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Bu gurur hepimizin
Gazeteniz ile engelli kardeşlerimizin yüzü gülmeye devam ediyor. Bu bir yarıştır diyen Şensürek, 
“Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerimiz için adrese teslim ücretsiz sandalye hediyelerimizi vermeye 
devam ediyoruz.” diyerek çalışmalarının ramazan ayında da artarak süreceğini müjdeledi.

HAYIR AYINDA BULUŞALIM

Kur’an ayı, bereket ayı, 
11 ayın sultanı 
bu yıl da sana  kavuştuk.. 
Sevdiklerinizle birlikte 
Ramazan Ayı’nı huzur 
içinde bereketle 
geçirmenizi dileriz

Ramazan’ın huzur ve hoşgörü ayı olduğunu 
söyleyen Engellim Sesi Gazetesi Müdürü Didem 
Şensürek, “Umarız ramazanın rahmetini ihtiyaç 
sahipleri ve hayırseverler bir arada yaşar, buna 
vesile oluruz. Tüm duyarlı kardeşlerimize verdik-
leri desteklerden ötürü teşekkür ederiz.” dedi.

>> ÖZEL ÇOCUKLAR 

Seda Sayan ile buluştu
GERÇEKLEŞTIRDIĞI etkinliklerle engelleri 
ortadan kaldıran Üsküdar Belediyesi, 21 Mart 
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde 
down sendromlu çocukları Seda Sayan ile bu-
luşturdu. Bu kapsamda down sendromlu genç-

lerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi’nde düzenle-
nen etkinlikle oldukça eğlenceli anlar yaşandı. 
Seda Sayan’ı çiçeklerle karşılayan gençler, ünlü 
sanatçıyla şarkılar eşliğinde sohbet etme ve 
fotoğraf çekme şansı yakaladı. SAYFA 2’DE

SEDA SAYAN: “ONLARIN TEBESSÜMÜ DÜNYAYA BEDEL”

Annesinin kendisini savunması için gönderdiği 

Sporda başarıya 
doymuyor

ULUSAL ve uluslararası işitme engelliler tekvando şampi-
yonalarında önemli dereceler elde eden 23 yaşındaki milli 
sporcu Batuhan Şimşek’in hedefi bu yıl olimpiyatlarda altın 
madalya kazanmak.  
SAYFA 8’DE

AMPUTE MILLI FUTBOL TAKIMI KENDI EVINDE DÜNYA KUPASI’NI KAZANMAK ISTIYOR

Tek hedef şampiyonluk!
ANTALYA’DA kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı’nın hedefi, Türkiye’nin ev sahipliğinde 1-10 Ekim’de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nı 
kazanmak. SAYFA 8’DE

>> YATALAK ANNESINI EMANET ARAÇLA 

Ukrayna'dan 
Türkiye'ye getirdi
RUSYA-Ukrayna savaşının 13. gününde 
Odessa’dan babası ve 35 yıldır yatağa 
bağımlı annesiyle yola çıkan Natalya Kulik, 

komşularının aracıyla geldikleri Yalova’da 
hayırseverlerin desteğiyle yeni bir hayata 
başladı.  SAYFA 5’TE

‘Zeytin cafe’ Berker Berker 
ve annesineve annesine emanet
S.S. Narlıdere Kadın Girişimi Üretim Ve 
İşletme Kooperatifi’nin altıncı işletmesi olan 
Zeytin Cafe’yi çocukları yüzde 96 engelli 
olan Türkkolu ailesi işletiyor. 

Anne Elif Türkkolu ve Berker, müşterilere en 
iyi hizmeti sunmak için canla başla çalışıyor. 

ZEYTIN ağaçla-
rının gölgesinde 
kurulan Zeytin 
Cafe, Türkkolu 
ailesinin hayal-
lerini gerçeğe 
dönüştürdü. Ev 
hanımı olan 
anne Elif Tükko-
lu (42) ile yüzde 
96 engelli olan 
19 yaşındaki 
Berker, Zeytin 
Cafe’yi birlikte 
işletiyor. Berker 
ve annesine, 
boş vakitlerin-
de baba Barış 
Türkkolu (46) ve 
ailenin küçük 
oğlu Türker de 
yardım ediyor.  
SAYFA 2’DE

UKRAYNA’DAKI SAVAŞIN ACISISAVAŞIN ACISI ENGELLILERI DE VURUYOR

ENGELLI 122 BIN KIŞININ 

Eğitime erişimi 
sağlandı
AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, engel-
li öğrencilere yönelik hayata geçirilen 
taşımalı eğitim kapsamında, 2020-2021 
eğitim öğretim yılında 365 milyon 486 bin 
421 lira kaynak kullanıldı. SAYFA 7’DE

TÜRKIYE'NIN TEK TAKIMI: 

Lotus Engelliler
LOTUS Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü-
nün tekerlekli sandalye basketbol takımı, 
Türkiye'de tamamı kadınlardan oluşan ilk 
ve tek basketbol takımı olarak liglerde 
mücadele veriyor. SAYFA 4’TE

İşte hayırdaİşte hayırda
yarışanlar..yarışanlar.. SAYFA 4’TESAYFA 4’TE
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>> ÖZEL ÇOCUKLAR 

Seda Sayan ile buluştu
Gerçekleştirdiği etkinliklerle engelleri ortadan kaldıran Üsküdar Belediyesi, 21 Mart Dünya 
Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu çocukları Seda Sayan ile buluş-
turdu. Bu kapsamda down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi’nde düzenle-
nen etkinlikle oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Seda Sayan’ı çiçeklerle karşılayan gençler, 
ünlü sanatçıyla şarkılar eşliğinde sohbet etme ve fotoğraf çekme şansı yakaladı.

Tebessüm Kahvesi’nde gençlerle soh-
bet eden ve şarkılar söyleyen Seda 
Sayan, “Down Sendromlu gençleri-

mizin sevgisi ve tebessümü tüm dünyaya 
yeter. Onların bizden tek farkı sevgi dolu 
kalpleri” diyerek sözlerine şöyle devam etti: 
“Üsküdar Belediyesi bu huzurlu mekanda 
hem farkındalık oluşturuyor hem de down 
sendromlu arkadaşlarımıza meslek ve 
özgüven kazandırıyor, bu çok değerli.”

“ENGEL INSANLARIN ZIHINLERINDE”

Down sendromlu çocuklar ve gençlerin 
engelli olmadığını belirten Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Ben onlara 
meleklerimiz diyorum. Üsküdar Beledi-

yemizin Tebessüm Kahvesi’nin çalışanları 
onlar. Benim çalışma arkadaşlarım. Mesai 
arkadaşlarım. 
Bu güzel melek-
lerimizle Üskü-
darlılara hizmet 
ediyoruz. Onlar 
da çok mutlu, biz 
de çok mutlu-
yuz. Bugün de 
21 Mart Dünya 
Down Sendromu 
Farkındalık Günü 
olması dolayı-
sıyla tabii ki özel 
misafirlerimizi ağırlıyoruz. Biz biliyoruz 

ki bu çocuklar kesinlikle engelli değil. 
Engel insanların zihinlerinde, beyinlerinde 

varsa bir engel ona 
yapacak bir şey yok 
ama hayatı pay-
laşmak için hayata 
mutlu bakabilmek 
için kesinlikle engel 
yok. Bizim için çok 
kıymetli, çok önemli. 
Hiç işlerini aksatmı-
yorlar mesailerini. 
Hatta diğer arka-
daşlarımızdan daha 
erken geliyorlar. 

Onları çok seviyoruz" dedi.

SEDA SAYAN: “ONLARIN TEBESSÜMÜ DÜNYAYA BEDEL”

‘ZEYTİN CAFE’ BERKER BERKER 
VE ANNESİNEVE ANNESİNE EMANET
Narlıdere Belediyesi’nin bünyesindeki S.S. Narlıdere Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Koopera-
tifi’nin altıncı işletmesi olan Zeytin Cafe’yi çocukları yüzde 96 engelli olan Türkkolu ailesi işleti-
yor. Anne Elif Türkkolu ve Berker, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için canla başla çalışıyor. 

NARLIDERE Belediyesi’nin sosyal so-
rumluluk projeleri hız kesmeden devam 

ediyor. Belediye 
bünyesinde kuru-
lan S.S. Narlıdere 
Kadın Girişimi 
Üretim Ve İşletme 
Kooperatifi’nin 
altıncı işletmesi 
olan Zeytin Cafe, 
Çamtepe Mahalle-
si’nde geçtiğimiz 
hafta törenle hiz-
mete girdi. Zeytin 
ağaçlarının gölge-
sinde kurulan 

Zeytin Cafe, Türkkolu ailesinin hayallerini 
gerçeğe dönüştürdü. Ev hanımı olan 
anne Elif Tükkolu (42) ile yüzde 96 
engelli olan 19 yaşındaki Berker, 
Zeytin Cafe’yi birlikte işletiyor. 
Berker ve annesine, boş vakit-
lerinde baba Barış Türkkolu 
(46) ve ailenin küçük oğlu 
Türker de yardım ediyor. 
Narlıdere Belediyesi Engelli 
Komisyonu, oğlu Berker’e 
hayatını adayan Elif Türkko-
lu’nun hikayesinden haber-
dar olunca iletişime geçti. 
Berker ve anne Elif Türkko-
lu’nun hikayesinden etkilenen 
Engelli Komisyonu, Zeytin Ca-
fe’yi işletmeleri için kendilerine 
teklifte bulundu. Aldıkları güzel 
haber karşısında sevinçten havalara 
uçan anne oğul, hemen kolları sıvayıp 
işin başına geçti. 

    
 GÖZTEPE AŞIĞI 

    
 GÖZTEPE AŞIĞI 

Tam 
bir Göz-

tepe aşığı olan 
Berker, üzerinde 

Göztepe formasıyla 
hem müşterilere hizmet 
ediyor hem de kendi 

parasını kazanıyor. Oğlu ile 
birlikte kafeterya işletmeyi 
çok istediklerinin belirten 
anne Elif Türkkolu, “Bizim 

için mucize gibi bir şey oldu. 
Berker’i çalışırken görmek 

beni çok mutlu ediyor. Onun 
heyecanlı ve sevinçli ha-
lini görmek bize yetiyor. 

Bizim gibi engelli ço-
cukları olan aileler, 

evlatlarından 
vazgeçme-

sin. 
Sevgi ve 
eğitim ile her 
şey mümkün. Zey-
tin Cafe ve Göztepe, 
Berker’in vazgeçilmezi. 

Birinci hayalimiz olan 
kafeterya gerçeğe dönüştü. 
Ikinci hayalimiz ise Gözte-

peli futbolcuların imzaladığı 
bir formayı giyerek tribünden 
maç izlemek. Bize bu imkanı 

sağladığı için Narlıdere 
Belediye Başkanımız Ali 

Engin’e çok teşekkür edi-
yorum. Özel bir çocuğa 
sahip bir anne olarak 
kendisine şükranla-
rımı sunuyorum” 
diye konuş-
tu. 

Çifte şampiyon Tütem 
Kültürpark Tenis Kulübü sporcusu Tütem Ban-
guoğlu, İşitme Engelliler Tenis Türkiye Şampi-
yonası’na aldığı iki kupayla damga vurdu.

TÜRKIYE İşitme En-
gelliler Tenis Federas-

yonu tarafından düzenlenen 
Tenis Türkiye Şampiyonası 
ve Deaflym-
pics turnuva-
sında, Kül-
türpark Tenis 
Kulübü spor-
cusu Tütem 
Banguoğlu 
hem kadın 
tekler hem de 
kadın çiftler 
şampiyonu 
olarak tenis 
tarihine adını 
altın harflerle 
yazdırdı. Ban-
guoğlu, aynı 
şampiyonada 
karışık çiftler 
kategorisinde de ikincilik 
kazandı.

Kültürpark Tenis Kulübü 
Başkanı Tolga Şekercioğ-
lu, tenisin konsantrasyon 

gerektiren, zorlu bir spor ol-
duğunu belirterek buna rağ-
men sporcu Banguoğlu’nun 
başarısının kulüp için sürpriz 

olmadığını 
vurguladı. 
Şekercioğlu 
“Şampiyona-
dan başarıyla 
döneceğinden 
hiç şüphemiz 
yoktu. Spor-
cumuzun gös-
terdiği üstün 
performans 
için mutlu ve 
gururluyuz. 
Hem sporcu-
muzu hem de 
bu başarıda 
emeği olan 
hocalarımızı 

tebrik ediyoruz. Bunlar daha 
başlangıç, nice başarılara 
koşacağından eminiz ve 
heyecanla bekliyoruz” diye 
konuştu.

