
Mayıs 2022
Yıl: 3 - Fiyat: 5 TL

Minik yüreklerin
Geçtiğimiz Mart ayında da bir çok engelli kardeşimizin yüzü 
güldü. Gazeteniz Engellim Sesi’nin yolladığı adrese teslim engelli 
sandalyelerine kavuşan kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak 
nasip oldu. Siz gazetenize destek oldunuz, onların yüzü güldü!
RAMAZAN’IN bereketinin engelliler için yaptıkları 
çalışmalara yansıdığını söyleyen Engellim Sesi Gaze-
tesi Müdürü Didem Şensürek, “Bize, bizim haklı dava-
mıza destek olan tüm okurlarımıza, destekçilerimize 
tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Hem Ramazan 
Bayramlarını hem de miniklerimizin 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Bu ay 
bu nedenle çocuklarımıza, o minik yüreklere dokun-
maya çalıştık. Bu mücadelemizi sürdürmeye devam 
edeceğiz. Yavrularımızın evlerine ihtiyaçları oldukları 
sandalyeleri hediye etmenin verdiği huzuru yaşıyo-
ruz.” diye konuştu.

büüyüük mutluluğğu

>> 10 YAŞINDAKI PARALIMPIK YÜZÜCÜNÜN 

Milli forma rüyası
DOĞUŞTAN sol kolunun dirsek altından aşağısı bulunmayan 
Ahmet Çınar Bakkal, Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampi-
yonası’nda elde ettiği başarıyla Yüzme Gelişim Kampı’na katıl-
maya hak kazandı. SAYFA 3’TE

>> HASAN DEDE 45 YAŞINDAKI 

Engelli kızına 
özenle bakıyor
AMASYA’NIN Suluova ilçesinde 
5 yıl önce eşini kaybeden 82 ya-
şındaki Hasan Şener, 45 yaşındaki 

engelli kızına annesini aratma-
mak için özenle bakıyor.  
SAYFA 5’TE

>> SEREBRAL PALSILI KÜBRA ÇEVIK, 

Lösemiyle 5 yıl süren 
savaşı kazandı

HALK arasında “beyin felci” 
olarak bilinen serebral 
palsi (SP) ile dünyaya gelen 
22 yaşındaki Kübra Çevik, 
yaşama azmi ve yanından 
bir an olsun ayrılmayan an-
nesinin desteğiyle 5 yıldır 
mücadele ettiği lösemiyi 
yendi. SAYFA 4’TE

>> ENGELLI BAŞKANIN ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN 

Yaşam mücadelesi 
hep 'umut' dolu
AFYONKARAHISAR’DA azim 
dolu hayat mücadelesiyle çevresine 
örnek olan görme engelli Hakan 

Erdoğan, başına ne gelirse gelsin 
yaşam umudunu hiç kaybetmiyor. 
SAYFA 3’TE

>> SANDIKTAKI EL IŞLEMELERINI 

Engelli çift tabloya 
dönüştürdü
IZMIR’IN Dikili ilçesinde 
yaşayan görme engelli Ruhi 
Doğramacı ile işitme engelli 
eşi, tuval üzerinde yeniden 

tasarlayarak tabloya dö-
nüştürdüğü el işlemelerini 
sergide beğeniye sunuyor. 

SYF. 2’DE

MUĞLA’da, tüp bebek teda-
visinden sonuç alamayan 
Meral-Nihat Arı (43) çifti, 9 yıl 
önce koruyucu ailesi oldukları, 
artikülasyon (sesletim) bozuk-
luğu ve işitme engeli bulunan 
Aylin G.’den (12), 2015’te 
çocuk sahibi olmalarına rağ-
men vazgeçmedi. Aylin’in özel 
çocuk olduğunu belirten anne 
Arı, “Koruyucu aile olduktan 
5 yıl sonra kendi çocuğumuz 
dünyaya geldi. 2 kardeş anla-
şıyorlar, 2’si de benim  evladım 
ve birbirinden ayırt etmiyorum” 
dedi. SAYFA 6’DA

>> KORUYUCU AILESI OLDUKLARI ENGELLI 
AYLIN’DEN ÇOCUKLARI OLMASINA RAĞMEN 

VAZGEÇMEDILER!

