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Hedef 2022
Kurumların, insanların bir hedefi olur. Bizim hedefimiz 
yeni yılda çok sayıda engelliye dokunabilmek. Umarım 
2022 yılında da sizin desteğinizle bir çok engelli karde-
şimize özel olarak adreslerine teslim sandalyeleri hediye 
etmeyi, sayısını önceki yıllara oranlar artarak sürdürürüz. 

E ngelliler ve ihtiyaç sahipleri için mücadelemiz 
sürüyor. Hayırda yarışan siz değerli okurlarımı-
zın desteğiyle 2022 yılında da engelli kardeş-

lerimizin yüzü gülmeye devam edecek.
2’nci kışına giren pandemi nedeniyle çok sayıda 

engellinin iyice evlere kapandığını söyleyen Engel-
lim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem Şensürek, 
“Biz engelli sandalyesi, özel ortopedik yataklar gibi 
kardeşlerimizin yaşam konforunu artıracak ihtiyaç-

larını karşılamak için bu gazeteyi çıkarıyoruz. Gönül 
ister ki daha çok kardeşimize ulaşalım. Bu açıdan 
yeni yılda daha çok insanın yüreğine işlemek istiyo-
ruz. Umarız yeniyılda engelli kardeşlerimizin daha 
fazla yaşam kalitesini artırabildiğimiz bir yıl olur. 
İnanın daha çok yolumuz var. Bu konuda bize destek 
olan tüm hayırsever okurlarımıza tüm kalbimizle 
teşekkür ediyoruz. “ şeklinde konuşarak tüm okurla-
rımızın yeniyılını kutladı.

ENGELLILERIN ENGELLILERIN 
YÜZDE 27'SI YÜZDE 27'SI 

İslam İslam 
ülkelerinde ülkelerinde 
yaşıyoryaşıyor

İSLAM İşbir-
liği Teşkilatı 
İslam Ülke-
leri İstatistik, 
Ekonomik 
ve Sosyal 
Araştırma ve 
Eğitim Mer-
kezi (SESRIC) 
araştırmacısı 
Tazeen Qu-
reshi, dünya-
daki yaşlı-
ların yüzde 
13,5’inin, 
engellilerin 
ise yüzde 
27’sinin İİT 
üye ülkele-
rinde yaşadı-
ğını söyledi. 
SAYFA 2’DE

ACI BILANÇO

Engelli öğrenciler drone kullandı
Ankara'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu Üniversitesinin "Engelsiz Ha-
vacılık Uzay Bilim Teknoloji Projesi" ile engelli öğrenciler, havacılık alanında eğitim alıyor.
ENGELLİ öğren-
ciler, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve THK 
Üniversitesinin 
“Engelsiz Havacılık 
Uzay Bilim Tekno-
loji (HUBİT) Projesi 
kapsamında hava-
cılık, uzay, bilim ve 
teknoloji eğitimi 
kapsamında ilk kez 
drone kullanmanın 
mutluluğunu yaşa-
dı.SAYFA 2’DE

TOKAT'TA oturan 39 yaşın-
daki Ayşegül Dileç, doğuştan 
bedensel engelli 16 yaşındaki 
kızı Şeydanur'u anaokulun-
dan bu yana her gün okula 
götürüp derslerinin bitmesini 
bekliyor. SAYFA 2’DE

>> ENGELLI KIZININ 
MESLEK SAHIBI 
OLMASI IÇIN ÇABA 
HARCIYOR

Fedakar 
anne

>> DÜNYA ENGELLILER GÜNÜ IÇIN FARKINDALIK ETKINLIKLERI:

“Engel olma farkında ol”
KARŞIYAKA Belediyesi, Karşıya-
ka Kent Konseyi ve Halk Eğitim 
Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü kapsamında iş birliği yaparak 
bir dizi etkinliğe imza attı. Konuya 
ilişkin farkındalık yaratmak, engelli 
bireylerin toplumda bir birey olarak 
var olduğuna dikkat çekmek için iki 
gün boyunca devam eden etkinlikler 
ilgiyle takip edildi. SAYFA 5’TE

Umudun 
parkı
HENÜZ çocuk yaşta 
başlayan tasarım tut-
kusunu mesleği haline 
getiren İzmir Ekono-
mi Üniversitesi (İEÜ) 
Endüstriyel Tasarım 
Bölümü mezunu Ezgi 
Yelekoğlu Baylan, oyun-
cağı olmayan ve parka 
gidemeyen çocukları 
unutmadı.SAYFA 6’DA

“Gazi”mizin
bayrak aşkı
ÜÇ aylıkken annesini kaybettikten sonra 7 
yaşında yetiştirme yurduna verilen ve vatani 
görevini yaparken 1996'da PKK'lı terörist-
lerle girdiği çatışmada gazi olan Burdurlu 
Bülent Yıldırım, gazilik madalyasını gururla 
taşıyor. SAYFA 8’DE

Engelsiz maraton
ENGELLİ dostu kentler arasında 
yer alan Buca’da 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü kapsamında 
düzenlenen Power Wheelchair 
Marathon (Elektrikli Tekerlekli 
Sandalye Maratonu) büyük ilgi 
gördü. Farkındalık maratonuna 

tekerlekli sandalye ile 35 nu-
maralı yarışmacı olarak katılan 
Buca Belediye Başkanı Erhan 
Kılıç, maratonu 5.likle bitirdi. 
Başkan Kılıç, “Bu yarışmaya 
katılmış olmak benim için büyük 
onur“ dedi. SAYFA 5’TE

Tiyatroda en özel 
günler yaşandı
TÜRK Kızılay Urla, Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Urla 
Hakan Çeken Kültür Merkezinde “Engellimi Engelleme” adlı etkinlik 
gerçekleştirdi. SAYFA 4’TE

>> ATLA TERAPI MERKEZININ DUVARLARI 

Engelliler için 
tuvale dönüştü

FIRAT Üniversitesinde öğrenim gören resim öğretmeni adayları, 
Elazığ’daki merkezin duvarlarını, engelli çocuk ve gençlere daha 
güzel ortam sağlamak amacıyla resimlerle süsledi. SAYFA 8’DE
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Engellilerin yüzde 27'si İslam ülkelerinde yaşıyor
İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi (SESRIC) araştırmacısı Tazeen Qureshi, dünyadaki yaşlıların yüzde 
13,5’inin, engellilerin ise yüzde 27’sinin İİT üye ülkelerinde yaşadığını söyledi.

DABUR, mesajında SESRIC'in yaşlı 
ve engellilere yönelik çalışmalarda 

edindiği uzmanlığı paylaşacağını kayde-
derek, "SESRIC 43 yıllık tarihinde birçok 
konuda İİT ülkelerinin sosyoekonomik 
gelişmelerine faydası olan yasa yapma sü-
reçlerinde yerini aldı. Birçok alanda SESRIC 

desteğiyle iş birliği ve kalkınma alanında 
gelişme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki yaşlıların yaklaşık yüzde 
15'inin, engellilerin ise yüzde 28'inin İİT 
ülkelerinde yaşadığına vurgu yapan Dabur, 
“İslam, yaşlı ve engellilere ayrım yapmadan 
onlara destek ve ilgi göstermeyi emrediyor. 

Ancak İİT ülkelerinde kültürel olarak bu 
gruplara evde bakım yapılıyor. Kültürel ve 
sosyal değerlerimiz her zaman dini değer-
lere uygun olmayabilir. Gelişmemiş ku-
rumsal mekanizmalar, devletlerin yaşlı ve 
engellilere yönelik politikalarını da olum-
suz yönde etkiliyor.” ifadelerine yer verdi.

>> ENGELLI KIZININ MESLEK SAHIBI OLMASI 
IÇIN ÇABA HARCIYOR

Fedakar anne 
Tokat'ta oturan 39 yaşındaki Ayşegül Dileç, 
doğuştan bedensel engelli 16 yaşındaki kızı 
Şeydanur'u anaokulundan bu yana her gün 
okula götürüp derslerinin bitmesini bekliyor.

A yşegül Dileç, 3 çocuğundan en 
küçüğü olan Şeydanur'u, eği-
timinden mahrum kalmaması 

için anaokulundan itibaren tekerlekli 
sandalyeyle her gün okula götürüp 
getirmeye başladı.

Ailenin ulaşım 
sorununu öğrenen 
Vali Ozan Balcı 
ile İl Milli Eğitim 
Müdürü Murat 
Küçükali, Şeydanur 
Dileç'in engelli 
aracıyla evinden 
alınarak okula geti-
rilmesini sağladı.

Anne Dileç, 
Zübeyde Hanım 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Gü-
zellik ve Saç Bakım 
Hizmetleri Alanı 
11. sınıf öğrencisi 
kızıyla her gün 
araçla okula gidiyor, ardından kantinde 
derslerinin bitmesini bekliyor.

Okulda el işi yaparak zamanını de-
ğerlendiren Dileç, bunları satarak aile 
ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ayşegül Dileç, anaokulundan bu yana 
çocuğuyla yaşam mücadelesi verdikle-
rini söyledi.

Kızının iyi bir meslek sahibi olmasını 
istediğini belirten Dileç, "Okulları bü-

yüdükçe durumun müsait olmadığı için 
gücüm yetmiyor maddi manevi. Engelli 
annesi olmak çok güç. Valimiz ve Milli 
Eğitim Müdürümüz servis için, araç için 
bize yardımcı oldu. Allah razı olsun." 
ifadelerini kullandı.

Her gün kızı 
Şeydanur ile okula 
gidip geldiğini vur-
gulayan Dileç, "Bu, 
Cenabıallah'ın bir 
imtihanı diyorum. 
Okulda sabahtan 
akşama kadar 
gelip bekliyorum. 
Çocuğumu yalnız 
bırakıp kimseye 
emanet edemiyo-
rum. Okulda herkes 
bana yardımcı olu-
yor. Bir şey lazım 
oldu mu geri çevir-
meden desteklerini 
esirgemiyorlar. Şey-

danur'un okuduğu okullarda hiç sorun 
yaşatmadan yardımcı oldular." dedi.

Şeydanur Dileç de kuaförlük eğitimi 
aldığını anlatarak, "Annemin hakkını 
hiçbir zaman ödeyemem. Benim için 
emek veriyor. Buralara kadar getiri-
yor. Anneme çok çok teşekkür ederim. 
Okulda da bana yardımcı oluyorlar. 
Herkese sonsuz teşekkür ediyorum." 
diye konuştu.

Azmiyle örnek oluyor
İspan-
ya'da 
düzen-
lenen 
Dünya 
Engelliler 
Vücut 
Geliş-
tirme 
Şampi-
yona-
sı’nda 
dördün-
cü olan 
Ağrılı 
beden-
sel en-
gelli milli 
sporcu 
Ömer 
Çeçen, 
başarı-
larıyla 
çevre-
sinde-
kilere 
örnek 
oluyor.

'Madalya avcısı' 
bedensel engelli milli 
sporcu Ömer Çeçen

AĞRI'DA çocukken geçir-
diği trafik kazası sonrası 

ayağındaki sorun nedeniyle yü-
rümekte güçlük çeken bedensel 
engelli olan 30 yaşındaki Ömer 
Çeçen'in hayatı, 6 yıl önce tanış-
tığı antrenör Çetin Demir saye-
sinde başladığı vücut geliştirme 
sporu sayesinde değişti.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampi-
yonalarında birçok şampiyonluklar 
ve dereceler elde ederek azmiyle 

çevresindekilere örnek olan Çeçen, 
bu süreçte eğitimini de aksatmadı. 
Güreşle de ilgilenen ancak müsa-
bakalara katılmayan Çeçen, azmi 
sayesinde başladığı Samsun 19 
Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi Güreş Antrenörlü-
ğü Bölümünden bu yıl mezun oldu.

