>> SEREBRAL PALSILI HAVVA GÖNEN

Hem seyyar satıcılık hem
motivasyon koçluğu yapıyor
ANKARA’DA seyyar satıcılık
ve sertifikalı
motivasyon
koçluğu
yaparak
geçimini
sağlayan
Havva Gönen, şimdi
de spor
alanındaki
azmiyle
şampiyonluk hedefine
yürüyor.
SAYFA 2’DE

Haziran 2022
Yıl: 3 - Fiyat: 5 TL

EN BÜYÜK BEĞENIYI

ENGELLI GENÇLERIN

Gösterisi aldı
BALÇOVA Belediyesi ile EFEM Gençlik ve
Spor Kulübü’nün düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği Halk Oyunları Şenliği'nde
Türkiye’nin değişik yörelerinden halk oyunları
sergilendi. 7’den 70’e her yaştan oyuncunun
yer aldığı guruplarda en büyük beğeniyi engelli gençlerin gösterisi aldı. SAYFA 4’TE

Zorluklara
karşı göğüs geren
engelli kardeşlerimize
destek olmaya var
mısınız? Gazeteniz Engellim Sesi
ile bu yolda
el ele verelim. Sizler,
bizler hepimiz bir olalım engelli ve
ihtiyaç sahibi
kardeşlerimizin yüzünü
güldürelim.

SİZLER GÜVENDİNİZ

!

Birlikte
başardık
ENGELLİLERE DESTEK OLACAĞIZ!

GAZETENIZ Engellim Sesi, hayırda
yarışanlarla ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor. Şeffaf ve
sorgulanabilir bir şekilde faaliyette
bulunduklarını söyleyen gazetemizin Genel Müdürü Didem Şensürek,
“Değerli okurlarımızın desteğiyle
engelli kardeşlerimizin yüzünü

güldürmeye devam ediyoruz. Engellilerin bir sömürü aracı olarak
kullanılmalarına karşıyız. Adrese
teslim sandalyelerimizi belirlediğimiz kardeşlerimizin adresine
ücretsizce hediye diyoruz. Bu yolda
bize el veren, destek olan herkese
teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

>> BISIKLETINE MONTE ETTIĞI TEKERLEKLI SANDALYEYLE

Engelli komşusunun
tur hayalini gerçekleştirdi
BITLIS'TE bisikletine tekerlekli sandalye monte eden beden eğitimi öğretmeni, bedensel engelli komşusuyla yaklaşık
55 kilometre yol katederek Hizan'dan
Tatvan'a yolculuk yaptı. SAYFA 3’TE

>> ÜSTÜN YETENEĞI

BİLSEM'de
keşfedildi

>> MANISA’DA ENGELLILER

Askerlik
heyecanı yaşadı

BEYIN ameliyatı sonrası görme yetisini
kaybeden Ada, duyduğu müzikleri piyanoda notaya ihtiyaç duymadan çalabilme yeteneği ile BİLSEM'de başladığı
eğitim sonrası 50'ye yakın bestesiyle
dünya çapında sanatçı olma yolunda
hızla ilerliyor. SAYFA 3’TE

MANISA’DA askerlik hayali kuran 17 engelli,
bir gün temsili asker olmanın sevincini yaşadı.
SAYFA 8’DE

Özel çocuklara bahçe terapisi
>> SEVGININ ORTAK DILI

Engel tanımadı

SELÇUK Engellilerini Destekleme Derneği 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik
ve Spor Bayramı kapsamında Down
sendromlu ve Otizmli çocuklar ile gençleri
yunuslarla buluşturdu. SAYFA 4’TE

KONAK Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çocukların bahçe terapisi alabilmesi için
kurulan özel serada ilk fideler düzenlenen etkinlikle dikildi. Dört
mevsim kullanılabilecek serada çocuklarla birlikte fideleri diken
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bana, ‘Yaptığın en güzel iş
nedir?’ diye soruyorlar. İşte burası… Buradaki haz, buradaki mutluluk, çocuklarımıza ve ailelerine sağladığımız katkı bizim için çok
önemli” dedi. SAYFA 5’TE

>> MUĞLALI ENGELLI YASEMIN’IN

Anıtkabir hayali gerçek oldu

>> ‘SÜPER BABAANNE’NIN

Tek isteği torunu
Gülsiye’nin yürümesi
11 yıldır torununa hem anne hem de babalık
yapan Gülsiye Duran, 8 Mayıs’ta Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 16’ncı Bodrum Uçurtma
Festivali’nde ‘Yılın Annesi’ ödülüne de layık
görüldü. SAYFA 4’TE

>> ENGELLERİNİ

Narlıdere’de
yendi
Motosiklet yolculuğunun

8’inci durağı
Kuşadası

FRANSA’DAN sepetli motosikletle yola çıkan bedensel engelli François Pons (30) ile
kuzeni Marc Bouzik’in (31) 20 bin kilometrelik yolculuklarının 8’inci durağı, Aydın’ın
Kuşadası ilçesi oldu. SAYFA 4’TE

MUĞLALI fiziksel
engelli Yasemin
Ersoy, AK Parti
Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek’in
daveti üzerine
götürüldüğü Ankara’da, Anıtkabir’i
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı ziyaret
etti. SAYFA 8’DE

İZMIR’DE yaşayan fiziksel ve görme
engelli Ercan Bulut, yoga yaparak engellerini aştı. SAYFA 6’DA
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>> MESLEK LISELILER, IHTIYAÇ SAHIPLERININ

Hayatına
dokunuyor
>> MERSIN’IN PLAJLARI

Engelli rampalarıyla
yeni sezona hazır!

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz
doğa güzellikleriyle “Doğu Akdeniz’in incisi” olarak
nitelendirilen Mersin’de, turizm sezonunda tatilcileri
ağırlayacak plajlarda hazırlıklar sürüyor.
BÜYÜKŞEHIR Belediyesinden
yapılan yazılı açıklamaya göre,
belediye bünyesinde hizmet veren
Denizkızı Turizm AŞ tarafından işletilen 5'i mavi bayraklı 12 plajda hazırlıklar 1 Haziran'da tamamlanacak.
Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür
Yardımcısı Ahmet Yıldız, plajlardan
6'sının hizmet vermeye başladığını
belirtti.
Kalan plajlarda hazırlıkların sürdüğünü aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"1 Haziran itibarıyla 12 plajımızda
aktif hizmet verilecektir. Vatandaşlarımızı bu yıl da güler yüzlü ve
kaliteli bir hizmet bekliyor. Plajlarımızda artırılmış şezlong, şemsiye,
duş, soyunma kabini ve tuvaletlerimiz bulunmakta. Loca alanlarımız
ve engelli rampalarımız mevcut.
Kafelerimizde yiyecek, içecek ürünlerimizin de uygun fiyata ve hijyenik
bir şekilde vatandaşlarımıza sunumunu gerçekleştireceğiz."

Sivas'ta meslek lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulanan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle
Buluşuyor Projesi" ile çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye yardım elini uzattı.

İ

htiyaç sahibi aileleri
öğrencilerle bir araya
getirerek sosyal sorumluluk bilincinin ülke
geneline yayılmasının
hedeflendiği proje ile
dezavantajlı aileleri mutlu
edecek maddi ve manevi dokunuşlar, toplum
hizmeti kapsamında belirli
bir plan dahilinde yerel
imkanlarla yapılıyor.
Bu çerçevede, Sivas'ta da
meslek lisesi öğrencileri,
yapılan saha çalışmalarıyla tespit edilen yaşlı, engelli ve maddi durumu iyi
olmayan aileleri evlerinde
ziyaret ederek ihtiyaçlarını
karşılıyor, okullarda da
velilerin katılımıyla sosyal
aktiviteler düzenleniyor.
Kent geneline yayılan
proje kapsamında 20212022 eğitim-öğretim
yılında bugüne kadar 2
bin 400 aileye ulaşıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü

"Onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize"

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine
giderek kuaförlük hizmeti veren Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıf öğrencisi Nazlıcan İlhan,
özellikle çocukların bakımıyla ilgilenirken farklı duygular içine girdiğini dile getirerek, "Onların hayatlarını
yaşamadan anlamıyorsunuz ama gelip gördüğünüz
zaman bambaşka duygular yaşıyorsunuz. Onları mutlu
edebiliyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
Ergüven Aslan, projenin,
öğrencilerin yardımlaşma,
kardeşlik, vicdan, birlik
ve beraberlik duygularını

geliştirdiğini söyledi.
Projenin ana unsurunu
oluşturan ihtiyaç sahibi
ailelerin, Sosyal Yardım-

laşma ve Dayanışma Vakfı,
okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve muhtarların kolektif çalışmasıyla
belirlendiğini anlatan
Aslan, şunları kaydetti:
"Daha sonra hangi ailemizin ne tür ihtiyacı varsa
eğitim gördükleri alanlarına göre öğrencilerimizi
sevk ediyoruz. Örneğin
evin camı, çerçevesiyle
ilgili bir sorunu varsa o
bölümün öğrencileri gelip
hemen tamirat ve tadilata başlıyor. Yine elektrik
bölümü öğrencilerimiz,
evlerin elektrik panosu
ve diğer prizlerini kontrol
ederek sorunlarını çözüyor.
Kuaförlük, cilt bakımı gibi
öz bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımızla da alanıyla
ilgili öğrenciler ilgileniyor.
Şimdiye kadar ilimizde 2
bin 400 aileye ulaştık ve
yaklaşık 5 bin vatandaşımızın hayatına dokunduk."