>> OTIZMLI YÜZÜCÜ TUNA, 

Iki yaka arasında 
kulaç atacak
IZMIR’DE otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca (19), 
otizmde farkındalığı arttırmak için Yunanistan’ın Sakız 

Adası’ndan Çeşme’ye kulaç 
atacak. Tuna, 27 Nisan’da 

gerçekleştirmeyi planla-
dığı açık su geçişi ile 
Sakız’dan İzmir’e yü-
zen ilk özel sporcu 

olacak. 
SAYFA 6’DA

>> >> ENGELLI SEZERENGELLI SEZER

Örnek olmak Örnek olmak 
istiyoristiyor

SAYFA 
3’TE

GÖRME yetisini geçirdiği hastalık sonrası kaybeden, 
eğitimine ara verdiği 10 yılın ardından lise ve üniversiteyi 
bitirerek avukat olmayı başaran Mehmet Bahattin Eğret, 
mesleğini 40 yıldır gururla sürdürüyor. SAYFA 8’DE

>> GÖRME ENGELLI AVUKAT 

Karanlık dünyasını 
azmiyle aydınlattı

>> DOKTORLAR ENGELLI VEYA 
HASTALIKLI DOĞABILIR DEDI AMA

Onlar şimdi 
4 yaşında!

SON dönem böbrek 
yetmezliğine bağ-
lı sorunlar, sağlıklı 

bir hamilelik süreci 
yaşanmasına engel 
olurken, sperm kali-
tesini etkilemesi de 

babalık yolunda başka 
bir engel oluşturuyor. 
Bebekler, anne baba-

ları için adeta ‘mucize’ 
olarak dünyaya geliyor. 

Bu mucize çocuklar, 
23 Nisan Kutlaması 

için anne - babaları ve 
doktorlarıyla bir araya 

geldi. SAYFA 2’DE

>> POLIS GAZISI 45 SPORCU

Birincilik için 
poligonda yarıştı

EMNIYET teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
düzenlenen atış yarışmasında Murat Akkaya birinci, Mehmet 
Açıkdaş ikinci, Mehmet Beğen üçüncü oldu. SAYFA 4’TE

Mayıs 2022
Yıl: 3 - Fiyat: 5 TL

Minik yüreklerin
Geçtiğimiz Mart ayında da bir çok engelli kardeşimizin yüzü 
güldü. Gazeteniz Engellim Sesi’nin yolladığı adrese teslim engelli 
sandalyelerine kavuşan kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak 
nasip oldu. Siz gazetenize destek oldunuz, onların yüzü güldü!
RAMAZAN’IN bereketinin engelliler için yaptıkları 
çalışmalara yansıdığını söyleyen Engellim Sesi Gaze-
tesi Müdürü Didem Şensürek, “Bize, bizim haklı dava-
mıza destek olan tüm okurlarımıza, destekçilerimize 
tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Hem Ramazan 
Bayramlarını hem de miniklerimizin 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Bu ay 
bu nedenle çocuklarımıza, o minik yüreklere dokun-
maya çalıştık. Bu mücadelemizi sürdürmeye devam 
edeceğiz. Yavrularımızın evlerine ihtiyaçları oldukları 
sandalyeleri hediye etmenin verdiği huzuru yaşıyo-
ruz.” diye konuştu.

büüyüük mutluluğğu

>> 10 YAŞINDAKI PARALIMPIK YÜZÜCÜNÜN 

Milli forma rüyası
DOĞUŞTAN sol kolunun dirsek altından aşağısı bulunmayan 
Ahmet Çınar Bakkal, Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampi-
yonası’nda elde ettiği başarıyla Yüzme Gelişim Kampı’na katıl-
maya hak kazandı. SAYFA 3’TE

>> HASAN DEDE 45 YAŞINDAKI 

Engelli kızına 
özenle bakıyor
AMASYA’NIN Suluova ilçesinde 
5 yıl önce eşini kaybeden 82 ya-
şındaki Hasan Şener, 45 yaşındaki 

engelli kızına annesini aratma-
mak için özenle bakıyor.  
SAYFA 5’TE

>> SEREBRAL PALSILI KÜBRA ÇEVIK, 

Lösemiyle 5 yıl süren 
savaşı kazandı

HALK arasında “beyin felci” 
olarak bilinen serebral 
palsi (SP) ile dünyaya gelen 
22 yaşındaki Kübra Çevik, 
yaşama azmi ve yanından 
bir an olsun ayrılmayan an-
nesinin desteğiyle 5 yıldır 
mücadele ettiği lösemiyi 
yendi. SAYFA 4’TE