HENÜZ dört yaşında, oyun oynarken peşinden 
koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybeden 

BARIŞ TELLİ, küçücük bir çocukken hayatını, hayallerini 
altüst eden engelinin kendisine ‘engel’ olmasına izin 
vermedi. 

Başta ailesi olmak üzere öğretmenlerinin desteği ve 
içinde barındırdığı azmiyle sadece yürümeyi başarmadı, 
yıllar içinde atletizmden tenise sporun pek çok dalında 
Türkiye rekorları kırdı, uluslararası madalyalar kazandı, 
yetinmedi… Yılmadan çalıştı, ısrarla yaptığı başvurula-
rıyla yönetmeliklerin değişmesini sağladı ve ülkemizin 
ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu. 

YAŞAYAN EFSANE BARIŞ TELLI

Futbol yeteneği 
ise bambaşka bir 
seviyedeydi Ba-
rış’ın… Hem forma 
giydiği kulüplerde 
hem Ampüte Futbol 
Milli Takımında sa-
yısız şampiyonluklar, 
üst üste gol krallık-
ları, yılın sporcusu 
unvanlarını kazandı, 
Japonya da dahil ol-
mak üzere dünyanın 
dört bir tarafında 
belgeselleri yapıldı. UEFA tarafından  Adil Oyun Elçisi 
(Equal Game) seçildi. O artık Messi gibi, yaşayan bir 
efsaneydi ve “Ampüte Messi” olarak anılmaya başladı.

“Hayatım boyunca pek çok zorluk yaşadım ama tüm 
bu zorluklar karşısında bile hayallerimin ve hedefleri-
min peşinden koşmayı asla bırakmadım. Hedeflerim-
den bir tanesi de ulaşabildiğim her insana ‘imkansız’ 
diye bir şeyin olmadığını gösterip inandıkları yolda 
bütün engellere rağmen mücadele etmeyi bırakmama-
larını hatırlatmak olmuştur. Bugün bunu gerçekleştir-
mek için bir adım atıyoruz.  Çok mutlu ve heyecanlıyım. 
İzleyen herkesin benimle birlikte aynı hisleri yaşayaca-
ğından eminim” dedi.

>> “HAYATLA BARIŞ”

Milli gururumuzun 
hayatı film oluyor

Engelliler ve özel öğrencilerinin korosu alkış aldı
‘15 Mart Dünya Sosyal 
Hizmet Günü’ Aliağa’da dü-

zenlenen etkinliklerle kutlandı.

GÖSTERILER KUTLAMALARA 
RENK KATTI

Açılış konuşmasının ardından 
Yaşarhan 
Habib Çınar, 
‘Bir Dünya 
Bırakalım’ 
adlı şiiri 
okudu. Aliağa 
Engelliler ve 
Rehabilitas-
yon Derneği 
özel öğrencilerinin oluşturduğu 
koro ile Helvacı Halk Oyunları 

Ekibinin gösterileri izleyenler-
den alkış aldı. “Yeni bir eko-sos-
yal dünyayı birlikte inşa etmek: 
Kimseyi geride bırakmamak” 
temasıyla organize edilen 
programda Pandomim ve Aliağa 
Engelliler ve Rehabilitasyon 

Derneği 
mehteran 
takımının 
gösterileri il-
giyle izlendi. 
Keyifli anla-
rın yaşandığı 
program 
pasta kesimi 

ve el basma etkinliği ile son 
buldu.
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>> İŞİTME ENGELLİ GÜREŞÇİLER BAŞARILARINI 

Brezilya'da da 
sürdürmek istiyor

Türkiye İşitme Engelli-
ler Spor Federasyonu 
Başkanı Kerim Vural, 
Brezilya’da 1-15 Mayıs 
tarihlerinde düzenle-
necek 24. İşitme En-
gelliler Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nda (Deafl-
ympics) özellikle ata 
sporu güreşte başarı-
larını sürdürmek iste-
diklerini söyledi.

Vural, dünyada gerçekleştirilen 
en büyük üçüncü spor orga-
nizasyonu Deaflympics için 

tüm branşlarda yoğun bir çalışma 
içerisinde olduklarını belirtti.

"Federasyonumuzda 24 branş 
var. Bu branşların tamamında 
iddialı ve başarılıyız." diyen Vural, 
"Bireysel branşlarda en başarılı 
olduklarımızdan biri ata sporumuz 
güreş. Güreşte her yıl katıldığımız 
uluslararası faaliyetlerde üstün 
başarılarımız oldu. Bunu Brezil-
ya'daki olimpiyatlarda sürdürmek 
istiyoruz." diye konuştu.

Büyüklerde Serbest Güreş Milli 
Takımı'nın geçen yıl temmuz ayın-
da İstanbul'da düzenlenen Dün-
ya Şampiyonası'nda zirvede yer 
aldığını ve bu organizasyonda 28 
madalya kazandıklarını hatırlatan 

Vural, 2018'de Rusya'da gerçekleş-
tirilen Dünya Şampiyonası'nda 11 
altın, 24 gümüş, 13 bronz, 2019'da 
Belarus'taki Avrupa Şampiyona-
sı'nda 8 altın, 11 gümüş, 16 bronz 
madalya elde ettiklerini anımsattı.

"14 BRANŞTA KATILACAĞIZ"

Vural, Brezilya'daki 24. Deafly-
mpics'e 120 ülkenin katılacağını 
ve Türkiye'nin organizasyonda 14 
branşta yer alacağını dile getirdi.

Olimpiyatlara 2017'de Türki-
ye'nin ev sahipliği yaptığını hatır-
latan Vural, "Samsun'da 96 ülkenin 
katıldığı olimpiyatları dördüncü 
tamamladık. Orada çok üstün bir 
başarımız vardı. Brezilya'da o za-
manki hedeflerimizin üzerine çık-
mak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her ilinde faaliyet 

gösterdiklerini belirten Vural, şun-
ları kaydetti:

"Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaş-
kanımızın eşi Hanımefendi, engelli 
sporlarının tamamına, sadece işitme 
engelliler değil, bedensel, görme, 
işitme engelliler ve özel sporcu-
lar federasyonlarına ciddi destek 
veriyor. Cumhurbaşkanımız bir baba, 
bir dede şefkatiyle sporcularımızı 
kucaklar, her manada ne sorunları 
olursa tam destek olup her mana-
da eli bizim üzerimizde sağ olsun. 
Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu da engelli 
federasyonlarını adeta diğer fede-
rasyonların önüne koyarak pozitif 
ayrımcılık yaparak tam manada des-
tek olur. Devletimizin her kademesi, 
her kurumu, gittiğimiz illerde de 
Ankara'da da tam destek alıyoruz."

Engelli judocu kardeşlerin 
milli forma hayali

Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda biri birinci, diğeri ikinci 
olan Çam kardeşler, milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
KATILDIKLARI ilk organi-
zasyon olan Görme Engelliler 

Türkiye Judo Şampiyonası’nda 
biri birinci, diğeri ikinci olan Çam 
kardeşler, milli formayla Türkiye’yi 
temsil etmek istiyor.

Uşak’ta yaşayan kardeşlerden 15 
yaşındaki Enes Çam yüzde 70, 12 
yaşındaki Osman Çam ise “nistag-
mus” ve “ambliyopi” hastalıkları-
na bağlı olarak yüzde 62 görme 
engelli olarak dünyaya geldi.

Çam kardeşler, 4 yıl önce öğ-
retmenlerinin yönlendirmesiyle 
Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

bünyesindeki judo kursuna yazıldı.
Halk Eğitim Merkezi’nde judo 

eğitimlerine devam eden Çam kar-
deşler, şubat ayında Aydın’ın Nazilli 
ilçesinde gerçekleştirilen Görme 
Engelliler Türkiye Judo Şampiyona-
sı’na katıldı.

Organizasyonda Osman Çam 42 
kiloda Türkiye şampiyonu olurken, 
ağabeyi Enes Çam ise 60 kiloda 
Türkiye ikinciliğine ulaştı.

Katıldıkları ilk şampiyonada 
derece elde etmeyi başaran görme 
engelli kardeşler, eski milli spor-
cu Uğur Özdemir koordinesinde 

çalışmalarını sürdürüyor. Enes ve 
Osman Çam, hayatlarının her aşa-
masında olduğu gibi antrenman-
larda da birbirine destek oluyor.

Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaoku-
lu 8. sınıf öğrencisi olan Osman 
Çam, AA muhabirine, katıldığı ilk 
şampiyonada elde ettiği başarının 
kendisine moral verdiğini söyledi.

Türkiye şampiyonluğuna ulaştı-
ğı için çok mutlu olduğunu, milli 
takıma seçilmeyi ve olimpiyatlara 
katılmayı çok istediğini dile getiren 
Osman Çam, judonun hayata bakış 
açısını değiştirdiğini ifade etti.

BAKAN Özer, özel eğitim 
gereksinimi bulunan öğrenci-

lere yönelik yürütülen çalışmalara 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ola-
rak özel eğitim öğrencileriyle ilgili 
her türlü imkanı seferber ettiklerini 
söyleyen Özer, bu kapsamda bir ta-
raftan kaynaştırma, bütünleştirme 
eğitimi imkanı sunulduğunu diğer 
taraftan özel eğitim ana okulların-
da, uygulama okullarında ve mes-
lek okullarında engel durumuna 
göre farklı programları öğrencilere 
kazandırdıklarını belirtti.

Erişim problemini çözdükten 
sonra son yıllarda özel eğitim 
öğrencilerine yönelik öğretim 
materyalleri geliştirmeye ağırlık 
verdiklerini, bu kapsamda “Özel Ço-
cuklara Özel Materyaller Projesi”-

nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayesinde yürütüldüğünü hatır-
latan Özer, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 50’nin üzerinde mater-
yalin patentini de aldık ve 146 fark-
lı üründe 
öğretim 
mater-
yallerini 
geliştire-
rek tüm 
okulla-
rımızın 
materyal 
ihtiyacını 
karşıladık. 
Bu kapsamda 500 binin üzerinde 
materyali okullarımızla buluştur-
duk ve yıl sonuna kadar 1 milyon 
hedefine ulaşmayı planlıyoruz. Bu 

konudaki çalışmalar tam takvimin-
de ilerliyor. İnşallah 2022 sonunda 
özel eğitim okullarımızdaki öğ-
rencilerimizin materyal ihtiyacı ile 
ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacak.”

Bakan Özer, yakın zamanda, özel 
eğitim uygulama 
okullarındaki 
öğrencilerin gör-
sel sanatlardan 
müziğe, bahçe 
bakımından 
hayvan bakımına, 
spordan beden-
sel aktiviteleri 
artırmaya kadar 
5 farklı alanda 

yaşam becerilerini geliştirmeleri 
için 1007 özel eğitim uygulama 
okulunda beceri uygulama alanları 
oluşturulduğunu bildirdi.

MEB işitme engelli öğrenciler için 
dijital eğitim platformu kurdu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, işitme engelli öğrencilere yönelik dijital ma-
teryal üretim seferberliği başlattıklarını, bu kapsamda "orgm.meb.gov.tr/icdep" 
internet adresinde dijital eğitim platformunu kurduklarını bildirdi.

>> ENGELLİ RESSAM

Altındağ'ın duvarlarına 
renkli dünyasını yansıtıyor
Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğan 
Çağlar Engelliler Okulu'nun duvarlarına yaptığı resimlerle 
tanınan zihinsel engelli ressam Yalçın, bu sanatını şimdi 
Altındağ'ın cadde ve sokaklarında icra ediyor.

BOYA ihtiyacı belediye tarafından 
karşılanan Yalçın, yaptığı renkli 

resimlerle yerli ve yabancı turistlerin 
ilgisini çekiyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 
Yalçın'ın resim sevgisini ve hayata olan 
bağlılığını çok takdir ettiklerini belirtti.