Vücut geliştirme branşında 
milli sporcu olan Çeçen, Dünya 
Engelliler Vücut Geliştirme Şam-
piyonası'nda dördüncü oldu.

Engelli öğrenciler aldıkları 
eğitimle ilk kez drone kullandı
Ankara'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu Üniversitesinin 
"Engelsiz Havacılık Uzay Bilim Teknoloji Projesi" ile engelli öğrenciler, ha-
vacılık alanında eğitim alıyor.

DOĞAN Çağlar Bedensel En-
gelliler Ortaokulu öğrencileri, 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk 
Hava Kurumu (THK) Üniversitesinin 
"Engelsiz Havacılık Uzay Bilim Tek-
noloji (HUBİT) Projesi kapsamında 
havacılık, uzay, bilim ve teknoloji 
eğitimi kapsamında ilk kez drone 
kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelsiz HUBİT Projesi Bilgi Top-
lumu Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürü Dr. Meltem Yıldırım 
İmamoğlu, yaptığı açıklamada, THK 

Üniversitesi olarak İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 3 yıldır yürüttükleri 
protokol kapmasında dezavantajlı, 
engelli öğrencilere kentin farklı 
semtlerinde eğitim verdiklerini 
belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğine dikkati 
çekebilmek adına engelli öğrenci-
lerin bu alanlarda da eğitim alması 
gerektiğine karar verdiklerini anla-
tan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Projeye, ‘engelsiz’ dememizin 
nedeni, öğrencilerimizin bedensel 

engelli olmalarına karşın havacı-
lık ve uzay konularındaki bütün 
eğitimlerden rahatlıkla faydalana-
bileceğini göstermekti. Bu anlamda, 
üniversitemizin bünyesinde bu-
lunan insansız hava araçları (İHA) 
ile ilgili olarak da öğrencilerimizi 
bilgilendirmek, onlara bu konularda 
uçuş eğitimlerini dahi alabilecekleri 
konusunda bilgiler vermeye başla-
dık. Projemiz, yaklaşık bir ay sürdü. 
Bir ayda hem ortaokul hem lise 
öğrencilerine eğitimleri verdik.”

Görme engelli Elif resim 
yaparak huzur buluyor
Kırklareli'nde yaşayan serebral palsi hastası ve yüzde 50 görme engelli Elif Aktan, 
aldığı eğitimin ardından çizdiği yağlı boya resimlerle hayallerini tuvale yansıtıyor.

KIRKLARELİ'NİN Babaeski ilçesinde yaşayan 
serebral pal-

si hastası ve yüzde 
50 görme engelli 
Elif Aktan, yaptığı 
birbirinden güzel 
resimlerle hayata 
tutunuyor.

Elif Aktan (30), 
annesi Cemile 
ve babası Sedat 
Aktan tarafından 
2014 yılında Ba-
baeski Halk Eğitim 
Merkezinde açılan 
yağlı boya resim 
kursuna yazdırıldı.

Yaklaşık 7 yıldır 
ailesinin yardımıyla evinde yağlı boya resimler yapan 
Aktan, geçen yıl ilk sergisini açtı.

Elif Aktan, çok sevdiği resim çizmeye 2014 yılında 
başladığını söyledi.

Resim yaparken kendisini çok iyi hissettiğini belir-
ten Aktan, “Resim 
çizerken sanki 
başka bir dünyaya, 
renklerin dünya-
sına giriyorum. Bu 
dünyada değilmi-
şim gibi hissediyo-
rum.” dedi.

Aktan, çizdiği 
resimlerle ha-
yallerini tuvale 
yansıttığını, bu 
durumun kendisini 
mutlu ettiğini dile 
getirdi.

Engellilere 
sosyal etkinliklere 

katılma tavsiyesinde bulunan Aktan, “Kendilerini eve 
kapatmasınlar. Engeller aşılabilir yeter ki çabalayalım. 
Ben resimlerle dünyamı ve hayallerimi genişlettim. 
Herkes bunu başarabilir.” diye konuştu.

Engelli aracıyla ekmek taşıyor

Suudi Arabistan'da 25 yıl önce 
çalıştığı inşaatın 8'inci katından 
düşerek engelli kalan Mehmet Taşçı, 
memleketi Yozgat'ta hayırseverle-
rin ve fırıncıların katkısıyla aldığı 
ekmekleri engelli aracıyla ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıyor.

KOLTUK değnekleri yardımıyla güçlükle 
yürüyebilen 56 yaşındaki Taşçı, malulen emekli 

olduktan sonra boş oturmak yerine ihtiyaç sahipleri-
ne faydalı olma adına fırın sahiplerinin de desteğiyle 
bir projeyi hayata geçirdi.

Taşçı, bazı fırıncıların desteği, hayırseverlerin "as-
kıda ekmek" uygulamasına katkısı sayesinde fırınlar-
dan aldığı ekmekleri engelli aracıyla 4 yıldır ihtiyaç 
sahiplerinin evlerine bırakıyor.

Taşçı, "Fırıncı esnafımız da 'Engelli bir vatandaş 
olarak böyle güzel bir projen var, neden yardımcı ol-

mayalım?' dediler ve böylece çalışmaya başladım. 4 
yıldır fırıncı esnafımızdan aldığım ekmekleri yoksul, 
yetim, garip vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyo-
rum." dedi. Taşçı şöyle devam etti:

“Diğer aylarda günlük 250 ila 400 arasında ekmek 
dağıtıyorum. Bu da hayırseverlerin vermiş olduğu 
bağışlara göre değişiyor. Ben parayı görmüyorum. 
Vatandaşımız fırına gelip ‘Benim adıma şu kadar ek-
mek dağıt.’ diyor. Fırıncı esnafımız da beni arıyor. Ben 
de ona göre planlayıp ekmekleri fırından alıyorum, 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum.”
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Engel tanımıyorlar
İzmir’de engelli bireylerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 
faaliyet gösteren 30 derneğin temsilcisi Balçova’da bir araya geldi. 

3 Aralık Dünya Engelliler günü 
öncesinde yapılan toplantıda 
Balçova Belediye Başkanı 

Fatma Çalkaya ilçedeki engelli 
vatandaşlar için yaptıkları ça-
lışmalar ile ilgili bilgi verirken, 
önümüzdeki dönemde yapılacak 
çalışmalar için fikir alışverişinde 
bulunuldu. 

Birleşmiş Milletler tarafından 
engelli bireylerin sorunlarına 
dikkat çekmek için belirlenen 3 
Aralık Dünya Engelliler günü ön-
cesinde İzmir’de faaliyet gösteren 
Engelli Dernekleri Balçova’da 
bir araya geldi. Balçova Belediye 
Başkanı Fatma Çalkaya’nın ev sa-
hipliğinde Balçova Engelli Hakları 

Masası’nın koordinesinde gerçek-
leştirilen toplantıya derneklerin 
başkan ve temsilcileri katıldı. 

Toplantının açılışında Balçova 
Belediye Başkanı Fatma Çalkaya 
ilçedeki engelli vatandaşlar için 
yaptıkları çalışmalar ve hizmetler 
ile ilgili bir sunum yaptı. İzmir’de 
Engelli Bireylerin Hakları için mü-
cadele eden derneklerle birlikte 
çalışma ortamının oluşmasından 
dolayı memnuniyetini dile getiren 
Başkan Çalkaya “Engelli Hakları 
açısından gün artık engelli sorun-
larına dikkat çekme veya bir güne 
indirgenen etkinlikler düzenle-
me günü değildir günü değildir. 
Var olan sorunun giderilmesi 

için projeler üretmek, hizmetler 
üretmek günüdür. Biz Balçova’da 
bu anlamda çok önemli çalışma-
lar yaptığımıza inanıyoruz” diye 
konuştu. 

Engelli vatandaşların hizmete 
ulaşmasında Engelli Haritası’n-
dan çok faydalandıklarını ifade 
eden Başkan Çalkaya “İlçemizde 
2005 yılında tüm engelli bireyler 
belirlenerek bilgilerini içeren bir 
harita oluşturuldu. Daha sonra bu 
haritayı dijital platforma taşıdık. 
Yapacağımız tüm hizmetlerde 
bu verileri kullanıyoruz. Özellikle 
maddi durumu iyi olmayan va-
tandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz”dedi.

Yaşamak için engel yok!
Karabağlar Belediyesi'nin Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsam-
da Türkiye Spina Bifida Derneği Başkan Yardımcısı Avukat E. Nurdan Anlı, “Ya-
şamak için engel yok” etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bozyaka Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 
muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri ve bürokratlar da katıldı.

ETKINLIĞIN açılışında 
konuşan Başkan Selvito-

pu, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 
engelli 
olduğunu 
hatırlatarak, 
“Karabağ-
lar'da da 
yüzde 14 
civarında 
engelli yurt-
taşımız var. 
Nüfusumuzu 
yaklaşık 500 
bin olarak ka-
bul edersek, 
60 bin ile 
70 bin arası 
vatandaşımız 
engelli. Bu 
büyük bir 
oran. Bizim bu insanlara duyarsız 
kalmamız asla söz konusu olamaz. 
O nedenle Karabağlar Belediyesi 
olarak bu konuda üzerimize düşen 
görevi yapmaya gayret ediyoruz. 

Engelli insanların yanında olmaya 
çalışıyoruz. Yaptığımız ve uygu-
ladığımız tüm projelerde, engelli 

insanları da 
düşünüyoruz. 
Ülkemiz ve 
dünyamız-
daki stan-
dartlarda 
ne varsa o 
şekilde yap-
maya gayret 
ediyoruz” 
dedi

ALGI 
DEĞIŞMELI

Toplu-
mumuzda, 
engellilerle 
ilgili acıma 

duygusunu içeren yanlış bir algı 
bulunduğuna dikkat çeken Başkan 
Selvitopu, “Bu doğru bir yaklaşım 
değil. Onlar da sonuçta aynı bizim 
gibi günlük yaşamlarını sürdür-

meye çalışıyorlar. Haklarıyla ilgili 
her türlü düzenlemeyi yapmak 
sosyal devletin bir sorumluluğu. 
Yerel yönetim olarak biz de üzeri-
mize düşeni yapmak zorundayız” 
diye konuştu.

Daha sonra Türkiye Spina 
Bifida Derneği Başkan Yardımcısı 
Avukat Nurdan Anlı, konuyla ilgili 
katılımcıları bilgilendirdi. Hasta-
lığın, bebeğin anne karnındayken 
omurgasının tam kapanmaması 
nedeniyle oluşan bir engellilik 
durumu olduğunu, sinir sistemle-
rinde değişik derecelerde felçlere 
yol açtığını söyledi. Anlı, “Bu 
hastalığın Türkiye'de gözükme 
sıklığı binde 3. Türkiye'de her yıl 
4 bin çocuk doğuyor. Önlenebilir 
mi? Evet. Ne kadar çok bilgimiz 
artarsa o kadar önleme ihtima-
limiz var. Folik asit vitaminini, 
gebe kalmadan en az 3 ay önce 
almaya başladığınızda bu hasta-
lık yüzde 70 oranında engellene-
bilir” dedi.

Özel öğrenciler sema öğrendi

Konya’da 
hafif düzey-
de zihinsel 
engeli bu-
lunan özel 
öğrencilerin, 
aldıkları bir 
yıllık eğitimin 
ardından 
sema icra 
etmesi ai-
lelerini hem 
gururlandırı-
yor hem de 
duygulandı-
rıyor.

KARATAY Özel Eğitim Mes-
lek Okulunda eğitim gören 

hafif zihinsel engelli 10 öğrenci, 
İrfan Medeniyeti Araştırma ve 
Kültür Merkezi'nde (İRFA) görev 
yapan semazen Yakup İnam ile 
sema eğitimlerine başladı.