>> ENGELLI BAŞKANIN ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN 

Yaşam mücadelesi 
hep 'umut' dolu
AFYONKARAHISAR’DA azim 
dolu hayat mücadelesiyle çevresine 
örnek olan görme engelli Hakan 

Erdoğan, başına ne gelirse gelsin 
yaşam umudunu hiç kaybetmiyor. 
SAYFA 3’TE

>> SANDIKTAKI EL IŞLEMELERINI 

Engelli çift tabloya 
dönüştürdü
IZMIR’IN Dikili ilçesinde 
yaşayan görme engelli Ruhi 
Doğramacı ile işitme engelli 
eşi, tuval üzerinde yeniden 

tasarlayarak tabloya dö-
nüştürdüğü el işlemelerini 
sergide beğeniye sunuyor. 

SYF. 2’DE

MUĞLA’da, tüp bebek teda-
visinden sonuç alamayan 
Meral-Nihat Arı (43) çifti, 9 yıl 
önce koruyucu ailesi oldukları, 
artikülasyon (sesletim) bozuk-
luğu ve işitme engeli bulunan 
Aylin G.’den (12), 2015’te 
çocuk sahibi olmalarına rağ-
men vazgeçmedi. Aylin’in özel 
çocuk olduğunu belirten anne 
Arı, “Koruyucu aile olduktan 
5 yıl sonra kendi çocuğumuz 
dünyaya geldi. 2 kardeş anla-
şıyorlar, 2’si de benim  evladım 
ve birbirinden ayırt etmiyorum” 
dedi. SAYFA 6’DA

>> KORUYUCU AILESI OLDUKLARI ENGELLI 
AYLIN’DEN ÇOCUKLARI OLMASINA RAĞMEN 

VAZGEÇMEDILER!

>> OTIZMLI YÜZÜCÜ TUNA, 

Iki yaka arasında 
kulaç atacak
IZMIR’DE otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca (19), 
otizmde farkındalığı arttırmak için Yunanistan’ın Sakız 

Adası’ndan Çeşme’ye kulaç 
atacak. Tuna, 27 Nisan’da 

gerçekleştirmeyi planla-
dığı açık su geçişi ile 
Sakız’dan İzmir’e yü-
zen ilk özel sporcu 

olacak. 
SAYFA 6’DA

>> >> ENGELLI SEZERENGELLI SEZER

Örnek olmak Örnek olmak 
istiyoristiyor

SAYFA 
3’TE

GÖRME yetisini geçirdiği hastalık sonrası kaybeden, 
eğitimine ara verdiği 10 yılın ardından lise ve üniversiteyi 
bitirerek avukat olmayı başaran Mehmet Bahattin Eğret, 
mesleğini 40 yıldır gururla sürdürüyor. SAYFA 8’DE

>> GÖRME ENGELLI AVUKAT 

Karanlık dünyasını 
azmiyle aydınlattı

>> DOKTORLAR ENGELLI VEYA 
HASTALIKLI DOĞABILIR DEDI AMA

Onlar şimdi 
4 yaşında!

SON dönem böbrek 
yetmezliğine bağ-
lı sorunlar, sağlıklı 

bir hamilelik süreci 
yaşanmasına engel 
olurken, sperm kali-
tesini etkilemesi de 

babalık yolunda başka 
bir engel oluşturuyor. 
Bebekler, anne baba-

ları için adeta ‘mucize’ 
olarak dünyaya geliyor. 

Bu mucize çocuklar, 
23 Nisan Kutlaması 

için anne - babaları ve 
doktorlarıyla bir araya 

geldi. SAYFA 2’DE

>> POLIS GAZISI 45 SPORCU

Birincilik için 
poligonda yarıştı

EMNIYET teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
düzenlenen atış yarışmasında Murat Akkaya birinci, Mehmet 
Açıkdaş ikinci, Mehmet Beğen üçüncü oldu. SAYFA 4’TE