Balcı, "Muhammed Yalçın kardeşimiz, 
çizdiği dikkati çekici figürler ve tuvalin-
den taşarak evinin duvarlarına yansıyan 
resim tutkusuyla Altındağ'a renk katan 

bir sima. Onu artık tanımayan yok. Yerli 
ve yabancı turistlerin ilgisini çeken biri. 
Kendisi çok yetenekli olmasının yanı sıra 
engelli bir birey olarak, sevginin önün-
de hiçbir şeyin engel olamayacağını 
gözler önüne seren çok güzel bir örnek. 
Muhammed'in sanat çalışmalarına kat-
kıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Muhammed, hayal dünyası ve fırçası ile 
Altındağ'a renk katmaya devam edecek." 
ifadelerini kullandı.

BEDENSEL engelli mili sporcu 
Aynur Bozdemir, bilek güreşinde 

onlarca derece elde ettikten sonra şimdi 
de antrenör olarak spora hizmet ediyor.

Gaziantep’te yaşayan Bozdemir, 22 
yıllık spor hayatına Türkiye birinciliği, 
dünya be-
şinciliği gibi 
çok sayıda 
derece sığ-
dırdı. Faal 
sporculuğun 
yanı sıra 
İsmet Paşa 
Lisesi’nde 
de antrenör-
lük yapan 
Bozdemir, 
sporla haya-
tını renklendirdiğini ifade etti.

Spora başlarken yaşadığı bir olaya 
dikkati çeken Bozdemir, şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz Gaziantep’te konserve 
yapımı meşhur. Hemen her evde kış ba-
şında konserve yapılır. Ben de 22 yıl önce 
konserve kapağını açmaya çalışırken 
çok zorlandım. Açmak için hırs yaptım, 
azmedip başaracağım dedim. Konserve 
kapağını açtıktan sonra ‘işte bu benim 
başarımdır, zaferimdir diyerek’ devam 
ettim. O günlerden bugünlere ulaştım.”

Geçen yıl Romanya’da düzenlenen 

Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dün-
ya Şampiyonası’nda beşinci olduğunu, 
bir süre önce Karabük’te düzenlenen 
Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye 
Şampiyonası’nda da birinci olduğunu 
anlatan Bozdemir, “Önümüzdeki aylarda 

Romanya’da 
düzenle-
necek olan 
Avrupa Bilek 
Güreşi Şam-
piyonası’na 
katılacağım. 
Bu şam-
piyonanın 
ardından 
dünya şam-
piyonasına 
hazırlana-

cağım. En büyük hayalim Romanya’da 
düzenlenecek olan Avrupa Bilek Güreşi 
Şampiyonası’nda Türk bayrağımızı gök-
lere çektirip İstiklal Marşı’mızı okutmak.” 
diye konuştu.

İsmet Paşa Anadolu Lisesi’nde de ant-
renörlük yaptığını dile getiren Bozdemir, 
“Aynı zamanda bilek güreşi il hakemiyim. 
22 yıldır sporcuyum. Öğrencilerimi şam-
piyon olmaları için müsabakalara hazır-
lıyorum. Şu ana kadar liseye 17 madalya 
kazandırdık. İnşallah dünya ve Avrupa’da 
başarılar elde edeceğiz.” diye konuştu.

>> BİLEK GÜREŞİNDEKİ ŞAMPİYONLUKLARININ ARDINDAN 

Antrenörlüğe başladı
Gaziantep İsmet Paşa Lisesi'nde bilek güreşi antrenö-
rü olarak görev yapan bedensel engelli milli sporcu 
Aynur Bozdemir, 22 yıldır elde ettiği başarıları yeni 
sporcular yetiştirerek taçlandırmak istiyor.

>> DOWN SENDROMLU 'BREMEN MIZIKACILARI

Her telden çalıyor
Çoğunluğu down sendromlu bireylerden oluşan "Bremen 
Mızıkacıları Perküsyon Grubu", Afrika, Türk, Arap, Karadeniz 
ile Roman ritimleriyle 15 yılda 300'ün üzerinde konser verdi.

TOMURCUK Eğitim Kültür Daya-
nışma ve İşletme Kooperatifinde 

eğitim alan, çoğunluğu down sendromlu 
bireylerden oluşan toplam 13 kişilik 
"Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu", 
Afrika, Türk, Arap, Karadeniz ile Roman ri-
timleriyle 15 yılda verdikleri 304 konser-
de başarılı performanslarıyla tanınıyor.

Zihinsel engelli çocuğu olan kadın-
lar tarafından oluşturulan Tomurcuk 
Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme 
Kooperatifinin 1. kuruluş yıl dönümünde 

Yaşar Morpınar tarafından kurulan grup, 
konserlerde ayakta alkışlanıyor.

Gedik Üniversitesi öğrencilerinin oyları 
ile 2017 yılının en iyi müzik grubu seçilen 
Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu, 
2014 yılında Hrant Dink Vakfınca "Gelece-
ğe Işık Saçanlar" ödülüne layık görüldü.

Grubun kurucusu Yaşar Morpınar, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, Ka-
sımpaşa doğumlu olduğunu, Roman 
çocuklardan davul ve vurmalı çalgıları 
öğrendiğini söyledi.
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İşte hayırda
yarışanlar..
Erzurum'da yaşlı, bakıma muhtaç ve engel-
lilerin evlerinde bakım ve temizlik ihtiyacını 
karşılayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür-
lüğü personeli, hayır duasını aldıkları bireylerin 
gönüllerine dokunuyor.

EVLERINI TEMIZLEDIKLERI YAŞLILARA MORAL 
VERIP HAYIR DUALARINI ALIYORLAR

A ile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü ile Darülaceze 
Vakfı iş birliğindeki "Yaşlıla-

ra Evde Bakım Projesi" kapsamın-
da kentteki 65 yaş üzeri engelli, 
yaşlı ile bakıma muhtaç bireylerin 
evlerindeki bakım ve temizlik 
hizmeti özenle yapılıyor.

Kurum tarafından ev temizliği 
ve bakım ihtiyacı tespit edilen 70 
kişi için görevlendirilen temizlik 
personeli, belirli aralıklarda bu 
bireyleri evlerinde ziyaret ediyor. 
Ekip üyeleri, sohbet edip dertleri-
ni dinledikleri bireylerin evlerinde 
temizlik, tadilat ve yemek yapıp 
hayır dualarını alıyor.

"3 AYDA BIR MEMNUNIYET 
ANKETI YAPILIYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dür Yardımcısı Celal Bilen, AA mu-
habirine, projenin 2008 yılından 
bu yana yürütüldüğünü söyledi.

Projenin yılda 10 ay devam etti-
ğini belirten Bilen şöyle konuştu:

"70 aileye ziyaret yapılıyor 
ve evleri temizleniyor. Yaşlılara 
psikososyal destek verip onlarla 
sohbet ediyoruz. İhtiyacı neyse, ta-
dilat, tamirat işlerini de yapıyoruz. 
Yaşlılarımıza profesyonel destek 
verdiğimizde rahatlıyor, mutlu olu-

yor ve moral buluyorlar. Yaşlıları-
mız projeden çok memnun. Sürekli 
personelimiz alanda olduğundan 
dolayı bu tip yaşlıları aileleri tespit 
ediyorlar. Bunun yanı sıra danış-
manlık ile sosyologlarla ziyaret 
edip yaşlılarımıza destek olmaya 
çalışıyoruz. 3 ayda bir yaşlılar te-
lefonla aranıyor ve anket yapılıyor. 
Anket sonucunda memnuniyet çok 
yüksek. Belki ailemizden, yakınları-
mızdan böyle dua alamıyoruz."

"ÇAYIMI BILE ÖNÜME 
GETIRIYORLAR"

Evde bakım ve temizlik hizmeti 
alan 75 yaşındaki Behice Yeresa-
çan ise temizliğe gelen personel-
den çok memnun kaldığını belirtti.

Yeresaçan, ekibin evini baştan 
aşağı temizlediğini ifade ederek 
"Tadilat ve tamirat da yapıyorlar. 
Bir sonumuz yok. Allah herkesten 
razı olsun. Çok güzel hizmet veri-
yorlar. Temizliğe gelen personelle 
ana-evlat gibiyiz. Önceden param 
olursa ev temizliği yaptırıyordum, 
yoksa yaptıramıyordum. Şimdi sağ 
olsun çayımı bile önüme geti-
riyorlar. Çok mükemmel hizmet. 
Allah devletimize zeval vermesin. 
Müdürlüğümüze teşekkür ederim." 
diye konuştu.

ÖZEL GEREKSINIMLI MINIKLER 

Engellerini 
sporla aşıyor
Kocaeli'de, hafif engelli 4-6 ya-
şındaki çocukların sosyal geli-
şimine destek vermek ve onları 
yeteneklerine göre bir spor 
branşına yönlendirmek amacıy-
la "Özel Çocuklara Özel Spor 
Eğitimi" projesi hayata geçirildi.

YAKLAŞIK 1 ay önce uygulanmaya baş-
lanan proje kapsamında, Körfez Beledi-

yesi Petkim Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 25 
özel gereksinimli çocuğa uzman eğitmenler 
tarafından haftada 2 kez birebir spor eğitimi 
veriliyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AA 
muhabirine, ilçede her branşta çocukların ve 
gençlerin spor yapması için çalışmalar yürüt-
tüklerini söyledi.

Özel gereksinimli çocukları önemsedikle-
rini belirten Söğüt, projeyle onların sportif 
faaliyetlerde bulunarak sosyal gelişimlerine 
katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Söğüt, özel gereksinimli çocukların serti-
fikalı eğitmenlerle spor yapma becerilerini 
geliştirdiklerini anlatarak, "Her seansta 1 çocu-
ğumuz eğitim alıyor. Ailelerimiz, bu eğitimin 
davranış biçimine olumlu etkilerinin olduğunu 
söyledi. Özellikle eğitimin birebir olmasının, 
çocuklarımıza çok faydası oluyor. Burada 
gönüllerince eğleniyorlar. Hayata daha sağlam 
tutunabilmeleri için onları bu tür faaliyetlerle 
buluşturmamız gerekiyor. Daha fazla çocuğu-
muza ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"BIREBIR EĞITIM OLMASI ÇOK ÖNEMLI"

Asuman Öztürk de 2 çocuk annesi olduğu-
nu, 4 yaşındaki kızı Ebrar'a 1 yıl önce otizm 
spektrum bozukluğu teşhisi konulduğunu 
dile getirdi.

Kızının gelişimindeki sıkıntıları 2,5 yaşında 
fark ettiklerini ve çok zor günler geçirdiklerini 
anlatan Öztürk, teşhis konulmasının ardından 
hemen tedavi ve rehabilitasyon eğitimlerine 
başladıklarını dile getirdi. Öztürk, tedavile-
rin kızının gelişimine çok fayda sağladığını 
aktararak, "Kızım ortama giremiyordu, hep 
ağlıyordu, hırçınlaşıyordu. Şimdi başka ortam-
lara girebiliyoruz. Kızıma burası çok iyi geldi, 
öğretmeni çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Hayatını downlu 
oğluna adadı
Adana'da, hayatını down sendromlu oğlu-
nu topluma kazandırmaya adayan baba Ali 
Özdemir, evladı sayesinde farkına vardığı çok 
sayıda engellinin de yaşamına dokundu.

ÜÇ çocuk babası Özde-
mir (58), hayatını down 

sendromlu oğlu Ethem’in (26) 
yapabileceği etkinlikleri keşfet-
meye adadı.

Çok sayıda çocuğa boş za-
manlarında dans dersleri veren 
Ali Özdemir, Gönüllü Anneler 
Topluluğu bünyesinde oğlunun 
da içinde bulunduğu çocuklar-
dan dans grubu oluşturdu.

Grup, Özdemir’in girişimiyle 
kentteki çok sayıda etkinlikte 
“Biz de varız” diyerek sahne 
almaya başladı.

İnsan kaynakları biriminde çalış-
tığı özel şirketteki işitme engelli-
lerin de hayatına dokunmak iste-
yen Özdemir, işaret dili öğrenerek 
iş arkadaşlarına “ses” oldu.

Özdemir, öğrendiği işaret 
diliyle iş yerindeki çalışanların 
sıkıntısına çözüm bulmasının 
yanı sıra dans grubuyla dokun-
duğu özel gereksinimli çocukla-
rı da topluma kazandırmak için 
fedakarlık yapıyor.