>> SEREBRAL PALSILI HAVVA GÖNEN

Hem seyyar satıcılık hem
motivasyon koçluğu yapıyor
>> ÜÇ AYDA TÜRKIYE ŞAMPIYONU OLAN

Görme engelli atletin
hedefi milli forma

Ağrı'da üç ay önce başladığı atletizmde Türkiye
şampiyonu olan görme engelli üniversite öğrencisi
atlet Agit Günay, milli takıma seçilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
BITLIS'TE dünyaya gelen ve
doğuştan göz bebeği oynaması sonucu görme kaybı yaşayan 18
yaşındaki Agit Günay, geçen sene Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) parkurundaki
elemeleri birinci olarak
tamamlayıp üniversitenin antrenörlük bölümünü
kazandı.
Eğitiminin
yanı sıra
sporla da iç
içe yaşayan
Günay, bir
süre önce
atletizmde
Türkiye Görme
Engeliler Spor
Federasyonu
(GESF) tarafından
14-15 Mayıs tarihlerinde Mersin’de düzenlenen
"Görme Engelliler Türkiye Atletizm
Şampiyonası"na katıldı. Günay, yaklaşık 3 ay önce başladığı bu sporda ilk
defa katıldığı müsabakalarda 5 bin ve
1500 metrede rakiplerini geride bırakarak her iki kategoride de Türkiye
şampiyonu oldu.
Madalyalarıyla kente dönen Günay,
antrenörü Burhan Boztepe eşliğinde

yeni madalyalar kazanmak ve milli
takıma seçilmek için antrenmanlarına
aralıksız devam ediyor.
Günay, azmi ve başarısıyla çevresindekilere de örnek oluyor.
"3 AYLIK BIR ÇALIŞMAYLA
YARIŞMALARA KATILDIM"
Agit Günay, AA muhabirine, kısa sürede başarılı sonuçlar elde
etmesinden dolayı
mutlu olduğunu
söyledi.
Milli takıma
seçilme hedefiyle yarışmalara
hazırlandığını
belirten Günay,
şunları kaydetti:
"BESYO'yu kazandıktan sonra atletizmle tanıştım. Bu dalda
milli sporcu olmak için
atletizme başladım. İlk defa Mersin'de müsabakalara katıldım ve her
2 yarışmada da birinci oldum. Görme
engelliler kategorisinde yarıştım. İlk
defa katıldığım yarışmalarda birinci
oldum ve bundan dolayı çok mutluyum. Doğuştan yüzde 65 görme engelliyim. Göz bebeklerimin oynaması
sonucu görme kaybım var. 3 aylık bir
çalışmayla yarışmalara katıldım."

Ankara'da seyyar satıcılık ve sertifikalı motivasyon koçluğu yaparak geçimini sağlayan Havva Gönen, şimdi de spor alanındaki azmiyle şampiyonluk hedefine yürüyor.
GÖNEN ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen 31
yaşındaki Havva Gönen'e 7 aylıkken
serebral palsi tanısı konuldu.
"Çatal tutamıyor" diye anaokuluna
alınmayan Gönen, eğitim hayatına
10 yaşında özel eğitim okuluyla
başladı.
Burada hem okuma yazma
öğrenen hem de fizik
tedavi gören Gönen,
17 yaşında ilkokula
başladı. Karşısına
çıkan zorluklara
rağmen azmedip ilkokul
ve ortaokulu
tamamlayan
31 yaşındaki
Gönen, açık lisenin 4. sınıfına
devam ediyor.
Motivasyon ve
hedef belirlemeye yönelik kursları da
tamamlayan Gönen’in bu
alanlarda da iki sertifikası bulunuyor.
Yaklaşık 7 yıldır Kızılay’da seyyar
satıcılıkla hayatını kazanan Havva
Gönen, her gün otobüsle Kızılay’a

gelip esnafın
da yardımıyla
tezgahını açıyor.
Burada herkes
tarafından çok
sevilen Gönen,
azminden dolayı
çevresinde büyük
takdir görüyor.
“AKÜLÜ TEKERLEKLI SANDALYEYI BURADAN KAZANDIĞIM PARAYLA ÖDÜYORUM”
Mücadele ile dolu yaşamını anlatan Gönen, 4 kız kardeş olduklarını,

Türkiye'nin yükselen markası 'engelsiz futbol'

Engellim
Sesi

Son dönemde hem milli takım hem takım sporlarında yakaladığı başarılarla adından söz ettiren engelli futbolu, Türkiye'nin dünyada yükselen markası oldu.
AMPUTE Futbol Milli Takımı’nın
2017 ve 2021 yıllarında son 2
Avrupa şampiyonluğunu kazanmasının
ardından Ampute Futbol Şampiyonlar
Ligi’nde Wisla Krakow’u mağlup eden
Etimesgut Belediyespor, şampiyonluk
kupasını Türkiye’ye getirdi.
İşitme engelliler olimpiyat, dünya
ve Avrupa şampiyonluklarıyla, görme
engelli sporcular (Sesi Görenler)
Avrupa şampiyonluğu ve paralimpik
oyunlara katılmalarıyla, down sendromlu sporcular Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü gibi başarı-

larla, engelli futboluna damga vurdu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen,
ampute futbolda son 15 yıl içerisinde iyi bir ilerleme kaydedildiğini
belirterek, “Ampute futbolda dünya
markasıyız. Bir müjdeyi paylaşmak
istiyorum. Bugün itibarıyla bir yazı
yolladık. Dünya Ampute Futbol
Başkanlığını kalıcı olarak Türkiye’ye
almak istiyoruz. Yerimiz burası olsun.
Genel Merkezini kalıcı olarak Türkiye’de kalmasını istiyoruz.” ifadelerini
kullandı.

kendisiyle birlikte 2 kardeşinin daha
engelli olduğunu söyledi.
Eğitim hayatının çok zorlu geçtiğini belirten Gönen, “Okul maceram 17 yaşında başladı. Şu an lise
okuyorum. Liseyi okuduktan sonra
yaşam koçluğu masterlığımı alacağım. Şu an iki sertifikam var. Günlük
kiraladığım bir ofiste, motivasyon
ve hedef belirlemeye yönelik online
ve yüz yüze koçluk yapıyorum.” diye
konuştu.
Gönen, küçüklüğünden beri
kitap okumayı çok sevdiğini, seyyar
satıcılık serüveninin de bu kitaplar
aracılığıyla başladığını aktardı.
Gönen, şöyle devam etti:
“Çok sayıda kitabım vardı. Annem
artık ‘Nereye koyacağım ben bu
kitapları?’ diye isyan ediyordu. 7 yıl
önce Sıhhiye’deki sosyete pazarında
kitaplarımı satmaya başladım. Daha
sonra bir arkadaşımın vasıtasıyla
Kızılay’a geldim burada da kitap
satışına devam ettim. Kızılay’da
tespih, bileklik satan bir ağabeyle
tanıştım. Böylece oyuncak, tespih,
bileklik ve maske satmaya başladım.
Kullandığım akülü tekerlekli sandalyeyi buradan kazandığım parayla
ödüyorum.”
Yıl: 3 - Sayı: 42
Haziran 2022
Genel Müdür

Yönetim Yeri:
Engellim Sesi Gazetesi, basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.
Yazarların makalelerinde yer alan görüşler kendilerine aittir. Engellim Sesi
Gazetesi iktibas edilemez. Medya ajanslarınca 3. kişilere servis edilemez.

Fatih Mahallesi 1199 Sokak

31.05.2022
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>> FARKINDALIK IÇIN HER AYIN 21'INCI GÜNÜ

Engellileri ücretsiz

tıraş ediyor
>> GÖRME ENGELLI ADA'NIN

Üstün yeteneği,
BİLSEM'de keşfedildi

Beyin ameliyatı sonrası görme yetisini kaybeden
Ada, duyduğu müzikleri piyanoda notaya ihtiyaç
duymadan çalabilme yeteneği ile BİLSEM'de başladığı eğitim sonrası 50'ye yakın bestesiyle dünya
çapında sanatçı olma yolunda hızla ilerliyor.
KÜÇÜK yaşta geçirdiği beyin
ameliyatı sonrası görme yetisini kaybeden 10 yaşındaki
Ada Karakocaoğlu'nun
duyduğu müzikleri
notaya ihtiyaç duymadan piyanoda
çalmadaki üstün
yeteneği, Milli
Eğitim Bakanlığınca (MEB) bilim ve
sanat merkezinde
(BİLSEM) yapılan
sınavla keşfedildi.
Nadir rastlanan hem
genel hem de müzik
alanlarının ikisinde birden
üstün yeteneği tespit edilen Ada,
BİLSEM'deki eğitimi sonrası 50'ye yakın bestesiyle dünya çapında sanatçı
olma yolunda hızla ilerlerken aynı
zamanda avukatlığı hedefliyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi'nde iki gün önce BİLSEM'lerin "Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" atölye

tanıtım programında görme engelli
öğrenci Ada Karakocaoğlu'nun
piyano dinletisini dinlemiş,
öğrencinin evinde çalışabileceği piyano sözü
vermişti.
Bakan Özer'in
hediyesi olan
piyanoya kavuşan
ve notaları görmeden profesyonel
müzisyenler gibi
performans sergileyen Mitat Enç Görme
Engelliler Okulu 4.
sınıf ve BİLSEM öğrencisi
Ada, müzik yeteneğinin nasıl
keşfedildiğini, geleceğe yönelik
hayallerini anlattı.
Okula başladığında öğretmeninin
müzik sınıfına yönlendirdiğini, öğretmeniyle çalışmasına rağmen müzikte
pek ilerleyemediğini anlatan Ada,
ikinci sınıfta Kovid-19 salgının başlamasıyla yüz yüze ders yapamadığı için
öğrendiği her şeyi unuttuğunu söyledi.

Van'da berberlik yapan Azad Tektaş, çalışanlarıyla birlikte, farkındalık oluşturmak için her
ayın 21'inde iş yerine gelen engellilerden
tıraş ücreti almıyor.

K

entte 12 yıldır berber dükkanı
işleten Azad Tektaş, engellilerin gönlüne dokunmak ve onlara destek olmak amacıyla sosyal
sorumluluk projesi başlattı.
Berber
dükkanında
her ayın
21'inci
gününü
engellilere
ayırmaya
karar veren
Tektaş, kentteki engelli
derneği ve
rehabilitasyon merkezleriyle
iletişime
geçerek projeyi anlattı.
Bu kapsamda belirlenen günde
dernek ve merkez aracılığıyla tıraş
olmaya gelen engellilerle yakından
ilgilenen Tektaş ve çalışanları, saç
ve sakallarını istedikleri gibi kesiyor,
kişisel bakımlarını yaptıktan sonra
evlerine uğurluyor.
"KARDEŞIM ENGELLI OLDUĞU
IÇIN ONLARI ÇOK IYI ANLIYORUM"
Tektaş, hizmet verdikleri engellilerin yüzündeki gülümsemenin

paha biçilemez bir duygu olduğunu
söyledi.
İş yerinde bir günü engellilere
hizmet için ayırdığını anlatan Tektaş, "Benim de bir kardeşim engelli
bu nedenle
onları çok
iyi anlıyorum. Projeyi
de onların
kendilerini
iyi hissetmelerini
sağlamak
için hazırladım. Ayın bir
günü özel
çocukları
ağırlıyoruz.
Bakımlarını
yaparak yüzlerinde küçük bir gülümsemeye sebep olmak bizi mutlu
ediyor. Bu projeyi yürütürken onlara
bir engelli gibi yaklaşmıyoruz. Bir
engelli kardeşi olarak onları yürekten hissediyor ve öyle yaklaşıyorum."
diye konuştu.
Van Berberler ve Kuaförler Odası
Veysel Koç ise Tektaş'a gösterdiği
duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
Örnek teşkil eden projeye destek
olacaklarını aktaran Koç, "Her zaman
kardeşlerimizin yanında olacağız.