Mayıs 2022
Yıl: 3 - Fiyat: 5 TL

Minik yüreklerin
Geçtiğimiz Mart ayında da bir çok engelli kardeşimizin yüzü 
güldü. Gazeteniz Engellim Sesi’nin yolladığı adrese teslim engelli 
sandalyelerine kavuşan kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak 
nasip oldu. Siz gazetenize destek oldunuz, onların yüzü güldü!
RAMAZAN’IN bereketinin engelliler için yaptıkları 
çalışmalara yansıdığını söyleyen Engellim Sesi Gaze-
tesi Müdürü Didem Şensürek, “Bize, bizim haklı dava-
mıza destek olan tüm okurlarımıza, destekçilerimize 
tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Hem Ramazan 
Bayramlarını hem de miniklerimizin 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Bu ay 
bu nedenle çocuklarımıza, o minik yüreklere dokun-
maya çalıştık. Bu mücadelemizi sürdürmeye devam 
edeceğiz. Yavrularımızın evlerine ihtiyaçları oldukları 
sandalyeleri hediye etmenin verdiği huzuru yaşıyo-
ruz.” diye konuştu.

büüyüük mutluluğğu

>> 10 YAŞINDAKI PARALIMPIK YÜZÜCÜNÜN 

Milli forma rüyası
DOĞUŞTAN sol kolunun dirsek altından aşağısı bulunmayan 
Ahmet Çınar Bakkal, Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampi-
yonası’nda elde ettiği başarıyla Yüzme Gelişim Kampı’na katıl-
maya hak kazandı. SAYFA 3’TE

>> HASAN DEDE 45 YAŞINDAKI 

Engelli kızına 
özenle bakıyor
AMASYA’NIN Suluova ilçesinde 
5 yıl önce eşini kaybeden 82 ya-
şındaki Hasan Şener, 45 yaşındaki 

engelli kızına annesini aratma-
mak için özenle bakıyor.  
SAYFA 5’TE

>> SEREBRAL PALSILI KÜBRA ÇEVIK, 

Lösemiyle 5 yıl süren 
savaşı kazandı

HALK arasında “beyin felci” 
olarak bilinen serebral 
palsi (SP) ile dünyaya gelen 
22 yaşındaki Kübra Çevik, 
yaşama azmi ve yanından 
bir an olsun ayrılmayan an-
nesinin desteğiyle 5 yıldır 
mücadele ettiği lösemiyi 
yendi. SAYFA 4’TE

>> ENGELLI BAŞKANIN ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN 

Yaşam mücadelesi 
hep 'umut' dolu
AFYONKARAHISAR’DA azim 
dolu hayat mücadelesiyle çevresine 
örnek olan görme engelli Hakan 

Erdoğan, başına ne gelirse gelsin 
yaşam umudunu hiç kaybetmiyor. 
SAYFA 3’TE

>> SANDIKTAKI EL IŞLEMELERINI 

Engelli çift tabloya 
dönüştürdü
IZMIR’IN Dikili ilçesinde 
yaşayan görme engelli Ruhi 
Doğramacı ile işitme engelli 
eşi, tuval üzerinde yeniden 

tasarlayarak tabloya dö-
nüştürdüğü el işlemelerini 
sergide beğeniye sunuyor. 

SYF. 2’DE

MUĞLA’da, tüp bebek teda-
visinden sonuç alamayan 
Meral-Nihat Arı (43) çifti, 9 yıl 
önce koruyucu ailesi oldukları, 
artikülasyon (sesletim) bozuk-
luğu ve işitme engeli bulunan 
Aylin G.’den (12), 2015’te 
çocuk sahibi olmalarına rağ-
men vazgeçmedi. Aylin’in özel 
çocuk olduğunu belirten anne 
Arı, “Koruyucu aile olduktan 
5 yıl sonra kendi çocuğumuz 
dünyaya geldi. 2 kardeş anla-
şıyorlar, 2’si de benim  evladım 
ve birbirinden ayırt etmiyorum” 
dedi. SAYFA 6’DA

>> KORUYUCU AILESI OLDUKLARI ENGELLI 
AYLIN’DEN ÇOCUKLARI OLMASINA RAĞMEN 

VAZGEÇMEDILER!

>> OTIZMLI YÜZÜCÜ TUNA, 

Iki yaka arasında 
kulaç atacak
IZMIR’DE otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca (19), 
otizmde farkındalığı arttırmak için Yunanistan’ın Sakız 

Adası’ndan Çeşme’ye kulaç 
atacak. Tuna, 27 Nisan’da 

gerçekleştirmeyi planla-
dığı açık su geçişi ile 
Sakız’dan İzmir’e yü-
zen ilk özel sporcu 

olacak. 
SAYFA 6’DA

>> >> ENGELLI SEZERENGELLI SEZER

Örnek olmak Örnek olmak 
istiyoristiyor

SAYFA 
3’TE

GÖRME yetisini geçirdiği hastalık sonrası kaybeden, 
eğitimine ara verdiği 10 yılın ardından lise ve üniversiteyi 
bitirerek avukat olmayı başaran Mehmet Bahattin Eğret, 
mesleğini 40 yıldır gururla sürdürüyor. SAYFA 8’DE

>> GÖRME ENGELLI AVUKAT 

Karanlık dünyasını 
azmiyle aydınlattı

>> DOKTORLAR ENGELLI VEYA 
HASTALIKLI DOĞABILIR DEDI AMA

Onlar şimdi 
4 yaşında!