“ONLARA BAKTIĞIMIZDA 
GÖZLERINDEKI IŞILTI HER 

ŞEYE DEĞIYOR”

Ali Özdemir, AA muhabirine, 
26 yıl önce kucağına aldığı 
ikinci evladı sayesinde haya-
tının çok daha renkli ve güzel 
olduğunu söyledi.

İlk etapta down sendromlu 
bir çocuk sahibi olmayı kabul-
lenemediğini anlatan Özdemir, 
“Kabullenmemiz gerçekten zor 
oldu, dünyanın sonu gibi dü-
şünmüştük. Bizim evladımızdı, 
canımızdı. Bu sancılı dönemi at-
lattıktan sonra direkt önümüze 
bakarak çocuk için ne yapabi-
liriz, topluma nasıl kazandıra-
biliriz, ona neler öğretebiliriz 
çalışmalarına başladık.” dedi.

Özdemir, özel gereksinimli 
oğlunun eğitiminden sporuna 
her şeyiyle eşiyle beraber ya-
kından ilgilendiklerini, onu top-
luma kazandırabilmek amacıyla 
yıllardır çabaladıklarını belirtti.

Oğlunun dansa yeteneği 
olduğunu fark etmeleriyle bu 
kapsamda çalışmalara ağırlık 

verdiklerini, bu sayede çok 
sayıda özel gereksinimli çocuğa 
da ulaştıklarını dile getiren 
Özdemir, şöyle konuştu:

“Geçmişte ben de halk oyun-
larıyla ilgilendim. Ethem’de de 
dansa yatkınlık olduğunu fark 
ettik. Ethem’in kulak yatkınlığı 
olduğunu, komut aldığını ve 
bunu uyguladığı gördük. Bu 
konuda çok güzel yol aldık. Bu 
yolculukta Gönüllü Anneler 
Topluluğu ile tanıştık. Toplu-
lukla birlikte yeni downlu, özel 
gereksinimli çocukları tanıdık. 
Onlarla birlikte Ethem gibi özel 
gereksinimli kardeşlerine ufak 
ufak dokunmaya başladık ve bir 
grup oluşturduk. Çocuklarımıza 
bir şeyler öğretmeye çalışıyo-
ruz ve başarıyoruz da. Bizim 
için onların mutluluğu, onlara 
baktığımızda gözlerindeki ışıltı 
her şeye değiyor. Onunla dans 
etmek, dans öğretmek, arkadaş-
larıyla grup halindeyken onları 
izlemek, öğretmek kostümlerini 
hazırlamak bunlar bana çok 
keyif veriyor. Boş geçireceğim 
zamanları onlara ayırarak çok 
mutlu olduğumu hissediyorum.”

IŞ ARKADAŞLARI IÇIN 
IŞARET DILI ÖĞRENDI

Özdemir, Ethem sayesinde 
çevresindeki farklı rahatsızlık-
ları olan kişilerin de daha çok 
dikkatini çeker hale geldiğini 
anlatarak, “İnsanlar bazı şeyler 
başına gelmeden başka hayat-
ları bilmiyor.” dedi.

İşitme engelli çalışanlarla ile-
tişim kurmakta güçlük çektiğini 
ve ardından kursa giderek bu dili 
öğrendiğini aktaran Özdemir, “Bu 
dili öğrendikten sonra onlarla 
çalışmanın çok keyifli olduğunu 
fark ettim. İki kişiyle başladık ve 
şu an 18 kişi oldu. Onların bazen 
tıkandığı yerlerde tercümanlık 
yapıyorum, onlara yardımcı 
oluyorum.” diye konuştu. Anne 
Fatma Özdemir de eşinin deste-
ğiyle her şeyiyle yakında ilgilen-
dikleri oğulları Ethem sayesinde 
sabrı ve sevginin sonsuzluğunu 
öğrendiğini kaydetti.

Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın 
basketbol takımı: Lotus Engelliler
Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol 
takımı, Türkiye'de tamamı kadınlardan oluşan ilk ve tek basketbol takımı 
olarak liglerde mücadele veriyor.

TEKERLEKLITEKERLEKLI Sandalye Basket- Sandalye Basket-
bol 3. Ligi'nde yer alan başkent bol 3. Ligi'nde yer alan başkent 

ekibinin oyuncularının tamamı kadın ekibinin oyuncularının tamamı kadın 
sporculardan oluşuyor. Engelli kadın-sporculardan oluşuyor. Engelli kadın-
ların evlerinden çıkarak spor yapma-ların evlerinden çıkarak spor yapma-
larını misyon edinen "Lotus Çiçekleri'', larını misyon edinen "Lotus Çiçekleri'', 
çoğunluğu erkek sporculardan oluşan çoğunluğu erkek sporculardan oluşan 
takımlara karşı mücadele ediyor.takımlara karşı mücadele ediyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basket-Türkiye Tekerlekli Sandalye Basket-
bol Liglerinde tamamen kadınlardan bol Liglerinde tamamen kadınlardan 
oluşan tek takım Lotus, oynadığı 7 oluşan tek takım Lotus, oynadığı 7 
maçın 3'ünden sahadan galibiyetle maçın 3'ünden sahadan galibiyetle 
ayrılmayı başardı.ayrılmayı başardı.

INAL: "HEDEFIMIZ ENGELLI KA-INAL: "HEDEFIMIZ ENGELLI KA-
DINLARI EVDEN ÇIKARABILMEK"DINLARI EVDEN ÇIKARABILMEK"

Kulüp başkanı Garip Inal ve antrenör Kulüp başkanı Garip Inal ve antrenör 
Ali Arda Öztürk, takımın misyonuna Ali Arda Öztürk, takımın misyonuna 
ilişkin açıklamalarda bulundu.ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'daki engelli kadınlara çağrıda Ankara'daki engelli kadınlara çağrıda 
bulunan Inal, "Bu sporu yapmaları için bulunan Inal, "Bu sporu yapmaları için 
davette bulunuyorum. En büyük he-davette bulunuyorum. En büyük he-
defimiz, daha çok engelli kadını evden defimiz, daha çok engelli kadını evden 

çıkarabilmek." dedi.çıkarabilmek." dedi.
Gerekirse ikinci Gerekirse ikinci 

kadın basketbol takı-kadın basketbol takı-
mını kurabileceklerini mını kurabileceklerini 
söyleyen Inal, "Tama-söyleyen Inal, "Tama-
mı kadın sporculardan mı kadın sporculardan 
oluşan Türkiye'de oluşan Türkiye'de 
tek, Avrupa'da ikinci tek, Avrupa'da ikinci 
tekerlekli sandalye tekerlekli sandalye 
basketbol kulübüyüz." basketbol kulübüyüz." 
ifadesini kullandı.ifadesini kullandı.

ÖZTÜRK: "GERI BILDIRIMLERDEN ÖZTÜRK: "GERI BILDIRIMLERDEN 
ÇOK MUTLUYUZ"ÇOK MUTLUYUZ"

Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Ku-Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Ku-
lübü Antrenörü Ali Arda Öztürk, Türkiye lübü Antrenörü Ali Arda Öztürk, Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor Federasyo-Bedensel Engelliler Spor Federasyo-
nuna ait 4 ligde yaklaşık 60 takımın nuna ait 4 ligde yaklaşık 60 takımın 
mücadele ettiğinin bilgisini verdi.mücadele ettiğinin bilgisini verdi.

"Bizim branşımız karma oynandığı "Bizim branşımız karma oynandığı 
için her takımda 1-2 kadın sporcu için her takımda 1-2 kadın sporcu 
görev alıyor." diyen Öztürk, "Ama biz görev alıyor." diyen Öztürk, "Ama biz 
kulüp olarak Kadın Milli Takımı'mızın kulüp olarak Kadın Milli Takımı'mızın 

daha iyi bir altyapıya daha iyi bir altyapıya 
ulaşabilmesi için böyle ulaşabilmesi için böyle 
bir misyon üstlendik. bir misyon üstlendik. 
Lotus Engelliler Spor Lotus Engelliler Spor 
Kulübü olarak tamamı Kulübü olarak tamamı 
kadınlardan oluşan bir kadınlardan oluşan bir 
takım kurduk. Bu takım takım kurduk. Bu takım 
ligde erkek takımlarla ligde erkek takımlarla 
mücadele ediyor." şek-mücadele ediyor." şek-
linde görüş belirtti.linde görüş belirtti.

Öztürk, 3. Lig A Gru-Öztürk, 3. Lig A Gru-
bu'nda yer aldıklarını bu'nda yer aldıklarını 

hatırlatarak, "Şu ana kadar 3 galibiyet, hatırlatarak, "Şu ana kadar 3 galibiyet, 
4 mağlubiyet aldık. Biz genel olarak 4 mağlubiyet aldık. Biz genel olarak 
skorboarda bakmadan kadın sporcu-skorboarda bakmadan kadın sporcu-
ların gelişimine katkı sağlayıp sonra ların gelişimine katkı sağlayıp sonra 
rekabet aşamasına geçeceğiz. Geri rekabet aşamasına geçeceğiz. Geri 
bildirimlerden çok mutluyuz." değer-bildirimlerden çok mutluyuz." değer-
lendirmesinde bulundu.lendirmesinde bulundu.

Lotus'un oyuncuları ise spor yap-Lotus'un oyuncuları ise spor yap-
tıkları için mutlu olduklarını dile tıkları için mutlu olduklarını dile 
getirerek, engelli kadınları basketbol getirerek, engelli kadınları basketbol 
oynamaya davet etti.oynamaya davet etti.

>> DEVLET HUZUREVLERI 

14 bin 535 'çınar'ın 
yuvası oldu
Yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımının sağlan-
ması ve hayat standartlarının yükselmesi amacıyla 
yürütülen çalışmalar kapsamında, devlet ve özel hu-
zurevlerinde toplam 26 bin 2 kişiye hizmet veriliyor.

YAŞLILARIN toplumsal 
hayata etkin katılımının 

sağlanması, hayat standartlarının 
yükselmesi ve daha iyi şartlarda 
yaşamalarının sağlanması ama-
cıyla yürütülen çalışmalar kapsa-
mında devlete ait huzurevlerinde 
14 bin 535, özel huzurevlerinde 
11 bin 467 olmak üzere toplam 
26 bin 2 kişiye hizmet veriliyor.

AA muhabirinin, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığından edindiği 

bilgiye göre, Bakanlık tarafından 
yaşlılara yönelik evde bakım ve 
gündüzlü bakım hizmetlerini 
yaygınlaştırmak, yaşlıların aile 
yanında bakımını destekleyen 
politikalara ağırlık vermek ama-
cıyla birçok çalışma yürütülüyor.

Yaşlıların hayat standardının 
yükseltilmesi ve daha iyi şart-
larda yaşamalarının sağlanması 
için yürütülen çalışmalar devam 
ediyor.
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>> YATALAK ANNESINI EMANET ARAÇLA 

Ukrayna'dan 
Türkiye'ye getirdi
Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününde Odessa'dan babası ve 
35 yıldır yatağa bağımlı annesiyle yola çıkan Natalya Ku-
lik, komşularının aracıyla geldikleri Yalova'da hayırseverlerin 

desteğiyle yeni bir hayata başladı.

R usya-Ukrayna savaşı 
nedeniyle babası ve 
35 yıldır yatalak olan 

annesiyle ülkesini terk etmek 
zorunda kalan kadın, kom-
şularından aldıkları emanet 
araçla Odessa'daki dostları-
nın tavsiyesi üzerine geldik-
leri Yalova'da hayırseverlerin 
desteğiyle hayata tutunmaya 
çalışıyor.

Odessa kentinde bir 
apartmanın 18'inci katında 
yaşayan Natalya Kulik (42), 
yatalak olan annesi Yelena 
Danilevna (75) ve babası 
Anatoliy Vasileviç (79) ile sa-
vaşın başlamasının ardından 
evlerinin yakınında patlayan 
bombalar nedeniyle korku 
dolu günler geçirdi.

Ülkelerini terk etmek 
zorunda olduklarını anla-

yan aile, Odessa'da 20 yıllık 
Dağıstanlı komşularının "Biz 
de Türkiye'ye gideceğiz, bize 
yardım eli uzatacak en iyi yer 
orası. Dağıstanlı dostlarımız 
da var orada" sözleri üzerine 
Türkiye'ye gitme kararı aldı.

Komşularının ikinci aracını 
ödünç alarak savaşın 13'üncü 
gününde yola çıkan aile, 3 
günde Türkiye'ye ulaştı.