Bu, biz kuaförler için onur verici bir
durum. Bu tür projelere diğer kuaför
arkadaşlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. Biz de bununla ilgili
çalışma yürüteceğiz. Projeye verilecek destek, toplum için yararlı işlere
vesile olacak." dedi.
"BU DESTEKLER BIZI MUTLU
EDIYOR"
Doğu Anadolu Özel Eğitim Kurumları Dernek Başkanı Yusuf Ertaş
da eğitimlerini üstlendikleri özel
çocuklara yönelik bu tür desteklerin
hem kendilerini hem de ailelerini
mutlu ettiğini belirtti.
Çocukların kendilerini daha iyi
hissettiğini dile getiren Ertaş, şöyle
konuştu:
"Bu duyarlılığın tüm esnaflara
ve topluma yayılmasını bekliyor
ve umuyorum. Bu durumda olan
çocuklarımızı anne babaları evde
tıraş ediyor ve bu sırada küçük
kazalar yaşanabiliyor çünkü anne
ve babalar uzman berber değiller.
Buraya gelip bu koltukta oturunca
yüzlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Bizler eğitimci olarak onların
eğitimlerini üstlendik ama çocuklarımızın sevgiye, şefkate, ilgiye
ihtiyaçları var. Toplum olarak bunu
göstermeliyiz."

>> BISIKLETINE MONTE ETTIĞI TEKERLEKLI SANDALYEYLE

Engelli komşusunun
tur hayalini gerçekleştirdi
Bitlis'te bisikletine tekerlekli sandalye monte eden beden eğitimi öğretmeni, bedensel engelli komşusuyla yaklaşık 55 kilometre yol katederek
Hizan'dan Tatvan'a yolculuk yaptı.

>> SEBZE, MEYVE VE ÇIÇEK YETIŞTIREREK

Özel öğrenciler
becerilerini geliştiriyor

Diyarbakır'daki Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda oluşturulan tarım atölyesi, sera ve uygulama bahçesinde öğrencilerin ürettiği sebze, meyve ve çiçeklerin satışından
elde edilecek gelir, okuldaki farklı projelerde kullanılacak.
DIYARBAKIR'IN Sur ilçesinde
hafif düzeyde otizmli ve zihinsel
engeli bulunan öğrencilerin eğitim
gördüğü okulda özel öğrenciler sebze,
meyve ve çiçek yetiştirerek, becerilerini geliştiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı geçen
yıl hizmete açılan Sur Özel Eğitim
Meslek Okulunda görevli
öğretmenler, "Birlikte Üretiyoruz" projesi kapsamında
çalışma başlattı.
Özel öğrencilerin toprağa
dokunmasının amaçlandığı
çalışma doğrultusunda
okul içinde tarım atölyesi
oluşturuldu.
Kabak, patlıcan, domates,
biber, salatalık, çilek gibi
sebze ve meyveler ile çeşitli
süs bitkilerinin tohumları
atölyede fideye dönüştürüldü. Öğretmenler tarafından bu fidelerin toprakla
buluşturulması için okulun
bahçesinde 400 metrekare sera ile 9 bin
metrekarelik uygulama bahçesi kuruldu.
Atölyede yetiştirilen fideler okulda
eğitim gören 61 öğrencinin el emeği
ile serada ve uygulama bahçesinde
toprağa dikildi.
Üretilen sebze ve meyvelerin satışından elde edilecek gelir, okuldaki
farklı projelerde kullanılacak.
"ÇOCUKLARIMIZA DOĞAYLA VE
TARIMLA ILGILI HER ŞEYI ÖĞRETIYORUZ"
Sur Özel Eğitim Meslek Okulu
Müdürü Erkan Demirci, AA muhabirine,

okullarında hafif düzeyde otizmli ve
zihinsel engelli 61 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti sunduklarını
söyledi.
Okulun tüm ihtiyaçlarının devlet
tarafından karşılandığını ifade eden
Demirci, okullarında "tarım", "konaklama ve seyahat" ile "el sanatları"
alanlarında eğitim
faaliyeti sürdürdüklerini belirtti.
Bunların içinde tarımı ayrıca
önemsediklerine
işaret eden Demirci,
"Şehir hayatında
yetişen çocuklarımız, topraktan,
tarımdan, bitki ve
doğadan uzak bir
şekilde büyüyor.
Özelikle de özel
gereksinimlerden
dolayı bu konularda
çok büyük bir sıkıntı
yaşıyorlar. Çocuklarımıza doğayla ve
tarımla ilgili her şeyi öğretiyoruz." dedi.
"ÇOCUKLAR ÜZERINDE POZITIF
ETKILERINI GÖRÜYORUZ"
Demirci, "Sebze, meyve yetiştiriciliğinden peyzaj çalışmalarına, hayvan
bakımına kadar birçok alanda çocuklarımıza eğitim ve öğretim hizmeti
vermekteyiz. Bu eğitim ve öğretimin
çocuklar üzerinde pozitif etkilerini
görüyoruz. Toprağa dokunabilmek,
doğayla iç içe olmak, bir şeyler üretebilmek çocuklar için oldukça kıymetli."
diye konuştu.

BITLIS'IN Hizan ilçesindeki Kadir Has Anadolu
Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Necip
Bozdemir, bisikletinin arkasına monte ettiği tekerlekli sandalyeyle yaklaşık 55 kilometre pedal çevirerek
bedensel engelli Tahsin Gencer'in bisikletle tur atma
ve kamp yapma hayalini gerçekleştirdi.
Komşusu olan 33 yaşındaki bedensel engelli Tahsin Gencer'in bisikletle tur atmak ve kamp yapmak
istediğini öğrenen Bozdemir, Gencer'e bu hayali
gerçekleştirmesine yardımcı olmak istediğini söyledi.
Gencer'in kabul etmesi üzerine tekerlekli sandalyeyi sanayiye götürerek demir çubuk ve kelepçelerle
bisikletin arkasına monte ettiren 30 yaşındaki Bozdemir, arkadaşıyla yolculuk hazırlığına başladı.
"HAYALINI GERÇEKLEŞTIRDIĞIM IÇIN
MUTLUYUM"
Hizan'a 3 yıl önce atanan Bozdemir, komşusu Tahsin ile farkındalık oluşturmak
istediklerini söyledi.

Aktif olarak bisiklet kullandığını anlatan Bozdemir,
"Bisikletime sanayide bir aparat yaptırdım. Tahsin de
bana çok destek oldu. Hizan'dan Tatvan'a yaklaşık
55 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Uzun, yorucu ve
keyifli bir yolculuk oldu. Tahsin de elleriyle bana çok
destek oldu. Tahsin'in çelikten hem yüreği hem de iki
kolu var. Tahsin'in hayalini gerçekleştirdiğimiz için
inanılmaz mutluyum. Yaşadığımız bu yorucu macera
çok güzel bir anı oldu. Katıldığı için Tahsin'e teşekkür
ederim. Kendisiyle yolculuk yapmak inanılmaz keyifliydi." diye konuştu.
Engellilerin sesi olmak için böyle bir yolculuğa çıkmayı hedeflediğini anlatan Gencer ise, şöyle devam etti:
“Hocamla bunu gerçekleştirmek için bisiklet ve
sandalye arasına aparat taktık. Hizan’dan başlayıp
Tatvan’da son bulan yolculuğumuz gayet keyifli
geçti. Hedefime ulaştım, hayalimi gerçekleştirdim.
Bu etkinlikler engellilerin hayata bağlanmasını
sağlıyor. Hayalimi gerçekleştiren en büyük destekçim Necip hocama teşekkür ediyorum.”

>> ENGELLI MILLI SPORCUNUN KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLAYAN

Yaşam mücadelesi azim dolu

Ankara'da henüz 2 aylıkken üç kardeşiyle çocuk yuvasına verilen görme engelli
Yunus Emre Akyüz, sesli makale ve özel programlar sayesinde sürdürdüğü eğitim hayatında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini bitirdi, milli sporcu oldu.
ANKARA’DA yaşayan görme
engelli milli sporcu Yunus Emre
Akyüz, küçük yaşlarda başlayan yaşam mücadelesini engellere aldırış
etmeden başarı odaklı sürdürüyor.
Akyüz doğduktan iki ay sonra
anne ve babasının ayrılmasıyla üç
kardeşiyle Ankara’da çocuk yuvasına verildi. Yüzde 80 görme engelli
Akyüz, devletin sağladığı imkanlarla
hayatına yön verdi.
Başarılı bir eğitim hayatı olan
Akyüz, lise döneminde geçirdiği

trafik kazası sonrası ilgilendiği uzun
atlama sporunu bırakmak zorunda
kaldı. Akyüz, eğitimine sesli makale ve özel programlar sayesinde
devam etti. Gazi Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesini bitiren Akyüz,
2011’de memur olarak bir okulda
çalışmaya başladı.
Yaklaşık 2 yıl Golbol Erkek Milli
Takımı’nda malzemecilik yaptıktan
sonra 2014’te seçmelere katılan
Akyüz, çok istediği milli formaya da
ulaşmayı başardı.
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>> SEVGININ ORTAK DILI

>> ‘SÜPER BABAANNE’NIN

Selçuk Engellilerini Destekleme Derneği 19 Mayıs Atatürk’ü
anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Down sendromlu ve Otizmli çocuklar ile gençleri yunuslarla buluşturdu.