Bir yıllık eğitimi tamamlayan 
"özel semazenler" yaklaşık 4 yıldır 
özel günlerde sema meydanında 
meşk ediyor.

"Özel semazenler"in eğitimini 
AA muhabirine anlatan İnam, 4 
yıldır farklı etkinliklerde sema icra 
ettiklerini, böylece öğrencilerin 
sosyal becerilerinin de geliştiğini 
dile getirdi.

İnam, "Çocuklarımızla normal-
de nasıl eğitim veriyorsak öyle 
başladık. Normal ayine çıkar gibi 
hazırlanmaya çalıştık. Özel çocuk-

larımızla özel bir sema yaptık. 10 
çocuğumuz eğitimleri başarıyla 
tamamladı. Çok güzel bir şey 
yaptığımızı düşünüyorum. Devamı 
gelecek, yeni öğrencilerimiz de 
var." dedi.

İnam, şöyle devam etti:
“Bir tevafuk oldu, çocuklarımızla 

çalışmaya başladık. Geçen 4 yıllık 
zaman içinde daha güzel çalış-
malarla sayımızı artırdık. İlk önce 
başarabileceğimi düşünmemiştim 
ama şimdi çok mutluyum. Sema 
konusunda dünyayı gezdim ama 
şu heyecanı yaşamadım. Seyirci-
lerimiz de görmüştür çok duy-
gulandık, gözümüzden yaş geldi, 
ağladık.”

Öğrencileriyle gurur duyduğunu 
vurgulayan İnam, özel çocuklarla 
çalışmanın ve başarmış olmanın 

çok ayrı duygular hissettirdiğini 
paylaştı.

AILELERI DUYGULANDIRAN VE 
GURURLANDIRAN “SEMA”

Özel semazenlerden Edanur 
Büyükçeşmeci’nin annesi Medine 
Büyükçeşmeci ise kızının sema 
icra ettiğini ilk gördüğünde çok 
duygulandığını ve ağladığını 
anlattı.

Anne Büyükçeşmeci, kızıyla 
gurur duyduğunu ifade ederek, 
“Allah razı olsun öğretmenlerimiz-
den çok emek verdiler. İnsan zaten 
sema izlerken huzur doluyor. 
Bir de özel çocukların sema icra 
etmesi daha güzel ve gurur verici 
oluyor. Edanur’u her izlediğim-
de duygulanıp ağlıyorum.” diye 
konuştu.

>> AILESINDEN GIZLI BAŞLADIĞI BASKETBOL

Engelli Abdullah'ın 
hayatını değiştirdi
Şanlıurfa'da ailesinden gizli başladığı tekerlekli sandalye bas-
ketbolda Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Beledi-
yespor formasını giymeyi başaran spastik serebral palsi (SP) 
hastası Abdullah Çoban (18), gözünü milli formaya dikti.

ABDULLAH Çoban, 
yaklaşık 1 yıl önce 

televizyondan izlediği 
basketbola gönül verdi.

Annesinden kendisini 
antrenmanlara götürme-
sini isteyen ancak olumlu 
karşılık alamayan Çoban, 
gizlice gittiği salonda ta-
kımının kaptanı ve hoca-
sıyla tanışarak basketbol 
oynamak istediğini iletti.

Daha önce zamanı-
nın büyük kısmını evde 
geçiren Çoban, burada 
basketbola başladı ve 
yeteneğiyle kısa sürede 
Tekerlekli Sandalye Bas-
ketbol Süper Lig ekiple-

rinden Şanlıurfa Büyük-
şehir Belediyespor'un 
kadrosuna dahil oldu.

Abdullah, basketbolla 
televizyondan izleyerek 
tanıştığını, Şanlıurfa Bü-
yükşehir Belediyespor'un 
antrenman yaptığı salona 
kendi imkanlarıyla gittiği-
ni anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyespor Antrenörü 
Serdar Yıldırım, daha çok 
engelliyi sporla buluştur-
mak için özel eğitimler 
verdiklerini, ellerinden 
geldiği kadar yardımcı 
olmaya çalıştıklarını 
aktardı.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
tarafından engel-
lilerin tedavi, tıbbi 
cihaz ve ilaç 
bedelleri karşıla-
nıyor, istihdamları 
teşvik ediliyor, 
erken emekli 
olmalarına imkan 
sağlanıyor.

Engelliler sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında

ÜLKE nüfusunun tamamını sosyal 
güvenlik şemsiyesi altına alana SGK, 

toplumun dezavantajlı kesimlerine ayrıca-
lıklar sunuyor.

Yaklaşık 5 milyon engelliye sosyal 
güvenlik hizmeti sunan Kurum, engellile-
re tedavi, istihdam ve emeklilikte birçok 
avantajı hayata geçiriyor.

Engellilerin tedavide ihtiyaç duyduğu, 
işitme cihazı, protez-ortez, işitsel implant-
ları (koklear implant, beyin sapı implantı, 
orta kulak implantı) gibi birçok tıbbi 
malzeme SGK tarafından Sağlık Uygulama 
Tebliği (SUT) kapsamında karşılanıyor.

Ayrıca, yüzde 40 ve üzeri engeli olanla-
ra özel sağlık hizmeti sunucuları ile SGK 
sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti 
sunucularında diş tedavisi imkanı da 

sunuluyor.

ENGELLI ISTIHDAM EDEN IŞ YERLERINE 
DESTEK

Engellilerin istihdamı halinde işveren-
lere SGK tarafından sigorta prim teşviki 
avantajı sağlanıyor. Özel sektöre ait iş yer-
lerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, 
asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta 
primi işveren hisselerinin tamamı devlet 
tarafında (yüzde 15,5) karşılanıyor.

Bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına 
ilave olarak işe alınan engelli çalışan için 
diğer işe alınan çalışanlardan farklı olarak 6 
ay fazlasıyla toplamda 18 ay süreyle imalat 
ve bilişim sektöründe 1341 lira ila 3 bin 577 
lira 50 kuruş, diğer sektörlerde 1341 lira 56 
kuruş işverene prim desteği sağlanıyor.

Protez bacaklı usta, engelli 
araçlarını tamir ediyor
Kırklareli'nde 2 yıl önce geçirdiği iş kazasında sol baca-
ğını kaybeden İbrahim Altındağ, protezi sayesinde ha-
yata yeniden bağlandı.

KIRKLARELI'NDE 2 yıl önce 
geçirdiği iş kazasında sol bacağını 

kaybeden 49 yaşındaki İbrahim Altındağ, 
protez bacağıyla tezgahının başına geçip 
engelli araçlarını tamir ediyor.

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Altındağ, 
2019 yılında geçirdiği iş kazasında sol 
bacağını kaybetti.

Kazanın ardından hayata küsmeyen Al-
tındağ, geçen yıl protez bacağıyla yaşama 
bir kez daha bağlandı. Kısa sürede protez 
bacağına alışan Altındağ, tüm zorluklara 
rağmen iş hayatına atılmaya karar verdi.

“ENGELLI OLUŞUM BANA BIR ENGEL 
DEĞIL”

İbrahim Altındağ, kaza geçirdiği andan 
itibaren dirayetini hiçbir zaman kaybet-
mediğini anlattı.

Altındağ, “İrademi her zaman yüksek 
tuttum. İlk protez taktığım zaman, kendimi 
hemen dışarı attım. Moralim daha fazla 
arttı. Süreç uzun olduğu için biraz zorlan-
dığımız zaman oldu. Ama ben bunu hiçbir 
zaman engel olarak görmedim. Kendimi 
bir engeliymiş gibi düşünmedim, düşün-
müyorum da. Sadece normal işlerimizi ya-
parken süreç ve zaman olarak biraz daha 
yavaş hareket ediyorum.” diye konuştu.

Altındağ, şöyle devam etti:
“Attan düşenin halini attan düşen iyi 

bilir. Hayata tutunmak, hem bir şeylerle 
meşgul olmak, hem de geçim için ne ya-
pabilirim diye düşündüğümde engelliler-
le ilgili iş yapmak aklıma geldi. Mesleki 
anlamda da bir deneyimim var. Ani bir 
kararla işletmemi faaliyete geçirdim.” 
dedi.
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Engelleri kaldıran yürüyüş
Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkın-
dalık yaratmak için Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi. Başkan Batur, 
Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nü, Konak Belediyesi’nin en çok beğenilen ve haz veren 
hizmeti olarak niteledi.

Ba-
tur, “Bugün 
çocuklarımız, 

özgürce yürüdü-
ler. ‘Ben de varım’ 
dediler, İyi ki varsı-
nız. Konak’ta engel 
yok, hep birlikte 

varız” 
dedi.

Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğren-
cileri, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’n-

de gerçekleştirdikleri yürüyüşle farkın-
dalık yarattı. Caddeyi bir uçtan bir uca, 
ellerinde rengarenk pankartlarla geçen 
öğrencileri Türkan Saylan Kültür Merkezi 
önünde Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, CHP Parti Meclisi Üyesi 
ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP 
Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulların-
dan, CHP İzmir İl ve Konak İlçe Yönetici-
leri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve 

muhtarlar karşıladı.  “Ben de varım”, 
“Her şeyi başarabilirim, var-
lığıma saygı duyduğunda”, 
“Farkında ol, empati kur”, 
“Fırsat ver, engeli kaldır”, 
“Ben de varım, kulak-
larını tıkama”, “Ben de 
varım, gözlerini kapama”, 
“Biz de varız, birlikte 
varız”, “Aramızda engel 
yok, sevgimize engel yok”, 
“Düşünceni aş, engeli kaldır”, 
Kalbindeki engeli kaldır” yazılı 
pankartlarıyla yürüyen çocuklara 

çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla 
destek verdi. Başkan Batur, “Ben 

de varım, diyorsunuz, iyi ki 
varsınız. Sizlerle beraber 
olmak bize ayrıca haz 
veriyor, onur veriyor. 
Engelli bireylerimizin 
her zaman yanında olan 
belediyecilik anlayışımızı 

bundan sonra da sürdü-
receğiz” sözleriyle engelli 

bireylerin ve ailelerin her 
zaman yanlarında olduklarını 

vurguladı. 

Narlıdere'ye engelsiz parklar!
Engelli çocukların da parklarda özgürce oynayabilmeleri için projeler üreten Nar-
lıdere Belediyesi, "Her Mahalleye Bir Engelsiz Oyun Parkı" sloganıyla 2021 yılında 
farklı mahallelerde bulunan 4 farkta, engelsiz çocuk oyun grupları oluşturdu.

Tiyatroda en özel günler yaşandı
Türk Kızılay Urla, Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Urla Hakan Çeken Kültür 
Merkezinde “Engellimi Engelleme” adlı etkinlik gerçekleştirdi.!

MONTAJLARI yapılan 3 park-
ta Avrupa Birliği standartlarına 

uygunluğu konusunda Eurogap uygunluk 
belgesi alındı. Başkan Ali Engin"Narlı-
dere'yi her bir engelli birey için engelsiz 
kılmalıyız"dedi.

4 PARKTA  OYUN GRUPLARI

Engelli çocukların da parklarda özgür-
ce oynayabilmeleri için projeler üreten 
Narlıdere Belediyesi, ilçenin merkezi 
noktalarından olan Asım Bezirci Parkını 
duyu parkına dönüştürdü. Bahriye Üçok 
Parkı, Muhtar Şengül Gülel Parkı ve Cevat 

Şakir Kabaağaç Parkına engelsiz oyun 
grubu kurulumlarını gerçekleştirdi.

NELER YAPILDI?