SON dönem böbrek 
yetmezliğine bağ-
lı sorunlar, sağlıklı 

bir hamilelik süreci 
yaşanmasına engel 
olurken, sperm kali-
tesini etkilemesi de 

babalık yolunda başka 
bir engel oluşturuyor. 
Bebekler, anne baba-

ları için adeta ‘mucize’ 
olarak dünyaya geliyor. 

Bu mucize çocuklar, 
23 Nisan Kutlaması 

için anne - babaları ve 
doktorlarıyla bir araya 

geldi. SAYFA 2’DE

>> POLIS GAZISI 45 SPORCU

Birincilik için 
poligonda yarıştı

EMNIYET teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
düzenlenen atış yarışmasında Murat Akkaya birinci, Mehmet 
Açıkdaş ikinci, Mehmet Beğen üçüncü oldu. SAYFA 4’TE

Mayıs 2022
Yıl: 3 - Fiyat: 5 TL

Minik yüreklerin
Geçtiğimiz Mart ayında da bir çok engelli kardeşimizin yüzü 
güldü. Gazeteniz Engellim Sesi’nin yolladığı adrese teslim engelli 
sandalyelerine kavuşan kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak 
nasip oldu. Siz gazetenize destek oldunuz, onların yüzü güldü!
RAMAZAN’IN bereketinin engelliler için yaptıkları 
çalışmalara yansıdığını söyleyen Engellim Sesi Gaze-
tesi Müdürü Didem Şensürek, “Bize, bizim haklı dava-
mıza destek olan tüm okurlarımıza, destekçilerimize 
tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Hem Ramazan 
Bayramlarını hem de miniklerimizin 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Bu ay 
bu nedenle çocuklarımıza, o minik yüreklere dokun-
maya çalıştık. Bu mücadelemizi sürdürmeye devam 
edeceğiz. Yavrularımızın evlerine ihtiyaçları oldukları 
sandalyeleri hediye etmenin verdiği huzuru yaşıyo-
ruz.” diye konuştu.

büüyüük mutluluğğu

>> 10 YAŞINDAKI PARALIMPIK YÜZÜCÜNÜN 

Milli forma rüyası
DOĞUŞTAN sol kolunun dirsek altından aşağısı bulunmayan 
Ahmet Çınar Bakkal, Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampi-
yonası’nda elde ettiği başarıyla Yüzme Gelişim Kampı’na katıl-
maya hak kazandı. SAYFA 3’TE

>> HASAN DEDE 45 YAŞINDAKI 

Engelli kızına 
özenle bakıyor
AMASYA’NIN Suluova ilçesinde 
5 yıl önce eşini kaybeden 82 ya-
şındaki Hasan Şener, 45 yaşındaki 

engelli kızına annesini aratma-
mak için özenle bakıyor.  
SAYFA 5’TE

>> SEREBRAL PALSILI KÜBRA ÇEVIK, 

Lösemiyle 5 yıl süren 
savaşı kazandı

HALK arasında “beyin felci” 
olarak bilinen serebral 
palsi (SP) ile dünyaya gelen 
22 yaşındaki Kübra Çevik, 
yaşama azmi ve yanından 
bir an olsun ayrılmayan an-
nesinin desteğiyle 5 yıldır 
mücadele ettiği lösemiyi 
yendi. SAYFA 4’TE

>> ENGELLI BAŞKANIN ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN 

Yaşam mücadelesi 
hep 'umut' dolu
AFYONKARAHISAR’DA azim 
dolu hayat mücadelesiyle çevresine 
örnek olan görme engelli Hakan 

Erdoğan, başına ne gelirse gelsin 
yaşam umudunu hiç kaybetmiyor. 
SAYFA 3’TE

>> SANDIKTAKI EL IŞLEMELERINI 

Engelli çift tabloya 
dönüştürdü
IZMIR’IN Dikili ilçesinde 
yaşayan görme engelli Ruhi 
Doğramacı ile işitme engelli 
eşi, tuval üzerinde yeniden 

tasarlayarak tabloya dö-
nüştürdüğü el işlemelerini 
sergide beğeniye sunuyor. 