MUĞLA'NIN
Bodrum
ilçesinde
kendisi ile
aynı adı
taşıyan
Serebral
Palsi
hastası
torununa
bakan ve
'süper babaanne' olarak
tanınan Gülsiye
Duran (56), "Çok zorlandım
ama Gülsiye'nin (13) sevgisi,
her şeye bedel. Gülsiye'de
hissettiğim duyguyu, kendi
evlatlarımda hissetmedim.
Bir hayalim var; o da torunum Gülsiye'yi yürürken
görmek. Gülsiye'yi elinden
tutup, sokağa çıkarmak istiyorum. Bu konuda yetkililerin bana yardımcı olmasını
isterim" dedi.
Kızılağaç Mahallesi'nde
Songül -Emin Duran çifti, 11
yıl önce boşandı. Mahkeme,
çiftin o dönemde 2 yaşında
olan Serebral Palsi hastası
kızları Gülsiye Duran'ın
velayetini babasına verdi.

Engel tanımadı
G

österi sırasında çocukların yunuslara
dokunurken yaşadıkları mutluluk
gözlerinden okundu. Zaman zaman
mutluluk çığlıkları da atan çocuklar doyasıya eğlendikleri bir gün geçirdi.
ÇOCUKLARIN BIR GÜLÜMSEMESI HER
ÇABAYA DEĞDI
Selçuk EngellileriniDestekleme Derneği
Başkanı Ayşe Aytav, engelli çocuklarımızı
sadece engelliler haftasında değil 12 ay
desteklemek gerektiğini belirterek,’’Atamızın gençlere armağanı olan 19 Mayısta engelli çocuklarımızı ve gençlerimizi Bodrum
Dolphinpark’ta yunuslarla yüzmesini sağladık. Amacım öncelikle otizmli ve Down
sendromlu çocuklarımızı mutlu etmek hem
de yaşadıkları iletişim sorunlarında onlara
yol açabilmekti. Çocuklarımızın mutluluğunun yanı sıra annelerinin mutluluklarına
tanık olmak ve dualarını almak da ayrı bir
güzellik oldu bizim için. Engelli gençlerimizin bir gülümsemesi her çabaya değerdi’’
dedi.

Aytav, Bodrum Dolphinpark Sahibi İsmet
Parmak ile iletişime geçtiğini ve çok sıcak
bir ilgi gördüklerini, ulaşım içinde her
zaman yanlarında olan Efes Selçuk Belediyesinin tahsis ettiği otobüsle yola
çıktıklarını ifade ederek şöyle
konuştu: ’Özellikle engelli çocukların yüzlerinde
gülümseme ve mutlulukları için her türlü
çabayı gösteriyoruz.
Bu amaçla kurum ve
kuruluşlarla iletişim
halindeyiz. Bize her
zaman destek olan
kurum ve kuruluşlara
minnettarım. Yunus terapi ve yine aynı konuda
atlarla terapi konusunda
dünyada bazı araştırmalar
olduğunu okuyoruz. Bu vesile
ile akademisyenlerimizi ve Sağlık
Bakanlığımızı bu konularda çalışmaya
davet etmek istiyorum. Güzel amaçlara

Tek isteği torunu
Gülsiye’nin yürümesi
hizmet eden yüreklerin bir araya gelmesi,
o amaçların gerçekleşmesi için sinerji yaratacaktır. Dilerim gerçekleşsin. Biz Selçuk
Engellilerini Destekleme Derneği
olarak her türlü sosyal projede
yer almak ve toplumda
rahatsızlıklarımızla
değil yüreklerimizde,
fikirlerinize anılmak
niyetindeyiz.’’
Beş ay önce
Selçuk engelleri destekleme
derneği başkanı
seçildikten sonra
Selçuk belediyesi
ve Kaymakamlıkla
iyi ilişkiler kurarak
destek alan, her
hafta engeliler için bir
aktivite düzenleyen ve
kendisi de engelli olan Ayşe
Aytav Selçuk’ta yaşayanların
büyük taktirini topladı.

En büyük beğeniyi engelli
gençlerin gösterisi aldı

Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği Halk Oyunları Şenliği'nde Türkiye’nin değişik yörelerinden halk oyunları sergilendi. 7’den 70’e her yaştan oyuncunun yer
aldığı guruplarda en büyük beğeniyi engelli gençlerin gösterisi aldı.
TÜM yurtta coşkuyla kutlanan 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı, Balçova’da muhteşem gösteriyle kutlandı. Balçova Belediyesi ile EFEM
Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği
gecede Balçovalı Vatandaşlar Anadolu’nun
Kültürel Tarihinden bir kesit izledi. Halk
Oyunları ekiplerinin yurdun değişik yörelerinden derlediği gösteriler tarihsel sunum
eşliğinde izleyicilerle buluştu. 200 dansçının katıldığı gösterilerin başında Belediye
Başkanı Fatma Çalkaya 7 yaşındaki ve 68
yaşındaki dansçılara plaket verdi. Salonu
tıklım tıklım doludan izleyiciler tüm gurupları hayranlıkla izlerken en çok beğeniyi
özel gençlerin oluşturduğu Engelsiz Halk
Oyunu ekibi aldı.
Halk Danslarının gelecek kuşaklara taşınması gereken bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Balçova Belediye Başkanı
Fatma Çalkaya “Bu mirası 19 Mayıs gibi
özel bir gün de yaşamak bizim için çok
anlamlı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve

Arkadaşları bundan 103 yıl önce Samsun’a
ayak bastı. 19 Mayıs çok önemli çünkü 19
Mayıs demek Özgürlük demek, Cumhuriyet
demek, Gençlik demek. Gençlik ise bu ülkenin geleceği demek. Bu yüzden hem Ulusal

Bayramlarımızı hem de kültürel değerlerimizi sonsuza kadar savunup gelecek nesillere aktaracağız. Bizi birbirimize bağlayan
bu çimento sayesinde her zaman birlik içinde özgürce yaşayacağız” diye konuştu.

İddiaya göre, annesi
boşandıktan
sonra kızı ile
ilgilenmedi.
Velayeti
elinde
bulunduran
baba da çalışmak için
şehir dışına
gitmek zorunda kaldı. Bu nedenle Gülsiye'nin
bakımı, babaannesi
Gülsiye Duran'a kaldı. Babaanne Duran, yatalak olan,
haftada 2 kez fizik tedavi ve
psikolojik destek görmesi
gereken torununun tüm
bakımını üstlendi.
'YILIN ANNESİ' ÖDÜLÜNE
LAYIK GÖRÜLDÜ
Gülsiye Duran, velayetin
anne ve baba dışında başka
birine verilememesi nedeniyle 28 Haziran 2017'de
Bodrum 2. Sulh Hukuk
Mahkemesi'nde dava açarak
torununa vasi olarak tayin
edilmeyi istedi. Bu dava 3
yıl sürdü, daha sonra Gülsiye Duran vasi tayin edildi.

11 yıldır torununa hem anne hem de babalık yapan Gülsiye
Duran, 8 Mayıs’ta Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 16’ncı Bodrum Uçurtma
Festivali’nde ‘Yılın Annesi’ ödülüne de layık görüldü.

>> DEÜ MERKEZ KÜTÜPHANESI

Erişilebilirlik logosu
kullanmaya hak kazandı
DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), Prof.
Dr. Fuat Sezgin Merkez
Kütüphanesi, 'erişilebilirlik belgesi' alarak 'erişilebilirlik logosu' kullanmaya hak kazandı. DEÜ
Rektörü Prof. Dr. Nükhet
Hotar, erişilebilirlik belgesini, Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi'nde
düzenlenen 2. Erişilebilir
Kütüphaneler Çalıştayı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın
elinden aldı.
DEÜ Rektörü Prof. Dr.
Nükhet Hotar, "Araştırma
Üniversitemiz, projelerini
ve yatırımlarını her zaman engelsiz toplum ve

üniversite anlayışına göre
şekillendiriyor. Engelsiz
üniversite olma yolunda
kütüphanemizin aldığı
erişilebilirlik belgesi ve
logosu ne kadar doğru
yolda olduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi.
Kütüphanemiz, görme
engelli kullanıcılar için
başlattığımız ‘Kitabımın
Sesi Ol' projesi ve mekanda erişim konusunda
yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı 2021
yılında aldığı 'Turuncu
Bayrak' ödülü ile engelsiz
üniversite anlayışımızın
en güzel örneklerinden
birini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

>> FRANSIZ, BIRI ENGELLI IKI KUZENIN

Motosiklet yolculuğunun 8’inci durağı Kuşadası

FRANSA’dan sepetli motosikletle yola çıkan bedensel engelli François Pons (30) ile kuzeni Marc Bouzik’in (31)
20 bin kilometrelik yolculuklarının 8’inci durağı, Aydın’ın Kuşadası ilçesi oldu. Kuzenler, engellilerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çıktıkları yolculuklarını temmuz ayı başında Rusya’da tamamlamayı hedefliyor.
FRANSA'DA yaşayan
François Pons, 5 yıl önce
geçirdiği trafik kazası sonucu
tekerlekli sandalyeye mahkum
kaldı. Pons, satış mağazalarında eğitmen olan kuzeni Marc
Bouzik'in önerisiyle 3 Mayıs'ta
Fransa'nın Loire-Atlantique
kentinde bulunan bir komün
olan Saint Nazaire'den sepetli
motosikletle yola çıktı. 2 kuzen
temmuz ayında Rusya'nın Uzak
Doğu'daki liman kenti Vladivostok'ta son bulacak 20 bin kilometrelik yolculuklarının 8'inci
durağında Aydın'ın Kuşadası
ilçesine ulaştı. Fransa, İsviçre,
İtalya, Slovakya, Hırvatistan,
Karadağ, Arnavutluk'u geçerek
Türkiye'ye gelen Uluslararası
Motosiklet Kulübü BZK üyesi
olan kuzenler, Kuşadası'nda
aynı derneğin üyesi olan Nusret
Baykara ve bir grup arkadaşı tarafından ilçe girişinde karşılandı. Baykara, engelli de olunsa
hayatın devam ettiğine dikkat
çekmek için yolcuğa çıkan kuzenleri evinde misafir etti.
Geçirdiği kazanın ardından
engelli kaldığını belirten Pons,

"Sporu çok severdim. Judoda
siyah kuşak sahibiydim. Ancak,
artık engelim nedeniyle bu sporu yapamıyorum. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Engelli
durumuma göre iş bulmakta
zorlandım. Tüm bu sıkıntıların
içindeyken kuzenim Marc bana
bu yolculuğu önerdi. Engelime
uygun tasarlanmış profesyonel
bir sepetli bir motosikletle yola
çıktık. Bu yolculukla engelli de
olsa insanın başarabileceğini,
hayatın devam ettiğini, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini göstermeye çalışıyorum.
Yolculuğumuzun sonunda bu

motosiklet ve sepetini isteyen
engellilere aynı amaç
için vereceğiz" dedi.
'HERKES HAYALLERİNİN
PEŞİNDE
KOŞSUN'
Kuzeninin
otomobil
kullanamaması nedeniyle
motosiklet sepeti
formülünü bulduklarını söyleyen Marc
Bouzik de herkese hayallerinin
peşinden koşmasını tavsiye

etti. Bouzik, "Herkese özellikle
engellilere dünyayı keşfetmeyi
öneriyorum. Ciddi kazalar, ciddi
olaylar sonrasında da umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini
düşünüyorum. François ile
başaracağımıza inanıyorum"
diye konuştu.
Kuzenleri Kuşadası'nda
ağırlayan Nusret Baykara da,
"Aynı kulübün üyesi olduğumuz François ile Marc güzel
bir amaç için yola çıktı. Aynı
kulübe üye olduğumuz için
benimle iletişime geçti. Kendilerini burada ağırladık.
Umarım hedeflerine sorunsuz bir
şekilde ulaşırlar"
ifadelerini
kullandı.
Kuzenler
yolculuk
boyunca dağ
yollarını tercih
ederek, İran,
Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan
ve Kazakistan güzergahlarıyla Rusya'ya ulaşmayı
hedefliyor.