Çamtepe Mahallesinde bulunan Asım 
Bezirci parkına, görme ve işitme engelli 
bireyler için LSF ve Braille Alfabe Pano-
ları, denge köprüsü, engelsiz dönence ek-
leyerek alana 500 adet aromatik kokulu 
bitki dikildi, yürüyüş yoluna sisleme barı 
yerleştirildi. Narlı Mahallesinde bulunan 
Cevat Şakir Kabaağaç Parkına, engelsiz 
salıncak, çiftli tahterevalli kuruldu. Narlı 
Mahallesinde bulunan Şengül Gülel 

Parkına ise, 1 takım engelsiz oyun grubu 
ve engelsiz salıncak, çiftli tahterevalli 
yaoıldı.

"AMACIMIZ ENGELSİZ NARLIDERE"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali En-
gin" Narlıdere'de her bir bireyimiz için 
engelleri ortadan kaldırmak için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiple-
rimizle 4 parkımızı çocuklarımız için 
engelsiz hale getirdik. Amacımız engel-
siz bir Narlıdere. Çalışmalarımız devam 
edecek"dedi.

ETKINLIKTE Türk Kızılay Urla 
tarafından sürdürülen 'Hayata 

Bağlan' ana projesinin kapsamın-
da yürütülen 'Kızılay Şenlendirme 
Projesi' ile 'Şarkılar ve Sporla Hayata 
Yürüyorum' engelli kursiyerleri 
oluşturdukları 'Engelsiz Koro' herkesi 
mutlu etti. Geri dönüşümden ha-
zırlanmış kıyafetleri İzmirli Sanatçı 
Mikrop Hikmet'in sunumuyla ve Ege 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

öğrencilerinin eşliğinde proje kap-
samındaki engelli çocuklar sundu.

Türk Kızılay Urla adına Nurgül 
Saltık, "Farkındalık etkinliğimizde 
görüldüğü gibi engellilik hayatın 
içinde olmayı engellemiyor. Güzel 
çocuklarımız eğitim, dayanışma ve 
gönüllülük ile sosyalleşerek yaşa-
mın içinde yer alıyorlar. Etkinlikte 
emeği geçen herkese sonsuz teşek-
kürler" şeklinde konuştu.

>> BEDENSEL ENGELLI GENÇ ILETIŞIMCI 

Başarısı ve azmiyle 
örnek oluyor
Akülü arabasıyla hem derslere giriyor, 
hem de muhabirlik yapıyor.

DOĞUŞTAN Serebral 
palsi hastalığı ile mü-

cadele eden Ege Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 4’üncü sınıf 
öğrencisi Ayhan Beğce, sadece 
teorik eğitimle yetinmiyor, kıs-
mi zamanlı 
öğrenci ola-
rak çalışarak 
haber üretim 
sürecine ve 
radyo prog-
ramlarına da 
katkı sağlıyor. 

Doğuştan 
Serebral pal-
si hastalığı 
ile mücadele 
eden Ege 
Üniversite-
si İletişim 
Fakültesi 
4’üncü sınıf 
öğrencisi 
Ayhan Beğce, 
sadece teorik eğitimle yetin-
miyor, kısmi zamanlı öğrenci 
olarak çalışarak haber üretim 
sürecine ve radyo programları-
na da katkı sağlıyor.

Ege Üniversitesi, engelli 
bireylerin kampüs içerisindeki 
hayatlarını kolaylaştırmayı 
amaçlayan uygulamaları ile 

“Engelsiz Üniversite” çalışma-
larını sürekli güncelleyerek 
genele yaymaya devam ediyor. 
Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan yapılan değerlendirmede 
mekânda Erişebilirlik (Turuncu 

Bayrak) ve 
Eğitimde 
Erişebilirlik 
(Yeşil Bayrak) 
ödülü sahibi 
olan Ege, en-
gelli öğrenci-
lerine fiziksel 
kolaylıklar 
sağlamanın 
yanında 
onları, eğitim 
aldıkları 
sektöre en 
iyi şekilde 
yetiştirmek 
adına önemli 
adımlar atı-
yor. Engelliler 

adına toplumda farkındalık 
yaratma faaliyetlerine de katkı 
sağlayan Ege Üniversitesi, 
bünyesinde kurduğu Engelsiz 
Ege Koordinatörlüğü aracılı-
ğıyla engelli bireyler için bilinç 
düzeyi yüksek, duyarlı toplum 
oluşturabilmek adına sosyal 
sorumluluk projeleri yürütüyor.

>> ERIŞILEBILIRLIK UYGULAMALARIYLA 

Ege’de öncü oluyor
ENGELLI bireylerin 
sorunlarına dikkat 

çekmek ve sorunlara çözüm 
üretmek için Birleşmiş Millet-
ler tarafından ilan edilen “3 
Aralık Dünya Engelliler Gü-
nü”nde farkındalığı artırmak 
ve toplumsal bilinci aşılamak 
amacıyla her yıl dünyada 
ve Türkiye’de birçok etkinlik 
düzenleniyor. Ege Üniversitesi 
Engelsiz Ege Birimi Koordi-
natörü Doç. Dr. Pelin Piştav 
Akmeşe de “3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü” nedeniyle 
birimin çalışmaları ve bu-
güne yönelik farkındalığın 

artırılması ile ilgili yaptıkları 
çalışmalardan bahsetti. 

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, 
“Engelsiz Ege Birimi kuruldu-
ğu günden itibaren öğrenciyi 
merkeze alan ve öğrencinin 
akranlarıyla eşit erişebileceği 
olanakları sunmayı amaçlı-
yor. Engelli öğrencilerimizin 
üniversite yaşamlarının her 
alanında eğitime tam katılım-
larının sağlanması için tüm 
birimlerimiz arasında iş birliği 
sağlıyoruz. Birim olarak engelli 
öğrencilerin yanısıra, öğretim 
elemanları ve personele de 
eğitimler veriyoruz” dedi. 

ENGELLI ENGELLI çocukların çocukların 
eğitimi ve sosyal yaşa-eğitimi ve sosyal yaşa-

ma adaptasyonunun sağlan-ma adaptasyonunun sağlan-
ması amacıyla bilim temelli ması amacıyla bilim temelli 
faaliyetlerini sürdüren EÜ faaliyetlerini sürdüren EÜ 
Engelli Çocuk Rehabilitasyon Engelli Çocuk Rehabilitasyon 
ve Eğitim Parkı,  içerisinde ve Eğitim Parkı,  içerisinde 
fizyoterapi ve hidroterapi fizyoterapi ve hidroterapi 
salonundan resim ve müzik salonundan resim ve müzik 
odasına, spor ve oyun odala-odasına, spor ve oyun odala-
rından kütüphaneye, kümes rından kütüphaneye, kümes 
hayvanları parkından iyileş-hayvanları parkından iyileş-
tirme bahçelerine, 10 bin tirme bahçelerine, 10 bin 
metrekarelik alanda engelli metrekarelik alanda engelli 
çocukların  rehabilitasyonun-çocukların  rehabilitasyonun-
da önemli  görev üstleniyor.da önemli  görev üstleniyor.

 Engelli bireylerin sorunla- Engelli bireylerin sorunla-
rına dikkat çekmek ve onları rına dikkat çekmek ve onları 
daha iyi anlayabilmek ama-daha iyi anlayabilmek ama-
cıyla, 1992 yılından bu yana cıyla, 1992 yılından bu yana 
Birleşmiş Milletler kararı ile Birleşmiş Milletler kararı ile 
3 Aralık tarihi “Uluslararası 3 Aralık tarihi “Uluslararası 
Engelliler Günü” olarak anı-Engelliler Günü” olarak anı-
lıyor. Dünyada ve Türkiye’de lıyor. Dünyada ve Türkiye’de 
engelli haklarına ve onların engelli haklarına ve onların 
sosyal hayata adaptasyon-sosyal hayata adaptasyon-

larına yönelik çalışmalar larına yönelik çalışmalar 
artarak devam ediyor. En-artarak devam ediyor. En-
gelli bireylerin çocukluktan gelli bireylerin çocukluktan 
itibaren alacakları eğitimler itibaren alacakları eğitimler 
ve tedaviler ise topluma ve tedaviler ise topluma 
kazandırmaları adına büyük kazandırmaları adına büyük 
önem taşıyor.önem taşıyor.

Ege Üniversitesi Rektö-Ege Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Necdet Budak, rü Prof. Dr. Necdet Budak, 
“Üniversitemiz Engelli Çocuk “Üniversitemiz Engelli Çocuk 
Rehabilitasyon ve Eğitim Rehabilitasyon ve Eğitim 
Parkı Araştırma Uygulama Parkı Araştırma Uygulama 
Merkezi,  engelli çocukların Merkezi,  engelli çocukların 
rehabilistasyonu, bu ço-rehabilistasyonu, bu ço-
cukların eğitimi ve sosyal cukların eğitimi ve sosyal 
yaşama adaptasyonu ile yaşama adaptasyonu ile 
ailelerinin bilinçlendiril-ailelerinin bilinçlendiril-
mesi noktasında önemli rol mesi noktasında önemli rol 
üstleniyor. Sadece engelli üstleniyor. Sadece engelli 
çocuklara değil, engelli çocuklara değil, engelli 
ailelerine yönelik bilim te-ailelerine yönelik bilim te-
melli çalışmalar da yürüten melli çalışmalar da yürüten 
merkezimiz, çocuklar ve merkezimiz, çocuklar ve 
ailelerinin keyifli zaman ge-ailelerinin keyifli zaman ge-
çirebilecekleri bir konsepte çirebilecekleri bir konsepte 
hizmetlerini sunuyor. ” dedi.hizmetlerini sunuyor. ” dedi.

“Engelliler için
bizler varız!”
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E ngelli farkındalığına yönelik 
düzenlenen söyleşiye, Aysel 
Cemile Aktan konuşmacı 

olarak katıldı. Engelli bireylerin 
haklarından bahseden Aktan, engel-
li bir birey olarak günlük yaşamını 
ve karşılaştığı sorunları katılımcılar 
ile paylaştı.

Ortak kullanım alanlarında in-
sanların birbirine saygılı ve hoş-
görülü olması gerektiğini belirten 
Aktan şunları kaydetti: “Ben henüz 
6 aylıkken çocuk felci geçirdim ve 
vücudumun yüzde 90’ı engelli. Yaş 
ilerledikçe hastalığın verdiği çeşitli 
bonus hastalıklarım da oluştu. Has-
talıkları yaşadığım için bir şikayetim 
yok ama hayatım zorlaştırıldığı için 

şikayetim var ama hepimiz aynı 
toplumda aynı şartlarda yaşıyoruz. 
Var olanı ortak kullanıyoruz; bunun-
la ilgili paylaşım alanlarımızda da 
daha çok saygı, hoşgörü ve imkan 
istiyoruz. Bütün hayatım boyunca 
engelli yaşadım, farklı bir hayat 
tarzı bilmiyorum. Sizin için fark 
edilmeyen şeyler benim hayatımı 
çok zorlaştırabilir.”

BİR GÜN DEĞİL HER GÜN 
FARKINDA OL

Engelliler Günü’nde gösterilen far-
kındalığın yılın tüm günlerine, haya-
tın her alanına yayılması gerektiğini 
vurgulayan Karşıyaka Kent Konseyi 
Engelli Meclisi Başkanı, Karşıyaka 

Belediye Meclis Üyesi Hülya Polat, 
“Bu merkezin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum, bundan sonra faali-
yetlerimizi de artıracağız. Buradaki 
katılımcılarımızla kalmayalım bunu 
duyuralım, çünkü burası çok önemli 
ve faydalı bir merkez. Aralık günleri 
sadece konuşulur, engelliler hatırla-
nır ama öyle olması, bu farkındalık 
yılın tüm gününde olsun istiyoruz. 
Dünya Engelliler Günü kutlu olsun 
diyenleri duyuyorum ve çok üzülü-
yorum, kimse engelli olduğu için 
mutlu olmaz. Farkındalık kazanmak 
ve bunu herkese hatırlatmak daha 
doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü 
biz varız, hayatın içindeyiz” ifadeleri-
ni kullandı.

