aikidonun yer 
aldığını söyledi. Mustafa Aygün benim de 
hocam, o dizi de -rol yapmıyordu- kendini 
oynuyordu. Mail yoluyla ulaştım kendimi 
anlattım. Fiziksel şartlarımı durumumu 
anlattım. O kadar güzel bir cevap verdi 
ki bana benim fiziksel şartlarımla alakalı 
hiçbir konuya girmedi. O zaman aikidonun 
felsefi tarafını da bir kez daha anlamış 
oldum. İzmir'de eğitimlere başlayacağını 
söyledi. Kısa zaman sonra yüz yüze de 
tanıştık. Deneme derslerine başladık. Ho-
camla yoldaşlığım orada başladı."
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“aikido”yla aştı
Zorlukları

Öğrencileri 
anlattı

Umut Kösemen’in öğrencilerinden bilgisayar 
mühendisi Atakan Çelik, 7 yıldır beraber çalıştıkları-
nı ve çok keyif aldığını belirterek, şunları söyledi:
“Umut hocayla 15 yaşımda tanıştım. Sürekli beraber 
çalışmak için hamle yapardım. Ben çok keyif alıyo-
rum. Aikidoda farklı boy ve cinsiyetteki insanlarla 
çalışmak bizi geliştiriyor. Her yapıya göre teknik 
öğreniyorsunuz. Umut hocayla çalışarak kendime 

daha fazla katkı sağladığımı düşünüyorum. 
Başka bir arkadaşımla çok rahat yaptığım 

bir tekniği Umut hocayla yaparken 
nasıl daha doğru yapabilirim 

diye düşünüyorum.”

USTAYI

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesinde ya-
şayan görme engelli çift, seyyar tezgahıyla 

çarşı pazar dolaşarak evlerine ekmek götürmek 
için ter döküyor.

Karahasanlı Mahallesi'nde yaşamlarını sürdü-
ren Vahide Aksoy (45) ile 
Osman Aksoy (43), çocuk 
yaşta geçirdikleri rahat-
sızlıklar nedeniyle görme 
yetilerini yüzde 90 oranın-
da kaybetti.

Aksoy çifti, geçen yıl 
tanıdıklarının vasıtasıyla 
hayatlarını birleştirdi.

Engelli aylığının yanı sıra 
seyyar satıcılık yaparak ge-
çimini sağlamaya çalışan 
çift, her gün kent merke-
zine gelerek 
dikiş iğnesi, 
dikiş ipliği, 
çakmak gazı 
ve kolonya 
gibi ürünleri 
satmaya çalı-
şıyor.

Osman 
Aksoy, devlet 
tarafından 
verilen engel-
li maaşının 
yanında bu 
işle de büt-
çelerine katkı 
sağlamaya 
çalıştıklarını söyledi.

Her gün sabah saat 07.30'da kalkıp kent merke-
zine geldiklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Saat 10.00 gibi işe başlıyoruz. Akşam saat 
07.00'ye kadar satış yapıyoruz. İşimiz bittikten 

sonra toptancımıza aracımızı bırakıyoruz sonra 
yine otobüsle eve gidiyoruz. Günümüz akşama 
kadar böyle geçiyor. Hayat ile savaş halindeyiz. 
Günde ortalama 100-125 liralık satış yapıyoruz. 
Bu yaptığımız satışlar ile ekmeğimizi kazanmak 

bize gurur ve onur veriyor. 
En azından ürünleri satarak 
az da olsa karla hayatımızı 
devam ettirmek çok güzel 
bir mutluluk veriyor bana. 
Eşimle beraber bütün en-
gelleri aşkla aşıyoruz ve ha-
yat mücadelemizi veriyoruz. 
Halkımız sağ olsun kendi 
emeklerimizle çalıştığımız 
dilenmediğimiz için bize 
çok destek oluyor."

Aksoy, sözlerine şöyle 
devam etti:

"Günde 
ortalama 
10 kilomet-
re yol yü-
rüyüp satış 
yapıyoruz. 
Çarşıda 
daha önce-
den belir-
lediğimiz 
alanlarda 
seyyar 
tezgahımız-
la toptan-
cılardan 
aldığımız 

dikiş iğnesi, dikiş ipliği, çakmak gazı ve kolonya 
gibi ürünleri satmaya çalışıyoruz. Buradan gelen 
az bir kazançla bile biz ekmeğimizi kazandığımız 
için çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak önümüz 
kış. Hayat mücadelemiz daha da zorlaşacak."

Çalışma azimleri ve 
bağlılıklarıyla örnek oluyor

DENIZLILI GÖRME 
ENGELLI ÇIFT 

Merkezefendi ilçesinde yaşayan görme engelli Vahide-Osman Aksoy çifti, hafta içi 
her gün 10 kilometre uzaklıktan kent merkezine giderek, seyyar satıcılık yapıyor.

Engelli birey ve ailelerine “nefes” olacak
>> MARMARIS KISA MOLA MERKEZI AÇILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireyler için özel dizayn edilen, alanlarında 
uzman personel eşliğinde zaman geçireceği Marmaris Kısa Mola Merkezi törenle açıldı.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli 
bireyler için özel dizayn edilen, alanlarında uzman 

personel eşliğinde zaman 
geçireceği Marmaris Kısa Mola 
Merkezi törenle açıldı.

Armutalan Mahallesi'nde 
Marmaris Belediyesi tara-
fından tahsis edilen alanda 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yenilenen tesiste 
5 yaş ve üzeri engelli bireyler 
yararlanabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün açı-
lışta yaptığı konuşmasında, 
belediye olarak engelsiz bir 
Muğla için çaba gösterdiklerini 
söyledi.

Muğla'nın en uzun kıyılara sahip olduğunu ve belediye 
olarak engelsiz plajlar yaptıklarına değinen Gürün, "Türki-
ye'de bir ilk olan ve diğer Büyükşehir Belediyeler tarafından 
örnek alınan Kısa Mola hizmetimiz ise engelli bireye sahip 
ailelerimizde özellikle annelerimiz için hayata geçirdiğimiz 

çok önemli bir proje. Evlatlarını 7 gün 24 saat gözlerinin 
önünden ayırmayan, onlara gözü gibi bakan, kimselere 

emanet edemeyen annele-
rimize bir nefes olmak, özel 
hayatlarına, kendilerine biraz 
zaman ayırabilsin diye hayata 
geçirdiğimiz bir hizmet." ifade-
lerini kullandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı ve 
Engelli ve Aileleri Birliği Der-
neği Başkanı Tulgay Hasar da 
törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 
açılış kurdelesi engelli birey ve 
aileleriyle birlikte kesildi.

Açılıştan sonra engelli birey-
lerin resim sergisi gezildi. Baş-

kan Gürün ve beraberindekiler engelli bireylerle merkezde 
boyama atölyesinde mini bir çalışma yaptı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında birçok tedbirin alınacağı 
Marmaris Kısa Mola Merkezi'nde, aynı saat diliminde sadece 
bir kişi hizmetten yararlanabileceği kaydedildi.