Muğla’ya okçulukta
bir madalya Eren’den
OKÇULUKTA son
yıllarda birçok yıldız
sporcu çıkaran Muğla'dan
Taner Eren,
18-21 Mayıs
tarihlerinde
İstanbul
Beykoz Mete
Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde yapılan
Bedensel
Engelliler
Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda
ikinci oldu.
Muğla
Gençlik Spor
Kulübü'nün
sporcusu
Taner, 9-18
Ağustos tarihleri arasın-

da Konya'da düzenlenecek
olan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele
edecek. Çalışmalarını Muğla
Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü
Okçuluk Antrenörü Tahir Karataş ile birlikte
gerçekleştirdiklerini dile getiren Taner Eren,
şampiyonadan
Muğla'ya Türkiye ikincisi olarak
dönmek gurur
verici ifadelerini
kullandı. Muğla
Gençlik ve Spor
İl Müdürü Kazım
Açıkbaş da sporcu ve antrenörünü kutladı.
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Gaziemirli kadınlar engel tanımıyor

Engelleri aşarak kendi hikâyelerini yazan kadınlar, diğer kadınlara örnek olmak için Gaziemir Belediyesi’nin
hazırladığı projede kamera karşısına geçti. Kadınlar, “Biz kadınlar istersek yaparız” mesajı verdi.

G

aziemir Belediyesi’nin, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü için hazırladığı “Gaziemirli Kadınlar Engel Tanımıyor
Projesi” kapsamında kadınlar
kamera karşısına geçti. Kadınlar,

diğer kadınlara ilham olmak için
zorluklarını nasıl yendiklerini ve
başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı. Kadınların kayıt altına alınan
hikâyeleri kısa film haline getirilerek belediyenin sosyal medya ve

Youtube hesaplarından yayınlandı.
Kadınların fotoğraflarının ve Gaziemirli Kadınlar Engel Tanımıyor
sloganlarının yer aldığı görsel
çalışma da ilçedeki ilan panolarına asıldı.

Projede, serasında ürettiği kaktüsleri satarak elde ettiği gelirle sokak
hayvanlarını besleyen Hörü Mutlu,
down sendromlu üç çocuk annesi
Jale Erol, işletmesinde 70 kadına
istihdam sağlayan Serpil Erdoğan,

16 yıldır tek başına çay ocağı işleten
Sultan Kaya ile kadınların hijyenik
ped yerine kullanabilecekleri peddon isimli ürünü geliştiren Reyhan
Miray Reyhan başarı hikayeleriyle
yer aldı.

Hayallerinizin peşinden gidin

GAZIEMIR Belediyesi’nin Cv Bank biriminden eleman ihtiyacını
karşılayan Fersan Filtre firmasının sahibi Serpil Erdoğan, 110 kişinin
çalıştığı işletmesinde 70 kadına istihdam sağlıyor. Özellikle, işletmesinin
bulunduğu Sarnıç bölgesindeki kadınlara iş imkânı tanıyan Serpil Erdoğan, “İşletmeci olarak ticaret yapmanın, para kazanmanın yanında kadınlara istihdam sağlamayı çok istiyorum. Burada, personel olarak özellikle
kadınları tercih ediyoruz, ihtiyacı olan kadınları. Kadınlar, çalışsınlar,
ayaklarının üzerinde dursunlar. Hayallerinin peşinden gitsinler. Hayaller,
onları en güzel yerlere götürür.” diye konuştu.

“Yeter ki isteyin!”

GAZIEMIR’IN Sarnıç bölgesinde yaşayan Sultan
Kaya, bacaklarındaki sağlık sorunu nedeniyle
yürüme zorluğu çekmesine rağmen azimle kendi
ayaklarının üzerinde durmayı başarıyor. Sultan Kaya,
Emekli olduktan sonra evde oturmayı reddeden Kaya,
çok sevdiği çalışma hayatına geri dönüyor. Kaya, eşinin
işlettiği çay ocağında
çalışmaya başlıyor. 2006
yılında eşini kaybeden
Sultan Kaya, ‘yapamazsın’
diyenleri dinlemiyor ve
kollarını sıvayarak çay
ocağını tek başına işletmeye başlıyor. Kadınlara
seslenen Sultan Kaya,
“İstedikten sonra insanın
başaramayacağı bir şey
yok” diyor.

“Kadınlar sokağa çıksın”
İLK çocuğu down sendromlu
olarak dünyaya gelen Jale
Erol, doktorunun "Hemen hamile
kalmalısın" tavsiyesine uyarak ikinci çocuğuna hamile kalıyor. Ancak
ikinci çocuğu da, üçüncü çocuğu
da aynı hastalıkla dünyaya geliyor.
Yaşamını çocuklarına adayan Erol,
büyük zorluklarla karşılaşsa da çocuklarının eğitim görmesini, sporla
sanatla uğraşmalarını ve meslek
sahibi olmalarını sağlıyor.
Üç çocuğunu hayatın her alanında söz sahibi yapan Jale Erol,

kendisiyle aynı kaderi paylaşan
ailelere destek olmak için Zihinsel
Engellileri Topluma Kazandırma Derneği’ni kuruyor. Dernekte
yürüttüğü faaliyetlerle ailelerin
zorlukları aşmalarına ve çocuklarının hayata katılmalarına yardımcı
oluyor. Jale Erol, kadınlara “Hayatta baş edilemez hiçbir şey yok.
Ben yapacağım dediğinizde, buna
inandığınızda her şeyi yaparsınız.
Yeter ki kadınlar sokağa çıksın, hayatta daha fazla rol alsın” çağrısı
yapıyor.

Babası için yola çıktı, kadınların
hayatlarına dokundu
ALZHEIMER hastası babasının ihtiyaçlarına cevap
verecek ürünleri bulamaması üzerine ürün geliştirme yoluna başvuruyor Reyhan Miray Reyhan, hastalar için
iç çamaşırı üretiyor. Daha sonra kadınların organik ped
ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Reyhan, kadınların hijyenik ped yerine kullanmaları için Peddon ismini
verdiği ürünü geliştiriyor. Reyhan, geliştirdiği uzun süreli
kullanılabilen bu sürdürülebilir ürünle hem kadınların
sağlığını hem de doğayı koruyor.

Can dostları
“çiçek”lerle
besliyor!
Evinin önünde bulunan
parktaki ve Sarnıç Gölet
Alanı’ndaki köpekleri
besleyerek güne başlayan
Mutlu, daha sonra aracıyla
serasına doğru yola çıkıyor.

15 yıldır sokak hayvanlarının bakımını
gönüllü olarak yapan
Hörü Mutlu, Menderes’in Develi Köyü’ndeki
serasında yetiştirdiği
kaktüsleri pazarlarda ve
festivallerde satarak elde
ettiği gelirle 200’e yakın
sokak hayvanını besliyor.
Mutlu, tarlasına giderken

yolunun üzerindeki birçok
hayvanı da besliyor. Hörü
Mutlu’nun yolunu dört
gözle bekleyen köpekler,
Mutlu’nun arabasının
kornasını duyar duymaz
koşarak arabanın etrafını
sarıyor. Köpekleri besleyen, suluklarını dolduran
Mutlu, onların sağlık
durumlarını da kontrol

ediyor. Gaziemir Belediyesi’nin Veteriner İşleri
Müdürlüğü’nden hayvanlar için tedavi desteği
alan Hörü Mutlu, “Kaktüs
yetiştirerek elde ettiğim
gelirle sokaktaki çocuklarıma; kedime, köpeğime
bakıyorum. Artan parayla
da kendi hayatımı sürdürüyorum” diyor.