>> KARŞIYAKA’DA DÜNYA ENGELLILER 
GÜNÜ IÇIN FARKINDALIK ETKINLIKLERI:

“Engel olma 
farkında ol”
Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında iş birliği yaparak bir dizi etkin-
liğe imza attı. Konuya ilişkin farkındalık yaratmak, engelli bireylerin top-
lumda bir birey olarak var olduğuna dikkat çekmek için iki gün boyunca 
devam eden etkinlikler ilgiyle takip edildi.

Başkan Sandal “2022 sizin 
yılınız olacak. Bayraklı’da 
tüm engelleri kaldıracağız. 
Asla yalnız olmayacaksı-
nız. Çünkü biz büyük bir 
aileyiz” dedi

SANDAL, “ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ”
Dünya Engelliler Günü kapsa-
mında ‘farkındalık’ etkinlikle-

rine imza atan Bayraklı Belediyesi, 
300’ün üzerinde engelli çocuk ve 
ailelerini ağırladı. Gün boyu süren 
etkinlikler yüzleri güldürdü. 

KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Bayraklı Belediyesi, Dünya En-
gelliler Günü kapsamında çeşitli 
etkinlikler düzenledi. Gün boyu 
süren programlar, Havuz Düğün 
Salonu’ndaki kahvaltı ile başladı. 
Yaklaşık 300 engelli vatandaş ve 

aileleri, Belediye Başkanı Serdar 
Sandal ile bir araya geldi. 

ÖNCE MÜZE, SONRA EĞLENCE

Özel gereksinimli çocuklar, kah-
valtının ardından Konak’taki Atatürk 
Müzesi’ni ziyaret etti. Havuz Düğün 
Salonu’nda da engellilere yönelik 
müzikli eğlence programı düzen-
lendi. Katılımcılar aktivitelerle gün 
boyu keyifli anlar yaşadı.

“YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 

Sandal “Bayraklı’da engelleri 
kaldırmak bizim temel görevimiz 
ve boynumuzun borcu. Pandemi 
bizi durduramadı, çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürdük. İnanıyoruz ki; 
2022 sizin yılınız olacak. El bir-
liği ile önümüze çıkan engelleri 
kaldırıp atacağız. Günlük yaşamda, 
sporda, kültürel ve sosyal alanda 
Engelsiz bir Bayraklı’yı birlikte 
yaratacağız. Çünkü biz büyük bir 
aileyiz. Sesinizi duyduğumuz her 
an yanınızda olacağız. Asla yalnız 
olmayacaksınız” dedi.

>> ENGELSIZ YATIRIM 

Artıbiz Kafe açıldı
Özel gereksinimi olan bireylere yönelik hizmet ağını ge-
nişletmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dokuz Eylül 
Üniversitesi(DEÜ) Rektörlüğü tarafından yatırım progra-
mına alınan ‘ArtıBiz’ kafenin resmi açılış gerçekleştirildi. 

ENGELSIZ üniversite olma 
yolunda emin adımlarla ilerle-

yen ve özel gereksinimi olan bireylere 
yönelik hizmet 
ağını geniş-
leten Dokuz 
Eylül Üniver-
sitesi(DEÜ), 
Buca Eğitim 
Fakültesi’nin 
bulunduğu 
yerleşkede 
‘ArtıBiz’ isimli 
kafesini açtı. 
Çocuk parkın-
dan engelsiz 
yaşam alan-
larına kadar 
birçok detayın 
düşünüldüğü 
kafe ile hem 
eğitim faali-
yetlerinin zen-
ginleştirilmesi 
hem de istihdam ve hizmet konusun-
da farkındalık oluşturulması hedef-
leniyor. Buca Kaymakamı Mahmut 
Nedim Tunçer, DEÜ Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, Buca 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra 
Bukova, Engelsiz Dokuz Eylül Koordi-

natörü Prof. Dr. 
Rukiye Gün-
seli Yıldırım 
ile üniversite 
mensuplarının 
katıldığı tö-
rende konuşan 
DEÜ Rektö-
rü Prof. Dr. 
Nükhet Hotar, 
“Vicdanlarda 
ve gönüller-
de olmadığı 
sürece, hiçbir 
engel yoktur. 
Üniversite 
olarak, ‘en-
gelsiz toplum 
ve üniversite’ 
anlayışının 
yaygınlaşması 

ve toplumsal bilincin gelişmesi için 
çalışıyor; ArtıBiz kafenin bu anlam-
da örnek olacağına inanıyoruz” diye 
konuştu. 

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Vicdanlarda 
ve gönüllerde olmadığı sürece, hiçbir engel yoktur. 
Üniversite olarak, ‘engelsiz toplum ve üniversite’ 
anlayışının yaygınlaşması ve toplumsal bilincin 
gelişmesi için çalışıyor; ArtıBiz kafenin bu anlamda 
örnek olacağına inanıyoruz” dedi.

Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bö-
lümü Öğrencilerinin müzik dinle-
tisinin de olduğu açılış töreninde; 
Karabağlar Şerif Remzi Ortaokulu 
Özel Eğitim Sınıfları öğrencileri ile 
DEÜ Uygulamalı Bilimler Yükseko-
kulu öğrencileri mutfakta kurabiye 
yaptılar. Programın sonunda günün 
anlamına ve açılışa vurgu yapmak 
amacıyla uçan balonlar sembolik 
olarak gökyüzüne bırakıldı. 

Doğum gününü engelliler ile birlikte kutladı
BAYINDIR Belediye Başkanı Uğur Demirezen 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Ba-

yındır Özel Efe Rehabilitasyon Merkezinin Bayındır Be-
lediyesi Hangar Düğün Salonu’nda düzenlemiş olduğu 
etkinliğine katıldı. Etkinlikte ayrıca Bayındır Kayma-
kamı Mehmet 
Ali Öztürk, 
Bayındır İlçe 
Jandarma Ko-
mutanı Yunus 
Emre Sonsöz, 
Bayındır İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Serdar 
Ökay, Bayındır 
Belediyesi 
Başkan Yar-
dımcısı Osman 
Kadan, Bele-
diye Meclis 
Üyeleri, kurum 
müdürleri, 

öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 
Etkinlikte başta Özel Efe Rehabilitasyon Merkezi öğ-

rencileri olmak üzere Bayındır’daki çeşitli okullardan 
engelli öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. 

Etkinlikteki sürpriz ise Bayındır Belediye Başkanı 
Uğur Demi-
rezen için 
hazırlanan 
doğum günü 
pastası oldu. 
Pastasını 
öğrenciler ile 
birlikte kesen 
Demirezen 
çok anlamlı 
bir doğum 
günü kutla-
ması oldu-
ğunu söyle-
yerek, emeği 
geçenlere te-
şekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Erhan Kılıç, maraton 
birincisi Kübranur Narmot (21), ikincisi Mehmet Yılmaz 
(30) ve üçüncüsü Bekir Atsız’a (73) madalya ve kupalarını 
takdim etti. Etkinlik, konser ve çeşitli aktivitelerle gün 
boyu devam etti.  

Buca’da engelsiz maraton
ENGELLİ dostu kentler arasında yer alan Buca’da 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenle-
nen Power Wheelchair Marathon (Elektrikli Tekerlekli 
Sandalye Maratonu) büyük ilgi gördü. Farkındalık 
maratonuna tekerlekli sandalye ile 35 numaralı ya-
rışmacı olarak katılan Buca Belediye Başkanı Erhan 
Kılıç, maratonu 5.likle bitirdi. Başkan Kılıç, “Bu yarış-
maya katılmış olmak benim için büyük onur“ dedi.

BUCA Belediyesi, Buca Engel-
liler Derneği ile 3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü’nde farkındalık yarat-
mak için Power Wheelchair Marathon 
(Elektrikli Tekerlekli Sandalye Mara-
tonu) düzenledi. Koşu Yolu Cadde-
si’nde başlayan ve birçok sivil toplum 
kuruluşunun 
desteklediği 
maraton 
Şirinyer’deki 
Buca Beledi-
yesi Çocuk ve 
Yetişkin En-
gelli Eğitim 
Merkezi’nde 
son buldu. 
Maratonda 
yarışmacı-
ların “Ayrım-
cılık değil, 
eşitlik istiyo-
ruz”, “Ayrım-
sız beraber 
yaşamak 
istiyoruz”, 
“Sempati 
değil empati 
istiyoruz” ya-
zılı dövizleri 
dikkat çekti. Maratona Buca Belediye 
Başkanı Erhan Kılıç da elektrikli teker-
lekli sandalye ile katıldı. 

“CİDDİ MÜCADELELER VERDİK”

35 numara ile yarışan Başkan Kılıç, 
koşuyu 5. olarak tamamladı. Ödül 
töreninde konuşan Başkan Erhan Kılıç, 
“Buca Belediyesi olarak engelli dostu 
kent olma yönünde ciddi mücadeleler 

verdik. Bucamızı tüm vatandaşlarımız 
için erişebilir kılma hayali peşindeyiz. 
Bunun için en önemli sacayağı engelli 
vatandaşlarımızın kamu hizmetle-
rinden maksimim faydalanmaları. 
Kentimizde belediyemize ait hizmet 
binalarımızda kırmızı bayrak almanın 

gururunu 
yaşıyoruz” 
dedi.

“ONUR 
DUYDUM”

Power 
Wheelchair 
Marathon’da 
aldığı 
dereceden 
dolayı gurur 
duyduğunu 
belirten 
Başkan Kılıç, 
“Bir farkında-
lık yarışması 
düzenle-
dik. Power 
Wheelchair 
Marathon; 
Akülü Teker-
lekli Sandal-

ye Maratonu. Ben 35 numara ile ya-
rıştım. Gayet iyi bir derece aldım. 5.lik 
ile bitirdim. Benim için en büyük onur, 
en büyük gurur bu yarışmaya katılmış 
olmak. 3 Aralık Dünya Engelliler Gü-
nü’nde bir farkındalık yaratabildiysek 
ne mutlu. Umarım bu rüzgâr Türkiye’de 
devam eder ve tüm ülkemizde engel-
siz bir yaşamın oluşması için gerekli 
çalışmalar yapılır” diye konuştu. 
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Umudun parkı
OYUNCAĞI 
OLMAYAN 

ÇOCUKLAR IÇIN 
TASARLIYOR

Henüz çocuk yaşta başlayan tasarım tutkusunu mesleği haline getiren İzmir 
Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Ezgi Yelekoğ-
lu Baylan, oyuncağı olmayan ve parka gidemeyen çocukları unutmadı.

İEÜ’lü 
tasarımcı Bay-

lan, ‘Umut Parkı’ 
projesi ile kilometrelerce 
uzaktaki Kars ve Gazian-

tep’teki çocuklar için oyun parkı 
tasarlayarak onların mutluluk ve 
enerji kaynağı oldu. Baylan, “Be-
nim için tüm çocuklar çok değerli. 

Zihinsel, bedensel engeli olan 
ya da olmayan tüm çocuklar, 
oyun alanlarında aynı key-

fi almalı. Tüm çabam 
bunun için.”

dedi.

İzmirli Ezgi Yelekoğlu Baylan’ın 
(31) tasarım merakı, henüz çocuk-
luk yıllarında başladı. Ev hanımı 

olan annesinin yaptığı el işleri, çok 
küçük yaşta ilgisini çekti. En sevdiği 
aktivite, annesine yardım edip çeşitli 
materyallerden tasarımlar yaratmak, 
kendine oyunlar kurmaktı. Zaman 
içinde bu merak, tutkuya dönüştü. 
Baylan, lise yıllarında kariyerini bu 
alanda sürdürmeye karar verdi. 