Yalova'da kendilerine 
evlerini açan, tüm ihtiyaçla-
rını karşılayan Dağıstanlı bir 
ailenin yanında kalan Kulik 
ile anne ve babası, iki günce 
hayırseverlerin desteğiyle 
kendileri için kiralanan eve 
yerleşti.

Odessa'da bir mağazada 
satış sorumlusu olarak çalı-
şan Natalya Kulik, AA muha-
birine, evlerinin bulunduğu 

bölgede büyük patlamalar 
yaşandığını anlattı.

Bunun üzerine yola çıkma 
kararı aldıklarını belirten 
Kulik, şunları söyledi:

"Annemin hastalığı bizi 
çok zorladı. Onu sırtımızda 
taşımak zorunda kalıyorduk. 
Engelli aracıyla 18'inci kat-
tan inmek çok zor oluyordu. 
Bazen elektrikler kesiliyor, 
asansör çalışmıyordu. 18 
kat aşağı indirmek zorunda 
kalıyorduk. Sığınağa iniyor-
duk ama artık bu bir çözüm 
olmuyordu. Sürekli patlama-
lar meydana gelince evde 
oturmak mümkün olmuyor-
du. Biraz zaman geçtikten 
sonra artık gitmemiz gerek-
tiğini anladık ama aracımız 
yoktu. Komşumuzun iki aracı 
vardı, birini bize verdi."

GÜLLEDE DÜNYA REKORU BULUNAN ÖZEL SPORCU ALI TOPALOĞLU

Özel çocuklara örnek oluyor
Samsun'da 9 yıl önce 16 yaşında sporla tanışan, kariyerin-
de Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonluğu ve dünya rekoru 
bulunan down sendromlu sporcu Ali Topaloğlu, başarılarıyla 
özel çocuklara örnek oluyor.

ANTRENÖR Musa Davulcu sayesinde 
spor yapmaya 

başlayan Topaloğlu, 
2019 yılında Finlan-
diya’da düzenlenen 
Down Sendromlular 
Avrupa Şampiyona-
sı’nda gülle atmada 
elde ettiği 10.96’lık 
derecesiyle dünya 
rekorunun sahibi 
oldu.

Canik Belediyespor 
sporcusu, 100 metre 
koşu ve disk atmada 
da dereceleri olan 
Ali Topaloğlu’nun antrenörü Musa Davulcu, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç 
sporcuyla yaklaşık 9 yıl önce tanıştıklarını, 
katıldıkları uluslararası şampiyonalarda 14 
altın madalya kazandıkları söyledi.

Ali’nin spor ile tanışma serüvenini ise Da-
vulcu, şöyle anlattı:

“2013 yılında ilk antrenörlüğe başladığım-
da engelli sporcu arayışına başladım. Ali’nin 
babasını da tanıyorum. Sordum, ‘Çevrende 
engelli sporcu var mı?’ diye. O da ‘Oğlum 
var ama yapabilir mi?’ dedi. Ben de Ali’yi 
gördükten sonra babasına, ‘İki sene sonra 
dünya şampiyonu karşımda duruyor.’ cevabı-
nı verdim. Daha sonra çalışmalara başladık. 
Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampi-

yonluğu kazandık. Ayrıca gülle atmada 10.96 
metre ile dünya rekoru 
kırdık. Özellikle güllede 
katıldığımız bütün ulus-
lararası şampiyonalarda 
neredeyse hepsinde 
altın madalya kazandık.”

Ali Topaloğlu’nun 
kazandığı başarılarla 
engelli sporculara da 
örnek olduğunu vurgu-
layan Davulcu, “Ali’nin 
başarısından sonra 
birçok çocuk spora baş-
ladı. Biz de engelli ve 
özel sporculara ulaşa-

rak spora kazandırdık. İnsanların hayatlarına 
dokunmak güzel bir duygu.” diye konuştu.

“BU ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESININ 
TEK YÖNÜ BENCE SPORDUR”

Ülkenin farklı yerlerinden insanların 
arayarak, “Nasıl bu seviyeye getirdiniz?” diye 
sorduğunu belirten Davulcu, “Belediyemiz 
de bize çok destek oluyor. Bu çocukların 
sosyalleşmesinin tek yönü bence spordur. 
Her down sendromlu birey spor yapmalıdır. 
Her antrenör mutlaka bir down sendromlu 
bir sporcu çalıştırmalı. Ali, down sendrom-
lular uluslararası şampiyonalarda ilk altın 
madalya kazanan sporcumuzdur.” ifadelerini 
kullandı.

DOWN SENDROMLU 
ISTEMIHAN RADYODA 

Engellilerin 
sesi oluyor
Bayburt’ta yaşayan 23 ya-
şındaki down sendromlu 
İstemihan Kaya, radyoculuk 
hayalini gerçekleştirip en-
gellilerin kentteki sesi oldu.

KAYA, 4 yıl önce kentte UniFM adlı yerel 
bir radyoda program yapan Talat Saka'ya 

programlara katılarak türkü söyleme isteğini 
iletti. Bu talebi geri çevirmeyen Saka, Kaya'yı 
programa misafir olarak davet etti.

Birlikte keyifli bir sohbete imza atarak ciddi 
dinleyici kitlesine ulaşan ikili, daha sonra 
haftanın belirli günü birlikte program yapma 
kararı aldı.

Konuşma yetisi düşük olmasına rağmen rad-
yo programında Saka'nın da yardımıyla türkü 
söyleyip dinleyicilerini eğlendiren Kaya, aynı 
zamanda kendisi gibi engelli bireylerin yaşadı-
ğı sorunları da dile getiriyor.

Yaklaşık 10 yıldır kentte radyo programı 
sunan Talat Saka, AA muhabirine, İstemihan'la 
100 program yaptıklarını söyledi.

İstemihan'ın kentteki sosyal yaşamın her 
alanında bulunduğunu, dolayısıyla onunla 
programa çıkmanın kendisine ayrı mutluluk 
verdiğini dile getiren Saka, "İstemihan radyoya 
olan ilgisini, sevgisini her zaman bana söylü-
yordu. Bir dönem sonra artık dedim ki İstemi-
han'ı radyoda yanımda değerlendirmeliyim. Kış 
memleketinde yaşıyoruz hem ortamımız sıcak 
hem de onun radyoculuk hayalini gerçekleştir-
miş oluyoruz. Böylece birlikte program yapma-
ya başladık." diye konuştu.

ÇALIŞKANLIĞIYLA 

Takdir topluyor
GAZIANTEP'TE glütensiz ürünlerin bu-
lunduğu kafede garsonluk yapan, samimi 

tavırları ve neşeli halleriyle hem müşterile-
rin hem de çalışma arkadaşlarının sevgisini 
kazanan 30 yaşındaki down sendromlu Ahmet 
Görmez'in yüzünden tebessüm eksik olmuyor.

Gaziantep’te glütensiz ürünlerin üretilip satıl-
dığı kafede çalışan 30 yaşındaki down send-
romlu Ahmet Görmez, çalışkanlığıyla takdir 
topluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
“Korumalı iş yeri” statüsündeki “Glütensiz Bir 
Başka Kafe”de yaklaşık 5 yıldır garson olarak 
çalışan down 
sendromlu Gör-
mez, yüzündeki 
tebessümü çalışma 
arkadaşlarına ve 
müşterilere yansı-
tıyor.

Devlet memuru 
baba ile ev ha-
nımı bir annenin 
üçüncü çocuğu 
olarak dünyaya 
gelen Görmez, 
özel eğitim aldı. 
Daha sonra Engelli 
Koordinasyon 
Merkezi’nde eğiti-
mine devam eden 
Görmez, okuma, 
yazma, işaret dili, 
akıl oyunları gibi 
zeka geliştirici 
eğitimleri başarıyla tamamladı.

Kentte 2017’de açılan “Glütensiz Bir Başka 
Kafe”de çalışma hayatına başlayan Görmez, sa-
mimi tavırları ve neşeli halleriyle hem müşte-
rilerin hem de çalışma arkadaşlarının sevgisini 
kazandı.

Kafeye gelenlere “hoş geldiniz” diyerek yer 
gösteren ve müşterinin yazdığı siparişi mut-
faktaki personele ileten Görmez, daha sonra 
siparişleri masalara koyarken gülümsemeyi 
eksik etmiyor. Çalışkanlığıyla müşterilerin ve 
çevresindekilerin takdirini kazanan Görmez, 
aylık geliriyle de ailesinin aldığı evin taksitleri-
ne destek oluyor.

Ahmet için 
kafeye gelen 
müşteriler var
"Glütensiz Bir Başka 
Kafe" sorumlusu Ayfer 
Özçetin, AA muhabiri-
ne, Görmez'in çalışma 
hayatına başlama-
dan önce birçok özel 
eğitimden geçtiğini 
söyledi.

Görmez'in ayrı bir 
kalbi ve neşesi olduğu-
nu ifade eden Özçetin, 
neşesi ve pozitifliği ile 
her zorluğun üstesin-
den geldiğini belirtti.

BELEDIYECILIĞIN HER ALANINA 

Enerji katıyor
HER katta en az bir engelli olması hedefiyle 
engelli istihdamına katkı sağlayan Gazian-

tep Büyükşehir Belediyesinde görev alan 20 down 
sendromlu genç, çalışma hayatının bir parçası 
olmalarının yanı sıra belediyeye enerji katıyor.

“Engelli dostu şehir” sloganıyla hareket eden 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık son 
10 yıldır engelli bireylerin hayatın içerisinde var 
olabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda 112 engelliye istihdam sağ-
layan belediyenin çeşitli birimlerinde görevli 
down sendromlu gençler belediyeye güç veriyor.

Belediyeye ait “Mutlu Kafe” de bazı down 
sendromlu gençler komilikten garsonluğa kadar 
çeşitli işler yaparken bazıları da belediyenin 
ana binasında görev alıyor.

Büyükşehir 
Belediyesinin çe-
şitli birimlerinde 
görev yapan down 
sendromlu Ercan 
Kastur (29), Meh-
met Hösük (22) 
ve Kemal Poç-
kan (23) da aile 
bütçelerine katkı 
sağlıyor. Muhase-
be arşiv biriminde 
2010 yılından bu 
yana çalışan Ercan Kastur, burada evrak imza 
ve takip işlerinin yanı sıra banka işlemlerini de 
gerçekleştiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, AA muhabirine, göreve geldiği günden bu 
yana engelli dostu bir şehir olabilmek hedefiyle 
çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bunu gerçekleştirebilmek için de engeli va-
tandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak 
gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

“Engelli gruplarını tek tip destekle değil, 
down sendromlular, görme engelliler gibi her 
grup için ayrı çalışma yapmak gerekiyor. Be-
lediyede göreve başlar başlamaz bu anlamda 
çalışmalara başladık. Zaten daha önceki ba-
kanlık görevimizde de down sendromlular için 
‘korumalı iş yeri projesi’ni hayata geçirmiştik. 
Çünkü Cumhurbaşkanımızın başlattığı kalkınma 
hamlesinde bu gençler eğitilmiş, sağlık altyapısı 
oluşturulmuş ve artık istihdama yönlendirilmesi 
gerekiyordu. Zaten bu gençlerimiz kalkınmanın 
bir parçası olmak istiyorlardı.”

>> HAYATIN RITMINI 

Müzik ve 
sporda buldu
Bilecik'te, down sendromlu 21 
yaşındaki Arda Güneş, annesi 
ve babasının desteğiyle haya-
ta sımsıkı tutunuyor.

BEŞIKTAŞ Mahallesi'nde yaşayan 
Sibel ve İsmail Güneş çifti, ikinci 

çocukları olan down sendromlu oğulları-
nın eğitimine büyük önem verdi, onu spora 
yönlendirdi.

Judo, karate ve boks yapan, koşan ve 
yüzen Arda Güneş, 13 yaşından itibaren 
il düzeyinde katıldığı müsabakalarda 20 
madalya kazandı.

2,5 yaşından itibaren rehabilitasyon 
merkezine giden Arda Güneş, Halk Eğitimi 
Merkezi'ndeki kurslarda el becerisini geliş-
tirerek, eserleriyle hünerlerini sergiliyor.

Neşeli tavırlarıyla etrafına mutluluk 
saçan Arda, zeybek de oynuyor.