>> ÖZFATURA:

Örnek bir kuruluş

Konak’ın özel çocuklarına bahçe terapisi

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çocukların bahçe terapisi alabilmesi için kurulan özel serada ilk fideler düzenlenen etkinlikle dikildi.
Dört mevsim kullanılabilecek serada çocuklarla birlikte fideleri diken Konak Belediye Başkanı
Abdül Batur, “Bana, ‘Yaptığın en güzel iş nedir?’ diye soruyorlar. İşte burası… Buradaki haz,
buradaki mutluluk, çocuklarımıza ve ailelerine sağladığımız katkı bizim için çok önemli” dedi.
KONAK Belediyesi’nin Engelli Bireyleri
bireyler için çok kıymetli, canlı bir terapi
Koruma ve Eğitim Vakfı’yla (EBKOV) birlikte şekli olduğuna dikkat çekti. Terapi sırasında
kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim
çocukların, bahçeye ektikleri ve diktikleri
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi alan
bitkilerin bakımı, geliştirilmesi, ürünlerin
özel çocukların artık dört mevsim ürün
toplanması anlamında önemli sorumlulukyetiştirerek bahçe terapisi alabilecekleri bir
lar aldıklarını söyleyen Öncel, “Bu yöntem
seraları da oldu. Konak Belediyesi
dünyada kanıtlanmış bir yöntem.
ve EBKOV’un, SKZ Lojistik ile
Çocukların öz bakım ve bilişsel
Şenol Otomotiv destekleriyle
gelişimlerine çok faydalı
Engelsiz Yaşam Köyü Özel
oluyor, engelli çocuğun ve
Eğitim ve Rehabilitasyon
çevresinin öz farkındalık
Merkezi içinde kurduğu
geliştirmesini sağlıyor,
serada ilk fideler çokonsantrasyon bozuklucuklarla birlikte dikildi.
ğu, motivasyon eksikliği
Etkinliğe Konak Belediye
gibi durumlarda bilimsel
Başkanı Abdül Batur, İzmir
olarak da faydaları olduBüyükşehir Belediyesi’nin
ğu kanıtlanmış durumda.
eski başkanlarından, EBKOV
Bu nedenle seranın kurulBaşkanı Dr. Burhan Özfatura,
ması bizim için çok kıymetKonak Belediye Meclisi üyeleri,
liydi” dedi. Öncel, Başkan Batur
Abdül Batur
İzmir Sahne Çalışanları Derneği
başta olmak üzere seranın kurulmaBaşkanı Muammer Açıkpazu, dernek yösında emeği geçen herkese teşekkür etti.
neticileri, merkez eğitmenleri, çocuklar ile
BATUR: YAPTIĞIM EN GÜZEL IŞ,
aileleri katıldı.
IŞTE BURASI
ÖNCEL: ÇOK KIYMETLI,
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da
CANLI BIR TERAPI
seranın çocukların gelişiminde önemli bir
Etkinlikte ilk sözü alarak seranın merkez
rolü olacağına dikkat çekti. “Bugün çok
için önemini anlatan Konak Belediyesi Engüzel bir çalışma yapıyoruz” diyen Başkan
gelsiz Yaşam Köyü Müdürü Bahar Bozarslan Batur, benzer bir çalışmayı Narlıdere’deki
Öncel, bahçe terapisinin özel gereksinimli
merkezde de yaptıklarını ve çok faydasını

gördüklerini hatırlatarak şöyle konuştu:
“Bizlerin burada başlattığı proje, burada
yaptığımız çalışmalar Konak için gerçekten
çok önemli. Çocuklarımızın mutlu olması,
onların hayata tutunabilmeleri noktasında
eğitimcilerimizin, belediyemizin, vakfımızın
fedakârca yaptığı çalışmalar gerçekten bizleri mutlu ediyor. Konak Belediyesi olarak
11 tane açılış yapmışız; geçen gün de üç,
dört açılışımız vardı. 15’e yakın hizmet
binası, çalışması bitmiş durumda. Bana,
‘Yaptığın en güzel iş nedir?’ diye soruyorlar.
İşte burası… Buradaki haz, buradaki mutluluk, çocuklarımıza ve ailelerine sağladığımız
katkı bizim için çok önemli.”
DAHA DA IYI OLACAK SÖZÜ
Merkezin kurulmasında, çalışmalarını sürdürmesinde ve son olarak seranın
oluşturulmasında katkı koyan başta EBKOV,
Başkan Özfatura, Konak Belediye Meclisi
Engelsiz Komisyonu, Meclis üyeleri, destek
veren iş dünyası temsilcileri olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür eden Batur,
“Bina yapmak değil, binayı işletebilmek,
harekete geçirebilmek önemli. Burada her
şey çok güzel... Çalışmalarımızı yeni projelerle geliştirerek merkezimizin daha da aktif
noktaya getirilmesi konusunda elimizden
gelen çabayı göstereceğimize burada söz
veriyorum” dedi.

EBKOV Başkanı Dr. Burhan veriyor. Çok da güzel, kaliÖzfatura ise İzmir Büyükteli bir eğitmen grubumuz
şehir Belediye Başkanlığı
var” diye konuştu. Engelgörevinde bulunsiz Yaşam Köyü’nde
duğu süreçte,
ilerleme gösteren
Konak Belediye
tüm öğrenciBaşkanı Abdül
lerin başarıBatur’la
larıyla gurur
beraber
duyduğunu
çalışmaktan
ifade eden
gurur duyduÖzfatura, “Bu
ğunu, en riskli,
çocuklarımızın
Dr. Burhan
en önemli işleri
anne
ve baÖzfatura
Başkan Batur’a
baları gerçekten
verdiğini ve onun her
cennetlik… Bu sıkıntı
defasında işlerin üsteancak sevgiyle ve sabırla
sinden nasıl fazlasıyla
karşılanabilir. Biz buna bir
geldiğini anlattı. Konak
nebze katkıda bulunabiEngelsiz Yaşam Köyü
lirsek çok mutlu oluyoruz.
projesiyle ilgili olarak da
En büyük sevap eğitiBaşkan Batur ile Konak
me, sağlığa yani insana
Belediye Başkanlığı
hizmete destek vermektir”
koltuğuna oturduğu ilk
dedi.
günlerde konuştuğunu
DÖRT MEVSIM ÜRETIM
belirten Özfatura, “Değerli
Kardeşim, Değerli Başkan
Konuşmaların ardından
Abdül Bey, Engelsiz Yaşam seranın ilk bitki dikimi de
Köyü’nü beklentilerimin
yapıldı. Konak Belediye Başçok çok üzerinde harika
kanı Abdül Batur’la birlikte
bir alana dönüştürdü.
etkinliğe katılan davetliler,
Burası müfettişlerin de
merkezin özel çocuklarıyla
bildirdiğine göre örnek bir birlikte ilk fidanları dikti.
kuruluş. Biz burada kimse- Konak Engelsiz Yaşam Köyü
den para almıyoruz. Bütün Özel Eğitim ve Rehabilitasgiderleri Konak Belediyesi yon Merkezi serası çocuklakarşılıyor, her türlü imkânı ra özel kuruldu.
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>> ENGELLERİNİ

Narlıdere’de
yendi

İzmir’de yaşayan fiziksel ve
görme engelli Ercan Bulut, yoga
yaparak engellerini aştı.

NARLIDERE Belediyesi ‘nde Yoga
Eğitmeni olarak görev
yapan Bulut, otizmli
çocuk ve yetişkinlere
yoga ve yaşam koçluğu
eğitimleri veriyor. Bulut,
“Bütün engellerimi
yoga ve yaşam koçluğu
eğitimi sayesinde aştım.
Aynı kaderi paylaştığım
insanlara umut ışığı olmak istiyorum. Narlıdere
Belediyesi, bana güvendi. Ben de şimdi bu deneyimlerimi kursiyerlere
aktarıyorum” dedi.
İzmirli 45 yaşındaki
Ercan Bulut, engellerini
Narlıdere’de yeniyor. Ters
doğum nedeniyle Ercan
Bulut, fiziksel engelli
olarak dünyaya geldi.
Gözlerindeki
titreme
hastalığı
olarak
bilinen
nistokus
hastası
olan
Bulut,
yıllarca
gözlerindeki
yüzde 82 görme kaybı
ile yaşadı. 4 yaşına kadar
yeterli beslenemediği
için kas geriliği, fiziksel
duruş ve denge bozukluğu ile mücadele
eden Bulut, hem fiziksel
hem de görme engeli
nedeniyle eğitimine
ilkokuldan sonra devam
edemedi. Azmiyle tüm
engellere kafa tutan Bulut, kendi kendine kişisel
eğitimini tamamladı.
Yaklaşık 18 yıl boyunca
Türkiye’nin en büyük
firmalarından birisinde
çalışan Bulut’un hayatı
2017 yılında yoga ile

tanışmasıyla değişti.
Yoga yapmaya başlayan
Ercan Bulut, hem fiziki
hem de ruhsal olarak
ciddi değişim yaşadı.
Bulut, ilk olarak 10
yıl boyunca anksiyete
bozukluğu nedeniyle
kullandığı antidepresan
ilaçlarından kurtuldu.
Ardından duruş bozukluğunu ve kas hastalıklarını da yenmeyi başaran
Bulut’un hayatındaki en
önemli gelişmelerden
birisi ise göz yogasıyla
tanışması oldu. Yüzde
82 olan görme engeli
bu sayede yüzde 50’ye
kadar geriledi.
KURS VERİYOR
Kendi deneyimlerini
kursiyerlere aktardığını
belirten
Ercan
Bulut,
“Bütün
engellerimi yoga
ve yaşam
koçluğu
eğitimi
sayesinde aştım. Bütün amacım
benim durumumda
olan bireylere umut
ışığı olabilmek. Onlar
azimli olduktan sonra
her şey mümkün. Engelli
bireylerin daha fazla
hayatın içerisinde olmasını sağlamak istiyorum.
İnsan istediği zaman her
şeyi başarabilir. Ben göz
yogası ile gözlerimin
bozukluk derecesini düşürdüm. Duruş bozukluklarım ve kas kayıplarımı
yoga sayesinde aştım.
Çalışmalarım sürüyor.
Umarım birilerine ilham
olurum” diye konuştu.

Hem fizik tedavi
hem de poliklinik!
KENTIN asırlık
sağlık kuruluşu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Karşıyaka’dan sonra
sağlık hizmetini Buca’ya
taşıyor. Buca Sosyal
Yaşam Kampüsü’nde
yer alacak poliklinikte
yurttaşlar hem fizik
tedavi ve rehabilitasyon
hem de ayakta teşhis ve
tedavi hizmetlerinden
yararlanabilecek.
Eşrefpaşa Hastanesi
Başhekimi Op.Dr.Devrim
Demirel ise “İzmir’in göz
bebeği olacak yeni bir
tesis Büyükşehir güvencesiyle yakın zamanda
hizmete açılacak. Bir bir
hepsini hayata geçiriyoruz. Bu tesisle hem
sporcularımız hem de
fizik tedavi hastalarımız

hidroterapi havuzu sayesinde deyim yerindeyse
5 yıldızlı otel konforunda tedavi görecekler ”
şeklinde konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Buca Sosyal Yaşam
Kampüsü Semt Polikliniği,
toplamda 2 bin 500 metrekarelik alanda, 3 katlı
binada hizmet verecek.
Eşrefpaşa Hastanesi’nin
Buca’daki yerleşkesinde
engelli, yaşlı ve sporcular
için su altı masajının yapılacağı iki adet hidroterapi
havuzu, muayene odaları,
egzersiz ve rehabilitasyon
salonu ile masaj üniteleri
bulunuyor. Polikliniğin
girişinde yurttaşlara farklı
branşlarda poliklinik ve
laboratuvar hizmetleri
sunulacak.