YÖNETİCİ OLDU

2008 yılında İzmir Ekonomi Üni-
versitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bö-
lümü’nü kazandı. 2013’de mezun 
olduktan hemen sonra özel bir 
şirkette endüstriyel tasarımcı olarak 
işe başladı. Burada, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi mezunu Altuğ Toprak ile 
birlikte hazırladığı bir proje, endüst-
riyel tasarım yarışmasında birincilik 
ödülü aldı. Ekonomi Bakanlığı’ndan 
yurt dışı bursu kazanarak İtalya 
Milano’da yüksek lisansını yaptı. 
Türkiye’ye döndükten sonra kariyer 

basamaklarını hızla tırmanıp çalıştı-
ğı şirkette yönetici olmayı 
başardı.

“Düşten Gerçe-
ğe” sloganıyla 
çocuklar, 
gençler, 
yetişkinler 
ve engelli 
vatan-
daşlar 
için 
eğlen-
celi ve 
sağlıklı 
alanlar 
yaratan 
‘Cemer 
Kent Ekip-
manları’ isimli 
firmada tasarım 
merkezi müdürü 
olarak görev yapan 
Baylan, bugün çocuklar 
için birbirinden renkli oyun parkları 
tasarlıyor. Çocukluk hayalinin onu bu 
noktaya getirdiğini söyleyen Baylan, 

“Küçükken kendim için tasarladı-
ğım oyuncakları şimdi tüm 

çocuklar için tasarlı-
yorum. Benim için 

tüm çocuklar 
çok değerli. 

Zihinsel, 
bedensel 
engeli 
olan ya 
da olma-
yan tüm 
çocuklar, 
oyun 
alan-
larında 

aynı keyfi 
almalı. Tüm 

çabamız bu-
nun için. İşimi 

çok seviyorum. 
Çocuklara hitap 

ediyor olmak benim 
için çok önemli. 2 yaşında 

bir kızım var, anne olduktan sonra 
oyun parkı tasarlamak benim için 
daha büyük bir anlam kazandı” dedi.

Balçovalı Engelli Çocuklar 
Doğal Yaşam Parkı’nı gezdi
3 Aralık Engelli Bireyler yararına farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Balçovalı 
Engelli Çocuklar Sasalı Doğal Yaşam Parkına götürüldü. Yaşam parkını ilk 
kez gören çocukların heyecanları ve sevinçleri görülmeye değerdi. 

DÜZENLENEN faaliyet ve 
etkinliklerde Engelli bireylerin 

haklarını ve toplumsal etkinliklerinin 
artırılması ön planda tutuluyor. Bu 
etkinlikler çerçevesinde Balçovalı 
Engelli çocuklar ve aileleri dün İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal 
Yaşam Parkına götürüldü. 

Otobüsler ve Engelli Nakil aracıyla 
Yaşam Parkına götürülen çocuklar ve 
aileleri daha önce televizyon ekran-

larından izledikleri yaban hayvanları-
nı doğal yaşam alanlarında yakından 
görme fırsatı yakaladı. Bu benzer 
etkinlikleri yıl boyunca yaptıklarını 
ifade eden Belediye Başkanı Fatma 
Çalkaya “Engelli bireylerin haklarını 
tam olarak alabilmeleri için toplum-
sal duyarlılık çok önemli. Bu duyarlılı-
ğın artması için de engelli vatandaş-
larımızın hayatın içinde daha aktif 
olması gerekiyor dedi. 

Balçova Belediyesi 3 Aralık Dünya En-
gelliler günü etkinlikleri kapsamında bir 
haftadır farklı etkinlikler düzenliyor. 

DEÜ'den “Dokuz+1 engelleri aşma” etkinliği
DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), 
milli sporcuların ve sanatçıların 

katılımlıyla engelli bireylerin sosyal rol-
lerine dikkat çekmek amacıyla ‘Dokuz+1 
Engelleri Aşma’ programı düzenledi. DEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin 
son yıllarda engelli kavramına yönelik 
önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek, 
“Her zaman söylediğimiz gibi esas mese-
le vicdanlarda engelin bulunmamasıdır” 
diye konuştu.

Engelsiz üniversite engelsiz toplum 

hedefiyle yola çıkan Dokuz Eylül Üni-
versitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen 
‘Dokuz+1 Engelleri Aşma’ programı, DEÜ 
Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştiril-
di. Görsel Sanatlar Sergisi açılışının da 
yapıldığı etkinlik öncesinde, “DEÜ Özel 
Gereksinimlilerin Farkındayız” video 
gösterimi de yapıldı. ‘Mücadele Azmi ve 
Zirveye Giden Yol’ başlıklı panelde ise 
Olimpiyat Şampiyonu Para Masa Tenisi 
Milli Sporcusu Abdullah Öztürk, DEÜ 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü mensubu Am-

pute Milli Takım Futbolcusu Erdi Arslan, 
Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Esra Bukova Güzel ile DEÜ Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Arzu Genç de birer konuşma yap-
tı. Etkinliğin sonunda ise görme engelli 
sanatçı Bilal Göregen bir konser verdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 
engelleri aşmak için verilen mücadelede 
kararlığın büyük önem taşıdığını ifade 
etti.

Egeli gençler,  engelleri 
tasarım ile anlattı

EGE Üniversitesi (EÜ) Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

tarafından “Dünya Engelliler Günü” 
dolayısıyla “Afiş Yarışması Sergisi” 
düzenlendi. EÜ Prof. 
Dr. Yusuf Vardar MÖ-
TBE-  Kültür Merkezi 
Sanat Galerisinde 
düzenlenen sergi-
de Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi, İletişim 
Fakültesi ve Eğitim 
Fakültesi Resim İş 
Öğretmenliği Bölü-
mü öğrencilerinin 
afiş tasarımları yer 
aldı. 

Sergi hakkında 
bilgi veren EÜ Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci, 
“Uluslararası Engelliler Günü 1992 
yılında Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu tarafından ilan edilmiştir. 
Toplumun her alanında engelli 
bireylerin haklarını ve refahını teşvik 
etmeyi ve engelli bireylerin duru-

muna dair politik, 
sosyal, ekonomik ve 
kültürel yaşamın her 
alanında farkındalığı 
arttırmak amaçlan-
mıştır. Günümüzde 
dünyada 1 milyardan 
fazla engelli bulu-
nuyor ancak unut-
mamak gerekir ki 
tüm insanlar engelli 
adayıdır. Bu bağlam-
da, 1992 yılından bu 
yana uluslararası bir 
farkındalık günü olan 

‘Dünya Engelliler Günü’ kapsamın-
da, Ege Üniversitesi ‘3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’ konulu afiş yarışması 
düzenleyerek bu günün önemine işa-
ret etmeyi amaçladık” diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi aşevi 
daha çok kişiye ulaşacak

KOVID-19 Pandemisinin en yo-
ğun olduğu dönemlerde günlük 

bin kişiye ulaşan taleplerin üste-
sinden gelen, evinden çıkamayacak 
durumda olan vatandaşların ayağına 
kadar sıcak aş götüren Ayvalık Aşevi 
tepeden tırnağa yenilendi. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, engelli vatandaşlara, yaşlı-
lara ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak 
ve günlük yemek ulaştırmak üzere 
geniş kapasite ve yüksek hijyen ile 
çalışan Aşevi’nin kapasitesi daha da 
arttırılarak baştan aşağı yenilendiğini 
söyledi.

Başkan Ergin, üretim modelinin ve 
planlamasının tamamen yenilenme-
siyle aşevinin kapasitesini maksimum 
seviyeye çıkardıklarını belirtti. Başkan 
Ergin, “Aşevi, ileri hijyen kurallarına 
uygun koşulları, profesyonel mutfak 
ekipmanları, geniş soğutma ve muha-
faza alanları ile vatandaşlarına en iyi 

şekilde hizmet sunuyor. Bundan böy-
le daha geniş bir yelpazede hizmet 
sunumuna devam edilecek” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Er-
gin, aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımızın sofralarına 365 gün sıcak 
yemek koymanın sorumluluğunda 
çalışmalarını sürdürdüklerini hatırla-
tarak, “Belediyemize ait araçlarımız 
ile her gün Ayvalık’ın tüm noktalarına 
gerçekleştirilen yemek dağıtımı ya-
pılıyor. Dayanışma esası içinde elden 
teslim edilen yemeklerin teslim edil-
mesi sırasında, kimseyi rencide et-
memek için gizlilik prensibi dikkatle 
uygulanıyor. Yenilediğimiz aşevimize 
yapılacak yardımları ve bağışları da 
kabul ediyoruz. Sosyal hizmet çalış-
malarına çok büyük önem veriyoruz 
ve komşusu aç iken tok yatan bizden 
değildir, anlayışıyla yürüteceğimiz 
çalışmaları, gün geçtikçe arttırarak 
devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kınık’ta tören düzenlendi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Kınık 
Hükümet konağı önünde tören düzenlendi.

KINIK Hükümet konağı 
önünde düzenlenen törene, 

Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türk-
men, Kınık Belediye Başkanı Dr. 
Sadık Doğruer ve İlçe protokolü 
katılım sağladı. Atatürk Anıtı'na 
çelenk sunulması, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle 
başlayan törenin ardından, Kortej 

Yürüyüşü ile Mert Öztüre Özel 
Eğitim Meslek Lisesi ziyaret edildi. 
Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek 
Lisesi Öğrencilerinin hazırladığı 
resim sergisinin açılışı gerçekleşti. 
Yarışma ve etkinliklerin yer aldığı 
kutlama programı, öğrenciler ile 
birlikte yemek yenilmesiyle son 
buldu.
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Burdur'da yaşayan 67 yaşındaki görme engelli Hatice Can, ilerleyen yaşına rağmen 
Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Burdur’da görme engelli 13 yılda hafız oldu

BURDUR Müftülüğünden 
yapılan açıklamaya göre, 

Hatice Can, engeline rağmen 
azim ve gayretiyle hafızlığını 13 
yılda bitirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'nda 
başarılı olan ve "Hafızlık Belgesi" 

almaya hak kazanan Can'a bel-
gesini İl Müftüsü Enver Türkmen 
takdim etti.

Küçükken geçirdiği bir has-
talık nedeniyle görme yetisini 
kaybettiği belirtilen Can, il müf-
tülüğünde yaptığı açıklamada, 
televizyon ve radyodan Kur'an-ı 

Kerim dinlemeyi çok sevdiğini 
ifade etti.

İçindeki Kur'an aşkının kendi-
sini hafızlığa yönelttiğini belir-
ten Can, Antalya'da bir dernek 
tarafından açılan kursta Braille 
alfabesini öğrendiğini anlattı.

Can, İstanbul'da 1998'de özel 

bir vakıfta görme engellilere 
yönelik açılan Kur'an-ı Kerim 
kursunda bir ay eğitim gördü-
ğünü dile getirerek, "Braille 
alfabesiyle bir saat gibi bir 
sürede Kur'an okumaya geçtim." 
ifadesini kullandı.

>> AILE VE SOSYAL HIZMETLER BAKAN YARDIMCISI ÖNCÜ: 

Yeni iş kuran engelli kardeşlerimize 

destek veriyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, engelli 
bireyleri nitelikli hale getirmek, yeteneği olan alanda donatmak, 
eğitmek ve üretime dahil etmek gerektiğini belirterek, "Yeni iş ku-
ran engelli kardeşlerimize destek veriyoruz." dedi.

Bebekliğinde düştüğü 
tandırda 10 parmağını kay-
bedip engelli olan Öncü, 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla AA'ya değerlendir-
melerde bulundu.