Anne Sibel Güneş, AA muhabirine, 
Arda'nın hayatlarında olmasından büyük 
mutluluk duyduklarını söyledi.

Onun durumunu karşısında asla isyan 
etmediklerini, tepki göstermediklerini 
belirten Güneş, "O bizim evladımız. Allah 
onu bize verdi. Arda gibi 10 çocuğum ol-
sun, hiç sıkıntı yok, her şekilde kabulümüz. 
Ölmeden cennete gitmek nasıldır, böyle 
görüyorsunuz. Öğrendiği her şey kendi 
başarısıdır. Sürekli yanındayız. Biz Arda'yla 
büyüyoruz, o bize öğretiyor." ifadelerini 
kullandı.

"ENGELLI KELIMESINI KULLANMAK 
ISTEMIYOR"

Arda'nın 7 senedir yüzdüğünü, 2 yıl önce 
ise liseden mezun olduğunu aktaran Gü-
neş, şöyle konuştu:

"Engelli olduğunu, 8 yaşındayken ona 
okuduğum bir hikayede geçen 'engellemek' 
kelimesinden fark etti. Doktor, 'Hiç fark 
etmeyebilirdi ama çok erken fark etmiş.' 
dedi. Bize tavsiyelerde bulundu. Onları 
yaptık. Engelli kelimesini kullanmak iste-
miyor. 'Ben engelli değilim. Benim gözüm, 
kulağım, bacağım her şeyim var.' diyor. 
Hatta özel gereksinimli bireyler dememi 
istemiyor. O kelimeyi hiç sevmiyor. Kendini 
öyle görmüyor."
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Karaismailoğlu, 1915 Ça-
nakkale Köprüsü ile yıllık 
olarak zamandan 382 
milyon avro, akaryakıt 
tüketiminden 31 milyon 
avro, 3 bin 234 ağa-
ca eş değer karbon 
salımındaki azalmayla 
çevresel olarak 1 milyon 
900 bin avro tasarruf 
elde edileceğini bildirdi.

>> BAKAN KARAISMAILOĞLU 

1915 Çanakkale 
Köprüsü'nü anlattı
1915 Çanakkale Köprüsü'n-

de açıklamalarda bulunan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin 
milletin kaderinin çizildiği yer ol-
duğunu belirterek, bir neslin cihan 
harbinde şehit olduğunu, onlar 
sayesinde bir milletin bağımsızlığı-
na kavuştuğunu söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl 
dönümünde, 2023 vizyon projele-
rinden Malkara-Çanakkale Otoyolu 
ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 
hizmete açmanın haklı gurur ve 
onurunu yaşadıklarını anlatan Kara-
ismailoğlu, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın teş-
rifleriyle yarın Malkara-Çanakkale 
Otoyolu ile yolun altın halkası olan 
1915 Çanakkale Köprümüzün açı-
lışını yapacağız. Milli Şair Mehmet 
Akif Ersoy, ‘Şu Boğaz harbi nedir? 
Var mı ki dünyada eşi?’ der. Biz o 
benzeri yaşanmamış harbin, feda 
edilen canların anısını yaşatmak 
için dünyada eşi olmayan bir eser 

bırakıyoruz. 1915 Çanakkale Köp-
rüsü; adı, mimari tasarımı ve teknik 
özellikleri ile aziz şehitlerimizin 
hatırasını da bağrında taşıyan, 
Çanakkale Boğazı’na vurulan mühür 
ve eşsiz bir abidedir.”

Bakan Karaismailoğlu, köprünün, 
enlerin, ilklerin ve rekorların projesi 
olduğunu vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
özellikleriyle ilgili bilgi veren Kara-
ismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“2 bin 23 metre orta açıklık ve 
770’er metre yan açıklıkları ile köp-
rümüz 3 bin 563 metre uzunluğun-
da. 365 ve 680 metrelik yaklaşım 
viyadükleri ile birlikte toplam geçiş 
uzunluğu da 4 bin 608 metreye 
ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun 
orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarla-
nan ilk köprü olarak tarihe geçecek. 
318 metre kule yüksekliği ve 16 
metrelik mimari amaçlı top mer-
misi figürüyle deniz seviyesinden 
334 metre yüksekliği ile dünyanın 
en yüksek kulelere sahip asma 

köprüsü olacaktır. 1915 Çanakkale 
Köprümüz bizim için çok kıymetli 
olan pek çok sembolü bağrında 
taşımaktadır. 2 bin 23 metre orta 
açıklık, Cumhuriyet’imizin 100. yılı 
olan 2023’e atıftır. 318 metrelik 
çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanak-
kale Zaferi’ne işarettir. 16 metrelik 
mimari amaçlı top mermisi figürleri, 
top mermilerini insanüstü bir güçle 
sırtlayan Seyit Onbaşı’ya saygımız, 
selamımızdır. Kırmızı-beyaz renkli 
kuleler, al bayrağımızı işaret etmek-
tedir. 4 yıllık yapım süresin boyunca 
30 bin çalışma arkadaşımız en 
yoğun zaman da 6 bin personel ve 
740 adeta iş makinesi ile gece-gün-
düz çalışarak tamamladığımız pro-
jemiz, hem şehit ecdadımıza vefa 
borcumuz ve hem de ülkemizin 
aydınlık geleceğinin teminatıdır.”

Karaismailoğlu, bu köprünün, 
sembol ve tarihi niteliklerinin 
yanı sıra teknik özellikleriyle de 
Türkiye’nin örnek ve lider projeleri 
arasında yer aldığını aktardı.

>> ÜNIVERSITE HAYALI 

Annesinin fedakarlığıyla 
gerçek oldu
Bursa'da, "beyin felci" olarak bilinen serebral palsi hasta-
sı 22 yaşındaki Sevcan Demirkaya, eğitim hayatı süresin-
ce kendisine eşlik eden annesinin fedakarlığı sayesinde 
üniversitede eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

ANNESININ 11 aylıkken soğuk 
algınlığı şüphe-

siyle götürdüğü has-
tanede serebral palsi 
teşhisi konulan Sevcan 
Demirkaya, 8 yıl hasta-
nede gördüğü tedavi 
ve geçirdiği 2 büyük 
ameliyatın ardından 
konuşma, birkaç adım 
da olsa destekli yürüme 
becerilerine kavuştu.

Ayten Bozkaya Spastik 
Çocuklar Hastanesi ve 
Rehabilitasyon Merkezinden 9 yaşında 
taburcu edilen Sevcan, aynı yıl eşinden 
boşanan annesiyle baş başa kaldı.

Osmangazi ilçesindeki kiralık 2 odalı 
ve tuvaleti de bahçede bulunan evde 
kızıyla yaşam mücadelesi veren anne 
46 yaşındaki Yeter Demirkaya, evladı-
nın iyi bir eğitim alması için ilkokuldan 
itibaren onu okula getirerek dersleri 
boyunca eşlik etti.

Özel eğitim almayarak sağlıklı 
öğrencilerle aynı sıraları paylaşmayı 

isteyen Sevcan, geçen yıl ikinci kez gir-
diği üniversite sınavında 
Bursa Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Yükse-
kokulu Yerel Yönetimler 
Bölümünü kazandı.

Üniversitede öğrenim 
görme hayalini gerçeğe 
dönüştüren Sevcan'ı, akü-
lü engelli aracıyla okula 
bırakan annesi, dersleri 
bitene kadar onu okulda 
bekliyor.

KIZININ BIR ODASI OLSUN ISTIYOR

Anne Yeter Demirkaya, AA muhabiri-
ne, kızının her türlü ihtiyacında yanın-
da olması gerektiğinden çalışamadı-
ğını, engelli ve bakım aylığı desteğiyle 
hayatlarını sürdürdüğünü söyledi.

Sevcan'ın haftanın iki günü yüz yüze, 
iki günü ise uzaktan eğitimle okulunu 
sürdürdüğün anlatan Demirkaya, "Oto-
büsle onu okula getiriyorum. Yaklaşık 5 
saat derslerinin bitmesini bekliyorum, 
sonra birlikte geri dönüyoruz." dedi.

EĞITIM AŞKIYLA ÖĞRETMEN OLAN GÖRME ENGELLI

Öğrencilerini 
hayata hazırlıyor
Doğuştan görme engeline rağmen zorlukları aşıp 
Türkçe öğretmeni olan Gülay Girgin, İzmir'in Tor-
balı ilçesindeki Ayrancılar Ortaokulu'nda öğrenci-
leri geleceğe hazırlamak için özveriyle çalışıyor.

GÜLAY Girgin, ilk ve ortaöğre-
nimini tamamladıktan sonra 

2010’da açılan engelli kadrosuna 
müracaat ederek Muğla İl Milli Eği-
tim Müdürlüğünde memur oldu.

Çocukluk yaşlarından itibaren 
hayalini kurduğu öğretmenlik mes-
leğine ilk adımı 2011’de Akdeniz 
Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 
Bölümünü kazanarak atan Girgin, 
tayin olduğu Antalya’da gündüz işe 
giderken akşam eğitimine devam 
etti.

Üniversite eğitimini tamamladık-
tan sonra Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı’nı başarıyla geçen 
Girgin, 7 yıldır Türkçe öğretmeni 
olarak görev yapıyor.

Azmiyle kendisi gibi engelli birey-
lere örnek olan Gülay öğretmen, AA 
muhabirine, görev yaptığı Ayrancılar 
Ortaokulu’nda yaptığı açıklamada, 
çok sevdiği mesleğinin çocukluk 
yıllarından itibaren tek hedefi oldu-
ğunu ifade etti.

Milli Eğitim’de ilk olarak hizmetli 
kadrosuyla işe girdiğini belirten 
Girgin, şunları söyledi:

“Sonra dedim ki ‘Sınıfa girme-
liyim, öğrencilere verebileceğim 
çok şey var.’ Çabalarımla sınava 
hazırlandım ve puanım iyi gelince 
hedefime ulaştım. Güzel bir eğitim 
süreci geçirdim. Sonrasında da 
öğretmen olarak başladım. Okulda 
öğrencilerimin bana çok desteği 

oluyor. Pırıl pırıl çocuklar. Zaman 
zaman yaramazlıklarımız olsa da 
kalpleri tertemiz. Ne zaman öğret-
menler odasından çıksam koşa koşa 
yanıma gelip sınıfa birlikte gidiyo-
ruz, sohbet ediyoruz.”

Okulda öğrencilerinden ve diğer 
öğretmenlerden destek gördüğünü 
ve bu sayede kendisine “yapamaz-
sın” dedikleri birçok şeyi başardığını 
anlatan Girgin, “Kişinin potansiyeli-
nin farkına varması ve çok istemesi, 
sonra da eyleme geçmesi gerekiyor. 
Harekete geçtikten sonra her şey 
çorap söküğü gibi geliyor. Engeller 
engel değil ancak fırsatları değer-
lendirmek ve olanakların sunulması 
da önemli. Burada çok mutluyum. 
Hem öğrencilerimden hem öğret-
men arkadaşlarımdan çok destek 
alıyorum.” diye konuştu.

“ÇOCUKLARLA MÜTHIŞ BIR 
DIYALOĞU VAR”

Girgin’in Ayrancılar Ortaokulu’n-
daki meslektaşlarından Çiğdem 
Kördemir, 25 yıllık öğretmen oldu-
ğunu ve daha önce fiziksel engelli 
öğretmenlerle çalıştığını belirterek, 
“Gülay hocam benim için çok özel. 
Kendisi hem mesai arkadaşım hem 
de hemşehrim. Mesleğinde de 
çok başarılı ve enerjisi çok yüksek. 
Çocuklarla müthiş bir diyaloğu var. 
Onunla çalışmak bize ayrı bir keyif 
veriyor.” dedi.

>> PROTEZLI BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMENI

Hem okulda hem de havuzda 
şampiyon yetiştiriyor

Kah-
ramanma-

raş’ta küçük yaş-
larda geçirdiği trafik 
kazasında bacaklarını 

diz altından kaybeden 41 
yaşındaki Ali Uzun, milli 
yüzücü geçmişiyle hem 
öğrencilerinin hem de 
sporcularının kariye-

rine katkı sunu-
yor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 
küçük yaşlarda geçirdiği trafik 

kazası sonucu 2 bacağına protez ta-
kılan ve hayalinin peşinden giderek 
öğretmen olan Ali Uzun, okulunda 
öğrencilerinin, antrenörlük yaptığı 
yüzmede de sporcularının şampi-
yonluğuna katkı sunuyor.