Engelliler ve aileleri Kısa Mola
Merkezlerinde eğlendi
M
uğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Kısa Mola Merkezlerinde engelli bireyler ve aileleri için etkinlik düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası dolayısıyla Milas, Marmaris ve
Fethiye'deki Kısa Mola Merkezlerinde engellilere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
Merkezlerde konuk edilen engellilere yönelik
saksı boyama, çerçeve boyama, el baskısı, ebru
atölyesi, mozaik atölyesi, çiçek dikme gibi birçok
etkinlik yapıldı.
Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris ilçelerindeki Kısa Mola Merkezlerinden 311 engelli 5
bin 159 kez yararlandı.

Başkan Selvitopu, ilçe nüfusunun yüzde 14'ünün engelli vatandaşlardan oluştuğunu hatırlattı.

Karabağlar'da Engelliler Haftası söyleşisi
KARABAĞLAR Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ilçe muhtarları
ve müdürlük personeline yönelik
söyleşi düzenledi. Konuyla ilgili
güncel sorunlarla sosyal
hizmet yaklaşımına
yönelik ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen söyleşiye,
Bozyaka
Karabağlar
Kültür MerkeBelediye Başzi’ndeki etkinkanı Muhittin
likte
konuşan
Selvitopu,
Başkan
Selviİzmir Büyüktopu, Karabağlar
şehir Belediyesi
nüfusunun yaklaşık
Sosyal Hizmet
Muhittin Selvitopu 500 bin olduğunu
Uzmanı Mahmut Akkın,
hatırlatarak, “Nüfusumuzun
Karabağlar Belediyesi Sosyal
yüzde 14’ü engelli vatandaşYardım İşleri Müdürü Pelin Erda,
larımızdan oluşuyor. Yani yakilçede görev yapan muhtarlar ve
laşık 70 bin civarında değişik
belediye personeli katıldı.

engelleri olan insanımız var. Bu
insanlarımızın farklı sorunları
ve sıkıntıları bulunuyor. Günlük
yaşamın içinde çeşitli zorluklarla
karşılaşıyorlar. Onların bu sıkıntılarını azaltmak ve yaşamlarını
kolaylaştırmak için elimizden
geleni yapıyoruz” dedi.
Fiziki düzenlemelerin tek başına yeterli olamayacağına dikkat
çeken Başkan Selvitopu, “Toplumun engelli insanlara bakışının

Hippoterapi merkezi
için çalışmalar başladı

Engellilere
yüzde 50
indirimli!

Aliağa Belediyesi’nden Avrupa Standartlarında Hippoterapi Merkezi

Aqua Yaşam 1 Haziran
Çarşamba günü açılıyor. Sıcak yaz günlerinde yine İzmirlilerin buluşma noktası olacak.
KARABAĞLAR Belediyesi’nin pandemi günlerinde
bile vatandaşların yoğun ilgisini
çeken Uzundere Rekreasyon
Alanı’ndaki Aqua Yaşam Yüzme
Havuzları ve kafeteryası, 1 Haziran
Çarşamba günü hizmete açılıyor.
Sıcak yaz günlerinde İzmirlilerin
akın ettiği tesis, sadece geçen yıl
25 bin kişiyi ağırladı.
Her türlü hijyen önleminin
alındığı tesis, haftanın 7 günü
10.00-18.00 saatleri arasında açık
olacak.
Tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri,
sıcak-soğuk içecek servisi de yapılıyor. Aqua Yaşam giriş ücreti bu
yıl kişi başı 90 lira olarak belirlendi. Ayrıca aileleriyle birlikte olmak
koşuluyla 6 yaşına kadar 2 çocuk
ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar
ise yüzde 50 indirimli yararlana-

da değişmesi gerekiyor. Hepimizin bilgiye ihtiyacı var. Bugün
hocam engelli hakları ile ilgili
detaylı bilgilendirme yapacak.
Bunları özellikle muhtarlarımızın
bilmesinde fayda olacaktır. Kendi
mahallenizde sizlere de yansıyan
engelli vatandaşlarımızın istekleri olacaktır. En azından çözüm
üremek açısından katkısı sağlayacaktır” diye konuştu.
Daha sonra İzmir Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı
Mahmut Akkın’ın yaptığı sunum
doğrultusunda, engellilere yönelik sosyal politikaların belirlenmesi, hizmetlerin kesintisiz
verilebilmesi için talep ve öneriler, ihtiyaçlara yönelik çözümler
tartışıldı. Ayrıca ilçede acil müdahale ve kriz yönetiminde öncelik
arz eden (engelli-yaşlı) bireylerin
veri tabanlarının oluşturulması
ve zenginleştirilmesi için muhtarlara işbirliği talebi duyuruldu.

cak. Engellilerle şehit ve gazilerin
1. derece yakınlarına da yüzde 50
indirim uygulanıyor.
SALGIN AYLARINDA BILE...
Karabağlar Belediye Başkanı
Muhittin Selvitopu, Aqua Yaşam'ın
geçen yıllarda salgın koşullarına
rağmen on binlerce kişiyi ağırladığını vurgulayarak, “Bu rakamlar
tesise duyulan güveni ortaya
koyuyor” dedi.
Tesisin yeni sezon öncesi bakımdan geçirildiğini vurgulayan
Başkan Selvitopu, “Ayrıca çocuk
havuzuna yeni bir kaydırak eklendi. Umarım başta çocuklarımız
olmak üzere tüm konuklarımız,
geçen yıllarda olduğu gibi gönüllerince eğlenip dinlenirler” diye
konuştu.

ALIAĞA Belediyesi,
engelli bireylerin sosyal,
psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine
yardımcı olacak Hippoterapi
Merkezi Projesinde çalışmalara başladı. Hippoterapi Merkezi ile Aliağa’nın özgün bir
tesise kavuşacağını belirten
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Engelli vatandaşlarımız bir yandan atla terapi
imkanı bulacak bir yandan
hobi bahçelerinde toprakla
buluşacak. El becerilerini
geliştirmek için el sanatları
atölyelerinde faaliyetler
yapacak.
Rehabilitasyon
Merkezimiz
engelli
vatandaşlarımızın
yanı sıra tüm vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir tesis olacak” dedi.
ÖZEL ÇOCUKLAR ATLA
TERAPİ İLE İYİLEŞECEK

Abonelik sistemi de olan tesisle
ilgili ayrıntılı bilgi almak ve
rezervasyon yapmak isteyen
vatandaşlar, 0 532 015 02 20
numaralı telefonu arayabilecek.

Hippoterapi Merkezi'nde
uygulanacak Atla Terapi
programı, özel çocukların
sosyalleşme ve iletişim
becerilerini destekleyeceği
gibi nörolojik, fizyolojik ve
psikolojik olarak da gelişimlerini destekleyecek. Engelli
bireylerin aileleri ile birlikte
keyifle vakit geçirebilecekleri

Hippoterapi Merkezi'nde;
Çocuk Oyun Alanları, Bireysel
Eğitim Odaları, Tek Katlı Ahır,
Engelli Mutfak Atölyesi, Fizik
Tedavi Merkezi, Padok, Grup
Eğitim Odası, Otopark, Seyir
Terası, Kafeterya, Günübirlik
Dinlenme Alanları ile Tek
Katlı 'Rehabilitasyon Merkezi
ve Yönetim Binası' bulunacak.
SANAT ATÖLYELERİ VE
HOBİ BAHÇELERİ TESİSE
ZENGİNLİK KATACAK
Proje alanında çalışmaları
inceleyen Aliağa Belediye
Başkanı
Serkan
Acar,
Hippoterapi
Merkezi
ile Aliağa’nın
özgün
bir
tesise
kavuşacağını söyledi. Engelli
vatandaşların sosyal hayata
daha kolay adapte olabilmeleri adına yoğun çaba sarf
ettiklerini de belirten Başkan
Serkan Acar, “Her yıl 1016 Mayıs tarihleri arasında
kutlanan Engelliler Haftası
münasebetiyle Aliağamızda
farkındalık oluşturmak adına
bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik. Aliağa Belediyesi
olarak tüm paydaşlarımızla
birlikte Aliağa’da engelleri
kaldırmak için çaba sarf
ediyoruz.” dedi.

GÜNDEM

www.engellimsesigazetesi.com
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Uşak’ta engellilerin
bir günlük askerlik sevinci

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, engelli vatandaşlar için başlattığı “Temsili askerlik” uygulaması kapsamında, Uşak’ta 11 engelli, 1 günlüğüne asker oldu.
>> FETHIYE’DE

Engelliler
kulaç attı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen “Engelsiz Kulaçlar”
etkinliğinde engelli sporcular protokol üyeleriyle yüzdü.

S

aran Group tarafından düzenlenen
Fethiye Belediyesi ile Fethiye Otelciler Birliği'nin desteklediği organizasyon, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Sea Horse
Beach'te gerçekleşti. Özel gereksinimli
gençlerin topluma kazandırılmasına destek
olmak amacıyla
hayata geçirilen
ve bu yıl dördüncüsü yapılan
etkinliğe 25
engelli sporcu
katıldı.
Etkinlikte,
Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Belediye Başkanı
Alim Karaca ile Saran Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Sadettin Saran da özel
engelli sporcularla kulaç attı. Etkinliğin
ardından katılımcılara madalya verildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal

Bingül ise sporcuları tebrik etti.
Kaymakam Balcı, gazetecilere, daha
önce çalıştığı yerlerde Sadettin Saran'ın
yaptırdığı spor salonlarında gençlerle
spor yatığını söyledi. Balcı, Saran'a doğudaki hizmetleri ve
bugün gerçekleşen
program dolayısıyla teşekkür etti.
"Hepimiz her an
engelli olabiliriz"
diyen Sadettin
Saran ise "İnsanlar
yaşadıklarıyla değil
yaşattıklarıyla anılmalı. Fethiye'de,
protokolüyle çok
güzel bir ekip var. İnşallah bu gibi etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Alim Karaca da ilçe merkezindeki düzenlemeleri engellilerin yaşamına uygun
hale getirmek için çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

"TEMSILI askerlik" uygulaması kapsamında 11
engelli vatandaş, Uşak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Burada görevlilerin ve ailelerinin yardımıyla askeri
üniformaları giydirilen 11 kişi, yemin törenine hazırlandı.
İl Jandarma Komutanlığı içerisindeki alanda düzenlenen törenle 11 engelli vatandaş, Türk bayrağına ve silaha el basarak yemin etti.
Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay
Murat Kılıç, engelli vatandaşlara 1 günlük de olsa
temsili askerlik yaptırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törende yemin eden gençlerden Mustafa Özkan
ise "Bizler de her Türk genci gibi vatana olan borcumuzu yani askerlik görevimizi yapmanın, Türk Silahlı
Kuvvetleri üniformasını giymenin özlemi içerisinde
bulunmaktaydık. Bizlere bir gün de olsa askeri kışlanın havasını teneffüs ettiren, bu güzel ortamı bizlere
yaşatan komutanlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan
herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından yemin eden engelli vatandaşlara, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Belediye
Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay
Murat Kılıç tarafından künyeleri takılıp, çeşitli hediyeler verildi.