Yaklaşık 4 ay önce Bakan Yar-
dımcılığı görevine atanan Öncü, 
"14 yaşıma kadar toplum yargısı 
ve farklı kategorize edilmek 
kaygısından dolayı hep ellerim 
ceplerimde dolaşırdım. Üzerim-
den para düşse dahi almazdım, 
bana farklı bir bakış olacak diye. 
Buna acıma hissi de diyebilir-
siniz o anki içsel bir yolculuk, 
psikolojik bakış açısı da..." diye 
konuştu.

Engellilerin bu alandaki 
sıkıntılarını çözmede ailenin 
rolünün büyük önem taşıdığına 
dikkati çeken Öncü, “Başta aile 
gerçekle yüzleşecek, bunu kabul 
edecek. Kabul ettikten sonra sü-
reyi nasıl olumluya dönüştürür 
ve engelli bireyi nasıl nitelikli 

hale getirir, toplumla entegras-
yonunu nasıl kolaylaştırır diye 
çözüm üretmeye çalışacak.” 
şeklinde konuştu.

YENI IŞ KURAN ENGELLILERE 
DESTEK

Türkiye’de bedensel engelli 
olarak en üst düzeyde kamu 
görevlisi olmasının, diğer en-

gellilerin kariyer planlamaları 
için motivasyon kaynağı oldu-
ğunu aktaran Öncü, “Engelli 
kardeşlerim için hizmet kalite-
sinin değişim ve dönüşümün-
de onların sorunlarını yaşayan 
biri olarak, onların gözünden 
bakarak çözüm odaklı çalış-
maya gayret ediyorum.” diye 
konuştu.

>> SEREBRAL PALSI HASTASI ÖĞRETMEN 

'Minik yürekler' için engel tanımıyor
Doğuştan yakalandığı Serebral Palsi hastalığının getirdiği tüm 
zorluklara rağmen azmiyle 12 yıldır ücretli anasınıfı öğretmenliği 
yapan Yeşim Alanoğlu, haftanın 5 günü 60 kilometre yol kat 
ederek ulaştığı köy okulunda büyük bir özveriyle çalışıyor.

HASTALIĞI nedeniyle 
ayakta durmakta ve yürü-

mekte güçlük çeken ve hayatını 
pençesine düştüğü hastalıkla 
mücadele ile geçiren Yeşim Ala-
noğlu, ilkokuldan itibaren ilgi 
duyduğu öğretmenlik mesleğini 
yapmanın hayaliyle hayata sıkı 
sıkıya sarıldı.

Öğretmenlik hayaliyle engelli 
olmanın getirdiği zorluklara 
göğüs geren Alanoğlu, azmiyle 
Hatay Mustafa Kemal Üniversi-
tesi çocuk gelişimi programın-
dan mezun olduktan sonra 12 
yıldır ücretli anasınıfı öğret-
menliği yapıyor.

Son 2 yıldır Kovancılar 
ilçesine bağlı Muratbağı Köyü 
İlköğretim Okulu’nda görev ya-
pan Alanoğlu, haftanın 5 günü 
kent merkezinden 60 kilometre 
yol kat ederek ulaştığı okulun-
da minik öğrencilerine gururla 
eğitim veriyor.

Öğrencilerini en iyi şekil-
de yetiştirmek için mesleğini 
büyük bir özveri ve fedakarlıkla 
yapan Alanoğlu, öğrenci ve 
velilerin sevgisini kazanıyor.

Kendini daha da geliştirmek 
için adalet ve sosyal hizmetler 
bölümlerinden de mezun olan, 
yaklaşık 15 sertifika programı-
nı tamamlayan Alanlı, lisans 
programını tamamlamak için 

üniversite eğitimine devam 
ediyor. 

Alanoğlu, hastalığından dola-
yı hayatının büyük bir bölümü-
nün ameliyatlar ve hastalıkla 
mücadeleyle geçtiğini belirtti.

Okulu çok sevdiğini ve ço-
cukluktan itibaren öğretmen 
olmanın hayaliyle hayata hep 
sıkı sıkıya sarıldığını kaydeden 
Alanoğlu, şöyle devam etti:

“Çocukluğumda eğitimi-
mi düzgün alamadım. Sağlık 
problemimden dolayı üni-
versite sınavına hiçbir zaman 
istediğim gibi hazırlanamadım. 

Sonra kendimi toparladım ve 
okumaya karar verdim. İlk aşa-
mada önlisans çocuk gelişimi 
programından mezun oldum. 
Öğretmenlik mesleğine başla-
dıktan sonra kendimi geliştir-
mek amaçlı birkaç üniversiteye 
devam ettim. Bunlar sosyal 
hizmetler, adalet, diyetisyenlik 
ve tekrardan çocuk gelişimi 
lisansa devam ediyorum. Çocuk 
gelişimi ve diğer programlar 
üzerine sertifikalarım var. Ha-
len bu tür sosyal programlara 
kendimi geliştirmek amaçlı 
katılıyorum.”

'Engelsiz Kafe' ile olumsuz 
algıları tek tek yıktılar
Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından 2018'de açılan "İpek 
Engelsiz Kafe"de çalışan 6 engelli, müşterilere en iyi hizmeti 
vermek için yoğun gayret sarf ediyor.

VAN'DA İpekyolu 
Belediyesi tarafından 

açılan "İpek Engelsiz Kafe", 
sosyal ve ekonomik yaşama 
daha çok katılması amaç-
lanan engellilerin hayatını 
değiştirdi.

Belediyenin engellilerin 
hem kazanç elde etmesi hem 
de topluma kazandırılması 
amacıyla açtığı kafe, İpek 
Park Eğlence Merkezinde 
hizmet veriyor.

İstihdam edilen 6 engel-
li, sabah erken saatlerde 
geldikleri kafede sıcak ve 
soğuk içeceklerin yanı sıra 
kek, pasta, kurabiye ve bazı 
yemekler hazırlıyor.

Usta öğreticilerin des-
teğiyle mutfakta özenle 
hazırlanan ürünlerin satışa 
sunulduğu kafe, kent sakin-
lerinin tercih ettiği mekanlar 
arasında yer alıyor.

"BU GÜZEL PROJE SAYESIN-
DE ENGELLERI AŞTILAR"

Kafenin işletmeciliği-
ni yapan Pınar Balkız, AA 
muhabirine, projeyle engel-
lilerin hem ekonomik hem 
de sosyal hayata atılmalarını 
sağladıklarını söyledi.

Çalışanların kafeye gelen 
engelliler için rol model 
olduğunu belirten Balkız, "Bu 
proje sayesinde engelli kar-
deşlerimiz evden çıkabildiler. 

Evlere kapatılan, sosyal ve 
ekonomik hayattan mahrum 
kalan bu insanlar artık evden 
çıkabiliyorlar. Belediyemizin 
bu güzel projesi sayesinde 
engelleri aştılar. Toplumdaki 
olumsuz engelleri yıktılar. " 
diye konuştu.

"HAFTA SONU AŞIRI 
YOĞUN OLUYOR"

Kafede çalışanları örnek 
alan bazı engellilerin kendi 
özel işletmelerini kurduğu-
nu anlatan Balkız, şunları 
kaydetti:

"Engelli arkadaşlarımız ilk 
geldiklerinde onların hayat-
ları boyunca hiç çalışma-
dıklarını tespit ettik. Sadece 
engelli maaşlarıyla yetiniyor-
lardı. Biz onlara belli kurslar 
verdik, eğittik. Biz gelmeden 
de kafeyi idare edebiliyorlar. 
Çok ağır yemekler yerine 
aperatif yemekler hazırlı-
yorlar. Kursta öğrendikle-
rini mutfakta uyguluyorlar. 
Burası açıldığında isminden 
dolayı sadece engelli birey-
lerin girebileceği algısı vardı. 
Sonra insanların ilgilisini 
çekmeye başladı. Çok rağbet 
görüyor. Hafta sonu aşırı 
yoğun oluyor. Bu çalışmayla 
gerçekten de engellilerimi-
zin hayatları değişti. İçine 
kapanık olan kardeşlerimiz 
sosyalleşti, ekonomik hayata 

entegre oldu."

"HAYATIMDA ÇOK ŞEY 
DEĞIŞTI"

Çalışanlardan bedensel 
engelli Ahmet Çulçik, "Sabah 
geldiğimizde genel bir 
temizlik yapıyoruz. Akşa-
ma kadar müşterilerimizle 
ilgileniyorum. Hayatımda 
çok şey değişti. Kazandığım 
parayla aileme de yardımcı 
oluyorum. Çalıştığım için çok 
mutluyum, çok iyi geliyor." 
ifadelerini kullandı.

Zihinsel engelli Naci Kal-
kan da "Burada çalışmak için 
kursa katıldık. Öğrendikleri-
mizle burada çalışmaya baş-
ladık. Müşterilerimize en iyi 
hizmeti vermeye çalışıyoruz. 
Hayatım değişti, ailem de 
çok olumlu bakıyor. Çalıştı-
ğım için çok mutluyum." dedi.

"ÇOK TEMIZ VE SAMIMI 
BIR ORTAM"

Kafenin müşterilerinden 
Bilnur Işık, "Buranın diğer ka-
felerden hiçbir farkı yok. Çok 
temiz ve samimi bir ortam 
var. Vakit buldukça arkadaş-
larımızla buraya geliyoruz. 
Çay içiyoruz, sohbet ediyo-
ruz. Engelli kardeşlerimize 
destek olmalıyız. Herkesin 
burayı tercih etmesi gere-
kiyor." değerlendirmesinde 
bulundu.

GÖRME YETISINI YÜZDE 90 
KAYBEDEN ÖĞRETMEN 

Öğrencilerine Öğrencilerine 
ışık oluyorışık oluyor

AKSARAY'DA 20 yaşında trafik kazası 
sonucu görme yetisini yüzde 90 kay-

beden öğretmen Eda Alıcı, azmi ve meslek 
aşkıyla tutunduğu hayatta öğrencilerini gele-
ceğe hazırlamaya devam ediyor.

Eşmekaya Anadolu Lisesi'nde edebiyat 
öğretmeni olarak görev yapan Alıcı, AA mu-
habirine, 2014'te babasının kullandığı araçla 
trafik kazası yaptıklarını ve gözlerini kaybet-
tiğini söyledi.

Görme yetisini kaybettikten sonra çok zor-
landığını anlatan Alıcı, şöyle konuştu:

"İlk başta bu süreç çok zor geldi. Bu du-
rumu kabullenmem biraz uzun sürdü. Nasıl 
yapacağımı, yaşayacağımı bilmiyordum. 20 
yaşına kadar her şeyi görüyordum. Bir anda 
görme duyusunu kaybedince insan ne yapa-

cağını şaşırıyor. Bu durumu aşmak zorunda 
olduğumu biliyordum. Yavaş yavaş haya-
ta alıştım. Okudum, üniversiteden mezun 
oldum. Çok sevdiğim öğretmenlik mesleğine 
atandım. 1,5 yıl Erzurum'da görev yaptım. 
Eylül ayından itibaren bu okulda görev yapı-
yorum. Hiçbir sıkıntım da yok. Engelin kafada 
olduğunu öğrendim. O durumu kafanda 
aştıktan sonra her şey çok daha kolay oluyor."

Alıcı, öğrencilerini çok sevdiğini ve kendi-
sine her konuda çok yardımcı olduklarını dile 
getirdi.

 Alıcı, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok 
mutluyum. Şimdi de kendi öğrencilerime 
aynı sevgi ve ilgiyi aşılıyorum. Onların da 
edebiyat öğretmeni olmasını çok istiyorum." 
diye konuştu.
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>> 'MUTLAK KULAK' DENIZ ÖRAK

Ünlü piyanistlerle 
sahne alma hedefinde
Hatay'da yaşayan görme engelli Deniz Örak, 
henüz 4 yaşındayken fark edilen "mutlak kulak" 
yetisi sayesinde uluslararası başarılara imza attı.