6 yaşındayken kamyonun çarp-
ması sonucu bacaklarını diz altın-
dan kaybeden ve protezle hayatını 

sürdüren 41 yaşındaki Uzun, 1990'lı 
yıllarda bir öğretmeninin tavsiye-
siyle yüzmeye başladı.

Katıldığı turnuva ve müsabaka-
larda elde ettiği başarılarla milli ta-
kıma seçilen Uzun, alanında çeşitli 
uluslararası başarılar elde etti.

Hayali olan beden eğitimi öğret-
menliğini Deniz Bitmiş Ortaokulu'n-
da sürdüren Uzun, okulda kurduğu 
badminton takımıyla 9 kupa kazandı.

Yüzmeden de hiçbir zaman vaz-
geçmeyen ve engelli bireylere rol 
model olan Uzun, okuldan arta kalan 
zamanlarda da Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne bağlı havuza giderek 
antrenörlüğünü yaptığı Kahraman-
maraş Engelliler Kulübü sporcularını 
müsabakalara hazırlıyor.

Havuzdan çeşitli kulvarlarda pa-
ralimpik şampiyonlar çıkaran Uzun, 
azmiyle çevresindeki örnek oluyor.

Yürüyemeyen serebral palsili genç 
kız özel eğitimle koşmaya başladı
Doğuştan serebral palsili 21 yaşındaki Eda Dilşad Çelik, Altındağ Halk 
Eğitim Merkezi'nde verilen özel eğitimin ardından yürüyüp koşmaya, bi-
siklet sürüp tenis oynamaya başladı.

BACAKLARINA bağlı destek cihazlarıyla ancak 
ayakta durabilen ve bu sebeple evden dışarı 

çıkamayan doğuştan serebral palsili Eda Dilşad Çelik’in 
hayatı, Altındağ İlçe Spor Müdürlüğü ve Altındağ Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kendisine ulaşmasıyla 
tamamen değişti.

Çelik, Altındağ Halk Eğitim Merkezi’nin tahsis ettiği 
iki öğretmenle bir sene boyunca aletli ve aletsiz eg-
zersizler yaparak önce yürümeye, ardından koşmaya ve 
daha sonra tenis oynamaya başladı.

Halk Eğitim Merkezi’ndeki rehabilitasyon sürecinden 
önce hiç yürüyemediğini, hatta ayakta durmakta zorlanıp 
sürekli düştüğünü anlatan Çelik, öğretmenlerinin kendisi-
ne güvenini boşa çıkarmamak için çok çabaladığını söyledi.
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>> GÖREMEYEN BABA, ZIHINSEL ENGELLI OĞLU IÇIN 

Öğretmenliği okuyor
Stajını çocuğunun eğitim gördüğü okulda yapan İbrahim Bingül, "Özel eğitim, aynı 
zamanda benim hayatım. Çünkü kendi geçmişimi görüyorum bu çocuklarda." dedi.

Sakarya’da yaşayan doğuştan gör-
me engelli 42 yaşındaki İbrahim 
Bingül, zihinsel engelli çocuğuna 

yardım edebilmek için memur olarak 
görev yaptığı Sakarya Üniversitesinde 
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde 
eğitim görüyor.

Bingül, Çanakkale ve Eskişehir’de 
eğitim gördükten sonra girdiği Sakar-
ya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümünü 2004’te bitirdi. Mezun olduğu 
okula 2005’te memur olarak atanan 
Bingül, 5 yıldır Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığı Görme Engelli 
Kullanıcı Hizmetleri Biriminde görev 
yapıyor.

Zihinsel engelli oğluna yardımcı 
olabilmek için 2019 yılında Sakarya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eği-
tim Öğretmenliği Bölümüne başlayan 
Bingül, stajını ise çocuğunun eğitim 
gördüğü Nilüfer Özel Eğitim Uygulama 
Okulunda yapıyor.

Açık öğretimde Sosyal Hizmetler ve 
Tarih bölümlerini de bitiren son sınıf 
öğrencisi Bingül, bundan sonraki haya-
tında eğitmen olarak özel öğrencilerin 
hayatına dokunmayı hedefliyor.

“ENGELLILIK DE BIR FARKLILIKTIR”

İbrahim Bingül, AA muhabirine, engel-
liliği bir acizlik değil bir farklılık olarak 

gördüğünü söyledi.
İnsanın önce kendisini kabul etmesi 

ve sorunlarına çözüm üretmesi gerek-
tiğine inandığını dile getiren Bingül, 
“Sadece bazı şeyleri farklı yaparak 
toplumda aynı şeyleri yapabiliriz. Evli-
yim, çocuğum var. Evde eşime yardımcı 
olmaya gayret ediyorum. Yeter ki kabul 
işine önce kendinizden başlayın, ken-
dinizden başlarsanız bütün sorunların 
üstesinden gelebilirsiniz.” diye konuştu.

Bingül, okuma hırsının arkadaşlarının 
okula gidip de kendisinin gidememesiy-
le başladığını ifade ederek, çocukluğun-
dan bu yana okumaktan başka seçeneği 
olmadığını düşündüğünü anlattı.

"Bazı insanların meslekleri hayatları olur"
Bingül, engelli çocuğuna yardımcı olabilmek için özel eğitim öğret-
menliği okuduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Bazı insanların meslekleri, hayatları olur. Özel eğitim, aynı 
zamanda benim hayatım. Çünkü kendi geçmişimi görüyorum bu 
çocuklarda. Gösterdikleri çaba, bir harfi yazmaları, bir ayakkabıyı 
bağlamaları, kullandıkları bir kelime... Bunlar çok önemli şeyler. 
Hayatı daha iyi nasıl yaşayabileceklerini öğrenmeleri konusunda 
çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz, bunu seviyorum."

2020-2021 DÖNEMINDE 

Engelli 122 bin kişinin eğitime erişimi sağlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, engelli 
öğrencilere yönelik hayata geçirilen taşımalı eğitim kapsamında, 2020-2021 eğitim 
öğretim yılında 365 milyon 486 bin 421 lira kaynak kullanıldı.

AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ile Milli Eğitim Bakanlığının, Taşı-

malı Eğitim Projesi sayesinde 2020-2021 
eğitim öğretim yılında 122 bin 121 engelli 
öğrenci eğitim hayatından uzak kalmadı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü, Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli 
Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, engelli öğ-
rencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik 

çalışmalar yapılıyor.
Bu kapsamda, taşımalı eğitim projesinin 

hayata geçtiği 2004-2005 öğretim yılın-
dan bugüne, özel eğitime gereksinim du-
yan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz 

ulaşımları sağlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı-

na bağlı resmi özel eği-
tim okulları, özel eğitim 
sınıfları öğrencileri ile 
yaygın kursiyerleri kap-
sayan programdan tüm 
engelli gruplar yararla-
nabiliyor.

365 MILYON 486 BIN 
421 LIRA KAYNAK 

KULLANILDI

Engelli öğrencilerin 
okullarına daha kolay 
erişimleri sağlanarak, 
okula gitme oranlarının 
artırılması, eğitim ve 
öğretimin teşvik edilme-
si, engelli öğrencilerde 
okul sevgisinin oluşması, 
öğrencilerin ulaşımda 
yaşadıkları sorunların 
giderilmesi ve böylece 
engelli bireylerin sosyal 
hayatın her safhasında 
kendilerine yer bulabil-
mesi hedefleniyor.

Projenin başladığı 
tarihten bugüne kadar 
öğrenci taşıma uygu-
lamasından yararlanan 
öğrenci sayılarında be-
lirli oranda artış olduğu 
gözlendi.

Uygulamanın haya-
ta geçtiği yıl taşımalı 
eğitimden yararlanan 
engelli öğrenci sayısı 
6 bin 901'ken, bu sayı 
yaklaşık 16,4 kat artarak 
2020-2021 öğretim 
yılında 122 bin 121'e 
ulaştı. 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında ise 113 
bin 660 engelli öğrenci 
Taşımalı Eğitim Projesi 
sayesinde okuma imkanı 
buldu.

Öte yandan, söz ko-
nusu proje kapsamında 
2020-2021 döneminde 
122 bin 121 engelli 
öğrenci için 365 milyon 
486 bin 421 lira kaynak 
kullanıldı.

Bedensel engelli yüzücü Eda Kaya 
hayallerinden vazgeçmiyor
Hastalığı dolayısıyla 18 yıl önce başladığı yüzmede 100’ün üzerinde madalya elde eden bedensel en-
gelli Eda Kaya, hedeflerinden vazgeçmiyor.

ISTANBUL’DA 1994 yılında doğan ve ayakların-
da şekil bozukluğu bulunan Eda Kaya, erken yaşta 

tavsiye üzerine yüzme sporuyla tanıştı.
Aradan geçen 18 yılda birçok şampiyonada kulaç 

atan Eda Kaya, 100’ün üzerinde altın, gümüş ve bronz 
madalya kazanmayı başardı.

Engeline rağmen hayata küsmeyen ve hedeflerin-
den şaşmayan Eda, en son Gaziantep’te düzenlenen 
Türkiye Şampiyonası’nda 5 farklı stilde altın madalya 
elde etti.

Eda Kaya, yaklaşık 5 yıldır Ordu Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübünde spor yaptığını belirterek, kendisine 
verilen desteklerle birçok şampiyonada istediğini 
aldığını söyledi.

Daha önce katıldığı şampiyonalarda farklı stillerde 
madalyalar kazanmayı başardığını aktaran Eda Kaya, 
en son 4-6 Şubat’ta Gaziantep’te düzenlenen Türkiye 
Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde S-6 ve S-7 
kategorisinde 5 madalya kazanmayı başardığını dile 
getirdi.

Ayaklarında şekil bozukluğu olduğu ve buna bağlı 
olarak denge problemi yaşadığı için 9 yaşında dok-
torların tavsiyesi üzerine yüzme sporu ile tanıştığını 
belirten Eda Kaya, bu spora ilk başladığı günden bu 
yana hayalleri ve hedefleri bulunan bir sporcu oldu-
ğunu ifade etti.

Eda Kaya, “Hedefim milli takıma seçilmek. Ondan 
sonra dünyanın farklı ülkelerinde yapılacak organizas-
yonlarda Türk bayrağını temsil etmek istiyorum.” diye 

konuştu.
Elde ettiği başarılı sonuçlarla milli takım kadro-

sunda yer alacağına inandığının altını çizen Eda 
Kaya, bundan sonra hedef çıtasını daha da yukarılara 

taşımak istediğini vurguladı.
Yüzmede 100’ü aşkın madalyasının bulunduğunu 

kaydeden Eda Kaya, sadece son 5 yıl içerisindeki ma-
dalya sayısının 50’ye yakın olduğunu dile getirdi.

Kanatsız kelebekler şampiyonluk hedefliyor
Bosna Hersek’te bedensel engelli yüzücü çocuklar, bu sporla tanışma-
larını sağlayan “SPID” kulübü sayesinde şampiyonluk hayali kuruyor.

SARAYBOSNA’DA engelli çocuklara umut olan 
SPID’nin kurucusu ve antrenörü Amel Kapo ile 

paralimpik yüzücü Ismail Zulfic ve babası Ismet Zulfic, 
kulübün etkinliklerini ve küçük yüzücülerin hedefleri-
ni AA muhabirine anlattı.

Saraybosna Üniversitesi Beden Eğitimi doktora öğ-
rencisi olan Kapo, üniversiteden mezun olduktan sonra 

ülkedeki bedensel engellileri yüzme sporuyla tanıştır-
mak için 2015’te bu kulübü kurduğunu dile getirdi.

Kapo, tüm engelli bireyler için en kolay yapılabile-
cek ve hızlı öğrenilebilecek sporun yüzme olduğunu 
vurgulayarak, kulüp kurmaya giden sürecin hiç kolay 
olmadığını söyledi ve “Öncesinde çok araştırma yap-
tım.” dedi.

Paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ten ailelere çağrı
Paralimpik Oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, ailelere engelli çocuklarını sporla tanıştırmaları tavsiyesinde bulundu.

2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyun-
ları'nda altın madalya kazanan milli masa 

tenisçi Abdullah Öztürk, bir programa katılmak 
amacıyla geldiği Kastamonu'da AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde sporla 
buluşturulması gereken gençler bulunduğunu 
söyledi.