Aile ve
Sosyal
Hizmetler Bakan
Yardımcılığından
Afyonkarahisar Valiliğine atanan Kübra
Güran
Yiğitbaşı,
görevine
başladı.

Yeni valiyi engelliler çiçekle karşıladı
AFYONKARAHISAR Valisi
Yiğitbaşı'nı valilik binası girişinde, Belediye Başkanı
Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe
Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
(AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah
Okumuş, İl Jandarma Komutanı
Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü
Ali Temiz, Vali Yardımcıları, ilçe
kaymakamları ve daire müdürleri
karşıladı.
Burada valilik personeli ve
engelli bireyler tarafından çiçek
takdim edilmesinin ardından
Yiğitbaşı, Polis Tören Birliğini

selamladı.
Tarihiyle, ekonomisiyle, turizmiyle büyük bir potansiyele sahip
şehre hizmet edeceği için çok
büyük bir onur duyduğunu belirten Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da
görev yapacak ilk kadın vali olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk
duyuyorum. Bu açıdan üzerime
düşen sorumluluğun farkında ve
bilincinde olarak, Afyonkarahisar'ı
daha parlak bir geleceğe taşımak
için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum." dedi.
Bugüne kadar Afyonkarahisar'da görev yapan bütün valiler
ve görevi devraldığı Vali Gökmen

Çiçek'e şehre kattığı değer ve
projeler için teşekkür eden Yiğitbaşı, şunları söyledi:
Her bir vatandaşın üstlenmiş
olduğu sorumluluğun gereğini en
iyi şekilde yapma azmi, kararlılığı
ve fedakarlığında bulunduğunda
ve elbette ki milletin dualarıyla,
çalışmaların başarıya ulaşacağını
vurgulayan Yiğitbaşı, "Hemşehrilere, çalışma arkadaşlarımıza
ve basın mensuplarına kapımız
her zaman açık. Ancak şehitler
diyarı bu topraklarda en çok da
şehit yakınları ve gazilere her
daim kapılarımız açık olacak." diye
konuştu.

Fethiye’de “Biz, büyük bir aileyiz”
temalı yürüyüş yapıldı
Fethiye’de, “Biz, büyük bir aileyiz” temalı yürüyüş düzenlendi.
MUĞLA Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ile Aile ve
Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğünce
"Aile Haftası" kapsamında yürüyüş
planlandı. Özgecan Anıtı önünde
toplanan grup,
Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşte görme
engelli Gürcan Demir akordeon çaldı.
Yürüyüşe katılan Kaymakam Alper Balcı,
etkinlikte 7'den 77'ye vatandaşların yer
aldığını söyledi.
"Biz, büyük bir aileyiz" temasıyla gururla

yürüyüş yaptıklarını ifade eden Balcı,
"Gürcan Hocam
sağ olsun akordeon çalarak bizi
mest etti. İnsanı
yaşat ki devlet
yaşasın. Biz bu düşünceyle hareket
ediyoruz." dedi
Yürüyüşe, İlçe
Emniyet Müdürü İsmail Ayhan,
Gençlik ve Spor
İlçe Müdürü Harun
Reşit Yiğit, huzurevi sakinleri, sporcular ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Yürüyüşün sonunda hatıra fotoğrafı
çektirildi.

İşte kahraman Mehmetçikler

MUĞLA'DA askerlik yapamayan
engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik
Uygulaması" kapsamında düzenlenen
törenle bir günlüğüne asker oldu. Marmaris

ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığına
gelen 44 engelli, bahriyeli kıyafetleriyle silah
ve Türk bayrağının üzerine el basarak yemin
etti.

Haziran 2022
Yıl: 3 - Fiyat: 5 TL

İZMIR’DE “ÖZEL ŞEFLER”

Yemek yarışmasında
hünerlerini sergiledi
İzmir’in Bergama ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda yiyecek
içecek hizmetleri alanında eğitim gören engelli
öğrenciler, yeteneklerini sergiledi.

>> MUĞLALI ENGELLI YASEMIN’IN

Anıtkabir hayali
gerçek oldu
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Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında, ilçe başkanı Eray
Çiçek'in ilçeye bağlı Çatakbağyaka Mahallesindeki evinde
ziyaret ettiği doğuştan fiziksel
engelli 36 yaşındaki Yasemin
Ersoy, Anıtkabir'i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek
istediğini söyledi.
Yasemin'in isteğini kırmayan
Çiçek, 19 Mayıs'ta Yasemin'i Anka-

ra'ya götürdü.
Aslanlı Yol'da yürüyen ve
Anıtkabir'i ziyaret eden Yasemin,
nöbet değiştiren askerlerle fotoğraf çektirdi.
Anıtkabir Müzesi'ni ve ilk
meclisi gezen Yasemin, hayalini kurduğu Anıtkabir ziyaretini
gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşadı.
İlçe Başkanı Çiçek ve Yasemin,

Fiziksel
engelli Yasemin ise
Atatürk'ü
ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip
Erdoğan’ı
ziyaret
ettiği için
mutlu
olduğunu
dile getirdi.

Muğlalı fiziksel engelli Yasemin Ersoy,
AK Parti Menteşe İlçe
Başkanı Eray Çiçek’in
daveti üzerine götürüldüğü Ankara’da,
Anıtkabir’i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı ziyaret etti.
daha sonra Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek,
hatıra fotoğrafı çektirdi.

BERGAMA Belediyesi ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Erdal Önder
Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Özel Şefler
Yarışıyor" etkinliğine İzmir'deki
2 mesleki teknik
anadolu lisesi ve
4 özel eğitim kurumunda yiyecek
içecek hizmetleri
eğitimi gören 85
engelli öğrenci
katıldı.
Kaymakam
Mahmut Kaşıkçı,
Belediye Başkanı Hakan Koştu ve eşlerinin mutfağa girerek tavada yumurta pişirmesiyle başlayan yarışmada
özel şefler,
öğretmenlerinin
yardımıyla
Bergama
köfte,
alinazik
kebabı,
mantı, kuzu
pirzola,
incir tatlısı
ve sütlü
helva gibi
lezzetlerden oluşan
menüleri tamamlamaya çalıştı.
Yarışma sonunda yemeklerin
tadımının ardından jüri üyeleri,
tüm öğrencileri birinci seçerek

madalyalarını takdim etti.
"SONUÇLAR KEYIF VERICI"
Bergama Belediye Başkanı
Hakan Koştu, engelli bireylerin destekçisi olmaya devam
edeceklerini belirterek, "Her
bireyin keşfedilmesi gereken
bir özelliği var ancak onlara
fırsatlar verilmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Belki bugün bu
salonda yemek yapan kardeşlerimizden dünyanın en özel
aşçıları yetişmiş olacak." diye
konuştu.
Jüri üyesi Eren Kurt, "Sonuçlar o kadar iyiydi ki bu noktada sektörü de destekleyecek
arkadaşlarımızın yetiştiğini görmüş
olduk. Hem onların geldiği seviyeyi görmek hem onlarla beraber olmak bizim
adımıza gurur ve keyif
vericiydi."
ifadelerini
kullandı.
Ödemiş
Ovakent
Özel Eğitim Meslek
Okulu öğrencisi Rafet
Şentürk de
etkinliğin
kendisine
mutluluk
verdiğini
belirterek, "Bugün yarışmada Alinazik
yemeği ve yanında fırın sütlacımızı yaptık. Çok güzel bir proje oldu. Herkesin
eline emeğine sağlık." dedi.

VIDEO KLIP OLARAK
YAYINLANDI
Yasemin'in Anıtkabir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti, AK
Parti Menteşe İlçe Başkanlığınca
video klip olarak sosyal medya
hesabından paylaşıldı ve 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı kutlandı.
Video klip, Kısa sürede çok sayıda beğeni, yorum ve paylaşım aldı.
Anıtkabir'e gelmenin ve Cumhurbaşkanını görmenin hayali
olduğunu, bunu gerçekleştirdiğini
söyleyen Yasemin, İlçe Başkanı
Eray Çiçek ve yönetimine teşekkür
etti.

Jüri üyesi Eren Kurt, kendi kendilerine yetebilme hedefiyle eğitim gören gençlerin
profesyonel seviyede tabaklar sunacak hale geldiğini dile getirdi.

Manisa’da engelliler
askerlik heyecanı yaşadı
Manisa’da askerlik hayali kuran 17 engelli, bir gün
temsili asker olmanın sevincini yaşadı.

ŞEHIRDE yaşayan 17 engelli, askerlik görevini yerine
getirmek amacıyla İl Jandarma
Komutanlığına başvurdu.
Gerekli işlemlerin ardından
engelliler için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde temsili askerlik
töreni gerçekleştirildi.
Ailelerinin de katıldığı törende
yemin eden engellilere, Manisa İl
Jandarma Komutanı Tuğgeneral
Selçuk Yıldırım tarafından terhis
belgeleri verildi.
Engellilere tören geçişinin ardından yemekhanede öğle yemeği
ikram edildi.

Kütahya’da engellilerden asker selamı
Kütahya’da, zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile engelli vatandaşlar “Temsili
Askerlik Uygulaması” kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.
KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda
31 engelli genç için yemin töreni düzenlendi. Asker
üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti.
Bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşayan Hava
Piyade Er Muhammed Arıca yaş kütüğüne plaket çaktı.
Vali Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, "Bu özel günde çakı gibi birer asker olan kardeşlerimizin ve aileleri-

nin heyecanını, gururunu paylaşmaktan büyük mutluluk
duydum. Sizi çok seviyoruz. Her zaman yanınızdayız." dedi.
Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz de kutsal vatan hizmetini yapmak
üzere birliklerine gelen engellilerin yemin törenine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Çelik ve Gündüz, engelli askerlerin terhis belgelerini takdim etti.