HATAY'DA, doğadaki frekansların 
hangi müzikal sese ait olduğunu 

ayırt edebilen "absolut kulak" olarak da 
bilinen "mutlak kulak" 
yeteneğine sahip görme 
engelli 13 yaşındaki 
Deniz Örak, uluslararası 
başarılarının sayısını 
arttırmayı ve ünlü piya-
nistlerle sahne almayı 
hedefliyor.

Prematüre doğan 
ve kuvözdeki yaşam 
mücadelesi sırasında 
görme yetisini kaybeden Örak'ın, henüz 4 
yaşındayken "mutlak kulak" olarak bilinen 
özel bir yetiye sahip olduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü piyanistlerin çaldığı 
eserleri kolaylıkla icra edebilen, duyduğu 

her parçayı kısa sürede piyanonun 
tuşlarına dokunarak seslendiren Örak, 4 
yaşından bu yana konserler verip ulusla-

rarası ödüllerle başarısını 
taçlandırıyor.

Deniz Örak, piyano 
çalmayı çok sevdiğini ve 
tuşların başına geçtiğin-
de kendisini bulduğunu 
söyledi.

Gününün büyük bö-
lümünü piyano başında 
geçirdiğini ifade eden 
Örak, “Piyano çalarken 

çok büyük keyif alıyorum, Türk Marşı’nı 
ve Chopin, Schubert, Mozart ve Fazıl 
Say’ın eserlerini çalmayı çok seviyorum. 
Sahnede olmak, dinleyenlerin alkış sesini 
duymak beni çok mutlu ediyor.” dedi.

>> BEDENSEL ENGELLILER, PARALIMPIKTE 

Altın madalya artacak
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, 
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya sayılarını arttırmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Bedensel engelli bireyleri 
sporla buluşturmayı hedef-
lediklerini aktaran Ergezen, 

"Türkiye'de 4,5 milyon civarında 
bedensel engelli vatandaşımız 
var, 9 bin lisanslı sporcumuz bu-
lunuyor ama 3 bini aktif sporcu. 
Bu rakamlar bizi tabii ki memnun 
etmez. Önümüzdeki dönemde 
daha fazla sporcumuz olacak." 
dedi.

Ergezen, sporcu sayılarını 
arttırmanın her anlamda faydalı 

olacağını belirterek, "Daha fazla 
sporcumuzu, insan kaynağımızı 
spora katarsak daha elit sporcu-
muzun sayısını arttırmış olacağız. 
Daha önce Tokyo'da çok güzel 
dereceler elde ettik. Eğer insan 
kaynağımız ve sporcu sayımız 
daha fazla olursa rekabet artmış 
olacak. Performans ve elit sporcu 
sayımız daha çok artmış olacak 
ve güzel sonuçları inşallah bu 
millete armağan etmiş olacağız." 
ifadelerini kullandı.

Ergezen, 2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları’nda 2 altın, 4 gümüş ve 
9 bronz madalya kazandıklarını 
anımsatarak, şöyle konuştu:

“Şu andaki başarılar gerçek-
ten güzel ve kıymetli ama 2024 
Fransa’da bunun çok daha ötesine 
geçeceğiz. Altın madalya sayımızı 
arttıracağız. Bronz ve gümüşte 
iyiyiz ama altın sayımızı inşallah 
daha çok arttıracağız. Tüm diğer 
branşlarda da bununla ilgili reka-
bet etmiş olacağız.”

>> PARALIMPIK MILLI TENISÇI UĞUR ALTINEL

Dünya sıralamasında hızla yükseliyor
Antalya'da düzenlenen 
3 turnuvadan şampi-
yonlukla ayrılan para-
limpik milli tenisçi Uğur 
Altınel, dünya sırala-
masında 14. basamağa 
yükselerek 2024 Paris 
Paralimpik Oyunları'na 
kota alabilmek için 
büyük bir avantaj ya-
kaladı.

DOĞUŞTAN bedensel 
engelli olan 39 yaşındaki 

Uğur Altınel, 6 yıl kadar oynadığı 
basketbolu 2018'de bırakarak 
tenise yöneldi.

Kortlarda elde ettiği başarıy-
la Quad kategorisinde dünya 
sıralamasında hızla yükselen 
Uğur Altınel, yeni tip koronavirüs 

(Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 
yapılan Tokyo Paralimpik Oyun-
ları'na katılmayı 2 puan farkla 
kaçırdı.

Milli sporcu, kasım ve aralık ay-
ları içinde Antalya'da düzenlenen 
Hülya Avşar Open, Aksa Doğalgaz 
Open ve Antalya Open turnuvala-
rında hiç mağlubiyet yaşamadan 

şampiyon olup dünya sıralama-
sında 14. basamağa yükselmeyi 
başardı.

Uğur Altınel, dünya sırala-
masında ilk 16'daki sporcula-
rın kota alabildiği 2024 Paris 
Paralimpik Oyunları'na katılım 
yönünde önemli adım atmayı 
başardı.

ELAZIĞ’DA resim öğret-
meni adayı üniversiteli 

gençler, Türkiye Jokey Kulübü 
(TJK) Elazığ Hipodromu’ndaki 
Atla Terapi Merkezinin duvarla-
rını engelli çocuk ve gençler için 
adeta tuvale dönüştürdü.

Elazığ Hipodrom Müdürlüğü-
nün talebi üzerine Fırat Üniver-
sitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim 
İş Öğretmenliği programında 
okuyan gönüllü öğrenciler, mer-
kezin duvarlarını, engelli çocuk 
ve gençlere daha güzel ortam 
sağlamak amacıyla resimlerle 
süsledi.

Hipodrom Müdürü Mehmet 
Demirçelik, her yıl kasım ve nisan 
arasında belirlenen takvime göre 
at yarışlarının yapıldığını söyledi.

Hipodromların sadece yarışların 
düzenlendiği bir tesis olmadığını 
belirten Demirçelik, sosyal yaşam 
alanlarıyla vatandaşlara faaliyet-

lerde bulunabilmeleri ve ailece 
güzel vakit geçirebilmeleri için de 
imkan sunduklarını ifade etti.

“ÖRNEK BIR ÇALIŞMA YAPTIK”

Demirçelik, sosyal sorumluluk pro-
jelerinden en önemlisinin ise Atla 
Terapi Merkezi olduğunu vurguladı. 
Türkiye’de 7 hipodromda bu mer-

kezin hizmet verdiğini dile getiren 
Demirçelik, “Doktor raporuyla uygun 
görülen çocuklar için Atla Terapi 
Merkezinde hizmet veriyoruz. Bugü-
ne kadar tüm tesislerimizde 70 bin 
kez engelli çocuk ve gençlerimize 
eğitim verildi. Bunun en sevindirici 
yönü atla terapinin onların tedavile-
rine katkı sağladığını görmek.” dedi.

>> TÜRKIYE JOKEY KULÜBÜ ATLA TERAPI MERKEZININ DUVARLARI 

Engelliler için tuvale dönüştü
Fırat Üniversitesinde öğrenim gören resim öğretmeni adayları, 
Elazığ'daki merkezin duvarlarını, engelli çocuk ve gençlere daha güzel 
ortam sağlamak amacıyla resimlerle süsledi.

Yuvada büyüyen Burdurlu 
gazinin vatan ve bayrak aşkı

Üç aylıkken annesini kaybettikten 
sonra 7 yaşında yetiştirme yur-
duna verilen ve vatani görevini 
yaparken 1996'da PKK'lı terörist-
lerle girdiği çatışmada gazi olan 
Burdurlu Bülent Yıldırım, gazilik 
madalyasını gururla taşıyor.

BURDUR'DA çocuk yuvasında bü-
yüyen ve vatani görevini yaparken 

gazi olan 46 yaşındaki bedensel engelli 
Bülent Yıldırım, bu durumu, uğruna gazi 
olduğu vatan ve bayrak sevgisiyle aşıyor.

Tek başına yaşayan Yıldırım, 3 aylıkken 
annesini kaybetti, 7 yaşında babasının 
maddi durumunun yetersizliği nedeniyle 
yetiştirme yurduna verildi.

Askerlik çağı geldiğinde yurttan ayrılan 
Yıldırım, Bilecik'teki acemi eğitiminin ar-
dından Erciş ilçesindeki Altındere Jandarma 
Karakolu'nda er olarak vatani görevini yaptı.

Vatani görevini yaptığı sırada 1996 yı-
lında göreve gittikleri Tendürek Dağı’ndan 
dönerken PKKlı teröristlerin saldırısında 9 

arkadaşı şehit düşen Yıldırım, 3 arkadaşıy-
la ağır yaralandı.

Çatışmada aldığı 6 kurşun yarasıyla sağ 
kalça kemiği parçalanan        ve bu nedenle 
sağ bacağı kısa kalan Yıldırım, Ankara’daki 
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde 2 yıl tedavi gördü. Geçirdiği 7 ciddi 
ameliyatın ardından özel tasarlanan 6 
santimetre yüksek topuklu ayakkabısıyla 
tekrar yürüyebilen Yıldırım, göğsünde asılı 
gazilik nişanları, vatan ve bayrak sevgisiy-
le yaşama tutunuyor.

Türk bayrakları asılı kırmızı elektrikli 
bisikletiyle memur olarak çalıştığı kamu 
kurumuna gidip gelen Yıldırım, gazilik 
madalyasını gururla taşıyor.

Depresyon alzaymırı tetikliyor

Depresyon ve 
sosyal izolasyon, 
halk arasında 
“bunama” ola-
rak da bilinen 
demansın en 
yaygın türü olan 
alzaymır hasta-
lığına yol açan 
başlıca risk fak-
törleri arasında 
yer alıyor.

İLK kez 1906'da 
Alman psikiyatrist ve 

patolojist Alois Alzheimer 
tarafından tanımlanan 
ve genellikle 65 yaş üstü 
kişilerde görülen alzaymır, 
başta unutkanlık olmak 
üzere; çeşitli zihinsel ve 
davranışsal bozukluklara 
yol açan, günlük yaşam 
aktivitelerini etkileyen 
ilerleyici bir beyin hastalığı 
olarak biliniyor.

Ekinci, "Tüm demanslı 
hastaların yüzde 50-70'ine 
alzaymır teşhisi konulu-
yor. Dünya genelinde 50 
milyon demans hastası 
olduğunu biliniyor ve her 
yıl 10 milyon yeni vaka bu 

gruba ekleniyor." bilgisini 
paylaştı.

Türkiye'de ise dünya 
ile aynı olarak 65 yaş 
üstü bireylerin yüzde 5,7 
civarında alzaymır ve 
demans hastası olduğunu 
bildiren Ekinci, kadınlarda 
daha sık görülen alzaymı-
rın başlıca risk faktörleri 
arasında genetik yatkınlık, 
kalp hastalığı, kolestrol 
yüksekliği, diyabet, tütün 
ve tütün ürünleri ile alkol 
kullanımının yer aldığını 
anlattı.

Kronik Hastalıklar 
ve Yaşlı Sağlığı Daire 
Başkanı Uzm. Dr. Ekinci, 
alzaymırın altında yatan 

psikolojik faktörlere de 
dikkati çekerek, şöyle 
konuştu:

"Alzaymırın en önemli 
risk faktörlerinden biri 
de depresyondur. Ayrıca 
sosyal izolasyon yani evde 
kimseyle görüşmeden, 
zihinsel faaliyet gerçek-
leştirmeden oturmak 
alzaymır açısından bir risk 
faktörüdür. Bu nedenle 
yaş almış bireylerimize 
sosyal ortamlara daha 
çok katılmasını, zihinsel 
faaliyetlere eşlik etmesini, 
bilgi, beceri ve zihinsel 
fonksiyon gerektiren 
aktivitelere yönelmelerini 
öneriyoruz.