Çeşitli projeler sayesinde engelli gençlerin 
sporla buluşturulabileceğini belirten Öztürk, her 
engellinin spora dahil olması gerektiğini vurgu-
ladı.

"SPORU ENGELLILERE ULAŞTIRMAYA 
ÇALIŞACAĞIZ"

Sporu engelliler için olmazsa olmaz gördüğü-
nü dile getiren ay-yıldızlı sporcu, "Profesyonel 
olarak 16 yıldır sporun içindeyim. Hayatımda elde 
ettiğim her şeyi spor sayesinde kazandım. Masa 

tenisinde elde ettiğim başarılar sonucu inanıl-
maz güzel bir hayatım oldu. Projelerle sporu 
engellilere ulaştırmaya çalışacağız. Aramızdan 
yeni dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları 
neden çıkmasın." ifadelerini kullandı.

Anne babaların bu konuda hassas davranması 
gerektiğine işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"En büyük sorumluluk anne babalara düşüyor. 
Engelli çocuklarınızı sokağa çıkarın, spor salonla-
rına getirin. Getirin ki biz de onlarla spor yapalım, 
hayata çok farklı bir çerçeveden baksınlar. Spor, 
ben ve benim gibi birçok arkadaşımın hayatını 
değiştirdi. Anne babaların yapmaları gereken tek 
şey, çocuklarını spor salonuna getirmeleri. Gerisi 
zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Anne babalar 
şunu unutmasın, sizler bugün var, yarın yoksunuz. 
O engelli çocuğunuz hayata bir şekilde tutunmak 
zorunda. Bu da sporla olacaktır."



Nisan 2022
Yıl: 3 - Fiyat: 5 TL

AMPUTE MILLI FUTBOL TAKIMI KENDI EVINDE DÜNYA KUPASI’NI KAZANMAK ISTIYOR

Tek hedef şampiyonluk!
Antalya’da kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı’nın hedefi, Türkiye’nin ev 
sahipliğinde 1-10 Ekim’de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nı kazanmak.

T ürkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, 
AA muhabirine açıklamasında, 24 

ülkenin katılacağı Ampute Futbol Dünya 
Kupası'na İstanbul'da ev sahipliği yapa-
caklarını hatırlattı.

Türkiye olarak ampute futbolda dün-
yanın en büyük ligi olduklarını belirten 
Ergezen, "Lige verilen arada Ampute 
Milli Futbol Takımımız, Antalya'da kampa 

girdi. 8 kamp planlıyoruz. Dünya Kupası 
öncesinde değişik illerde milletimizle 
kucaklaşacağız. Milletimizle daha çok 
kaynaşıp daha çok birleşerek yol yürü-
yeceğiz. Geçmişte Avrupa şampiyonlu-
ğu, dünya ikinciliğimiz var. Artık dünya 
şampiyonu olmak istiyoruz. En büyük 
hedefimiz dünya şampiyonu olmak." diye 
konuştu.

Ergezen, her engelli bireyin engel de-

recesine göre mutlaka bir spor branşına 
yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın kendilerine verdiği talimat doğ-
rultusunda "Engelsiz spor" sloganı ile 
herkese ulaşmaya çalışacaklarını aktaran 
Ergezen, "Kulüp ve sporcularımızın sayı-
larını artıracağız. Var olan sporcularımızın 
da daha iyi olmaları için elimizden geleni 
yapacağız." ifadelerini kullandı.

>> BEDENSEL ENGELLI KÜTÜPHANECI 

Eğitim aşkıyla 
öğrencilere ışık oldu
Bingöl'de dirsekten iki kolu, diz kapağından iti-
baren iki bacağı olmamasına rağmen iki lisans 
eğitimini tamamlayıp kütüphane memuru olan 
Birgül Aran, okuma azmiyle bir önlisans, bir de 
tezli yüksek lisans programını tamamladı.

BİNGÖL’DE doğuştan 
bedensel engelli Birgül 

Aran, görev yaptığı okul kü-
tüphanesinde eğitim aşkıyla 
öğrencilere örnek oluyor.

Bingöl’de dirsekten iki 
kolu, diz kapağından itibaren 
iki bacağı olmayan Aran, 
Avrupa İslam Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesin-
den mezun oldu. Daha 
sonra Anadolu Üniversitesi 
Sosyoloji Lisans Programını 
tamamlayan Aran, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Cevdet Yılmaz Orta-
okulu Kütüphanesi’ne 2018 
yılında memur olarak atandı.

Protez desteğiyle yürüyen 
ve kendisini hayata bağla-

yan kitaplarla iç içe görev 
yapan Aran, eğitim hayatını 
sürdürmeye karar verdi.

Anadolu Üniversitesi İlahi-
yat Önlisans Programı’ndaki 
eğitiminin ardından Bingöl 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Tarih Anabilim 
Dalı Tezli Yüksek Lisans 
Programı’nı da başarıyla 
tamamlayan Aran, Anadolu 
Üniversitesi Adalet Meslek 
Yüksekokulu’nda eğitimini 
sürdürüyor.

Kütüphanedeki görevi 
sırasında yakından ilgilendi-
ği öğrencilere kitap okumayı 
sevdiren Aran, kısa sürede 
yakın ilişki kurduğu öğrenci-
lerin “Birgül ablası” oldu.

Annesinin kendisini savunması için gönderdiği 

Tekvandoda başarıya 
doymuyor
Ulusal ve uluslararası işitme engelliler tekvando şam-
piyonalarında önemli dereceler elde eden 23 yaşındaki 
milli sporcu Batuhan Şimşek’in hedefi bu yıl olimpiyat-
larda altın madalya kazanmak.

İŞİTME engelli olan Şimşek, aile-
sinin yönlendirmesiyle 12 yaşında 

Konya'da tekvandoya başladı. Kendisini 
savunması için gönderildiği sporu yap-
tıkça mutlu olan 23 yaşındaki Şimşek, 
başarılı olmak için annesi ve antrenörüne 
söz verdiği için aralıksız çalıştı. Bugüne 
kadar 12'si altın olmak üzere 40 madalya 
kazanan Şimşek, uluslararası müsabaka-
larda başarılı olmak için ter döküyor.

HEDEF OLİMPİYATLARDA ALTIN 
MADALYA

Şimşek, annesi aracılığıyla işaret diliyle 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla 
hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Başarılarının arkasında ailesi ve ant-
renörünün desteği olduğunu ifade eden 
Şimşek, "2013'ten beri her yıl aralıksız 
Türkiye şampiyonluğunu kimseye bırak-
madım. Önce Avrupa daha sonra da dünya 
şampiyonluğuyla zirveye ulaştım. Tabii en 
büyük hedefim 3. olarak ayrıldığım olim-
piyatlardan da altın madalya almaktı ama 
olmadı. İnşallah bu sene Rio'da yapılacak 
olimpiyatlara çok çalışacağım ve altın ma-
dalyayla döneceğim." ifadelerini kullandı.

Şimşek, hedefi doğrultusunda çok 
çalıştığını, Avrupa ve dünya şampiyonluk-
larının ardından olimpiyat şampiyonluğu-
nun kendisi için çok önemli olacağını dile 
getirdi.

Anne Selamet Şimşek ise Şimşek gibi 
işitme engelli iki çocuğunu da kendilerini 
koruyabilsinler diye tekvando sporuna 
başlattıklarını kaydetti.

Antrenörü Ali Armağan'ın Batuhan 
ile çok iyi ilgilendiğini anlatan Şimşek, 
"Kendisini koruyabilmesi amacıyla verdi-
ğimiz bu sporda hocasının yeteneğini fark 
etmesiyle Batuhan bu başarıları elde etti." 
diye konuştu.

Engelsiz koro ile sosyalleştiler
İzmir'de engellilerin hayata daha sıkı bağlanmaları için 
Türk Kızılay tarafından kurulan koroda yer alan engellile-
rin iletişim becerilerindeki gelişim, aileleri sevindirdi.

TÜRK Kızılay Urla Şubesince 
hayata geçirilen "Hayata Bağlan 

Projesi" kapsamında 2 yıl önce engel-
liler için "Şarkılarla Türkülerle Hayata 
Bağlan" müzik korosu oluşturuldu.

Urla Belediye Konservatuvarı iş 
birliğiyle, tamamı gönüllü koro şefi ve 
müzisyenlerin katılımıyla oluşturulan 
koroya, her yaş grubundan aralarında 
zihinsel engelli, down sendromlu ve 
otizmli bireylerin olduğu yaklaşık 30 
kişi katıldı.

Kızılay şube binasında Sevil Şim-
şek'in şefliğinde bir araya gelen 
engelliler, zaman içinde çekingenliği 
üzerlerinden atarak tüm şarkılara eşlik 

etmeye başladı. Seçtikleri şarkıların 
nakaratlarını ezberleyen, takım ça-
lışmasına katılan engelliler, iletişim 
becerilerini geliştirdi.

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı 
Nurgül Saltık, AA muhabirine, projeyi 
deneme amaçlı başlattıklarını, engelli 
bireyleri az da olsa sosyal hayata ka-
zandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Saltık, şöyle konuştu:
"Anneler ilk başta bize 'çocuklarımız 

kapalı alana giremez' dediler. Biz de 
'deneyelim' dedik, anneleri ikna ettik. 
Çocuklarımızda müthiş bir değişim 
görüldü. Duvara bakan çocuklarımız 
hayata katıldılar. “

>> GÖRME ENGELLI EMRE’YI 

Babaanne fedakarlığı 
hayata bağlıyor
Kırşehir’de 23 yıldır babaannesinin sevgisi 
ve fedakarlığıyla hayata tutunan üniver-
site öğrencisi Emre Yüksel, gençlik merke-
zindeki etkinliklerle de sosyalleşiyor.

KIRŞEHİR'DE görme engelli Emre Yüksel, baba-
annesinin 23 yıldır verdiği destekle hayatın tüm 

zorluklarını aşıyor.
İzmir'de doğumunun ardından konulduğu kuvözde 

gözleri bantlanmadığı için beyinden göze giden da-
marın kuruması nedeniyle engelli kalan Emre Yüksel'i 
(25), 2 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasıyla 
Kırşehir'de yalnız yaşayan babaannesi Zeynep Atmaca 
yanına aldı.

İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında babaannesinin 
büyük desteğini gören Yüksel, Anadolu Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Önlisans Programı ikinci sınıfta eğitim 
görüyor.

Son üç aydır haftanın iki günü Cacabey Gençlik 
Merkezine giden Emre Yüksel, antrenör Adem Doğan 
ile sportif faaliyetlere katılıyor, babaannesi ve usta öğ-
retici Tuğba Kılıç'la da el becerisi kursunda bez bebek, 
bileklik, kolye ve hediyelik eşya üretiyor.

Emre'nin adeta gören gözü olan 64 yaşındaki ba-
baanne Zeynep Atmaca, AA muhabirine, doğumunun 
ardından görme yetisini kaybeden torununun gören 
gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olmaya gayret ettiğini 
söyledi.

SEBZE MEYVE ATIKLARI "ÖZEL ELLER"DE 

Hayata dönüşüyor
KAYSERİ'DE zihinsel engelli öğrenciler, başka 
illerden arkadaşlarıyla buluştukları çevirim içi or-

tamda, evlerde çöpe gidecek sebze meyve atıklarından 
yemek ve tatlı yaparak keyifli dakikalar yaşıyor.

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Hüseyin Bozlak, 
atıkları değerlendirmek için yola çıktıklarını ve okulun 
mutfağında öğrencilerin eliyle “lezzet kokuları”nın 
eksik olmadığını söyledi.

Bozlak, kokusu ve lezzetiyle dikkati çeken bir atöl-
yede, “Atıksız mutfaklar, sürdürülebilir yaşamlar ve 
mutfaklarda sıfır atık” adıyla iki ayrı “eTwinning Projesi” 
kapsamında zihinsel engelli öğrencilerle yemek yaptık-
larını belirtti.

Öğrencilerin evlerde çöpe gidecek meyve ve sebze 
kabuklarını okula getirdiğini anlatan Bozlak, Türkiye’nin 
farklı illerindeki okulların öğrencileriyle çevirim içi 
ortamda hem yemek hem de tatlı yaptıklarını ifade etti.