SYF. 2’DE

MUĞLA’da, tüp bebek teda-
visinden sonuç alamayan 
Meral-Nihat Arı (43) çifti, 9 yıl 
önce koruyucu ailesi oldukları, 
artikülasyon (sesletim) bozuk-
luğu ve işitme engeli bulunan 
Aylin G.’den (12), 2015’te 
çocuk sahibi olmalarına rağ-
men vazgeçmedi. Aylin’in özel 
çocuk olduğunu belirten anne 
Arı, “Koruyucu aile olduktan 
5 yıl sonra kendi çocuğumuz 
dünyaya geldi. 2 kardeş anla-
şıyorlar, 2’si de benim  evladım 
ve birbirinden ayırt etmiyorum” 
dedi. SAYFA 6’DA

>> KORUYUCU AILESI OLDUKLARI ENGELLI 
AYLIN’DEN ÇOCUKLARI OLMASINA RAĞMEN 

VAZGEÇMEDILER!

>> OTIZMLI YÜZÜCÜ TUNA, 

Iki yaka arasında 
kulaç atacak
IZMIR’DE otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca (19), 
otizmde farkındalığı arttırmak için Yunanistan’ın Sakız 

Adası’ndan Çeşme’ye kulaç 
atacak. Tuna, 27 Nisan’da 

gerçekleştirmeyi planla-
dığı açık su geçişi ile 
Sakız’dan İzmir’e yü-
zen ilk özel sporcu 

olacak. 
SAYFA 6’DA

>> >> ENGELLI SEZERENGELLI SEZER

Örnek olmak Örnek olmak 
istiyoristiyor

SAYFA 
3’TE

GÖRME yetisini geçirdiği hastalık sonrası kaybeden, 
eğitimine ara verdiği 10 yılın ardından lise ve üniversiteyi 
bitirerek avukat olmayı başaran Mehmet Bahattin Eğret, 
mesleğini 40 yıldır gururla sürdürüyor. SAYFA 8’DE

>> GÖRME ENGELLI AVUKAT 

Karanlık dünyasını 
azmiyle aydınlattı

>> DOKTORLAR ENGELLI VEYA 
HASTALIKLI DOĞABILIR DEDI AMA

Onlar şimdi 
4 yaşında!

SON dönem böbrek 
yetmezliğine bağ-
lı sorunlar, sağlıklı 

bir hamilelik süreci 
yaşanmasına engel 
olurken, sperm kali-
tesini etkilemesi de 

babalık yolunda başka 
bir engel oluşturuyor. 
Bebekler, anne baba-

ları için adeta ‘mucize’ 
olarak dünyaya geliyor. 

Bu mucize çocuklar, 
23 Nisan Kutlaması 

için anne - babaları ve 
doktorlarıyla bir araya 

geldi. SAYFA 2’DE

>> POLIS GAZISI 45 SPORCU

Birincilik için 
poligonda yarıştı

EMNIYET teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
düzenlenen atış yarışmasında Murat Akkaya birinci, Mehmet 
Açıkdaş ikinci, Mehmet Beğen üçüncü oldu. SAYFA 4’TE
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>> DOKTORLAR ENGELLI VEYA HASTALIKLI DOĞABILIR DEDI AMA

Şimdi 4 yaşındalar
Son dönem böbrek yetmezliğine bağlı sorunlar, sağlıklı bir hamilelik 
süreci yaşanmasına engel olurken, sperm kalitesini etkilemesi de baba-
lık yolunda başka bir engel oluşturuyor. Bebekler, anne babaları için 
adeta ‘mucize’ olarak dünyaya geliyor. Bu mucize çocuklar, 23 Nisan 
Kutlaması için anne - babaları ve doktorlarıyla bir araya geldi. Böbrek 
nakli olan anne babalar kalbe dokunan öykülerini anlattı…

İstanbul’da yaşayan 31 yaşın-
daki ikiz çocuk annesi Esma 
Dere’nin böbrek nakli sürecine 

kadar giden hikayesi henüz 19 
yaşında iken başlamış. Ellerin-
de ve ayaklarında aniden ödem 
oluşan, tansiyonu bir anda 15-16’ 
lara çıkan Esma Dere’ye böbrek 
yetmezliği teşhisi konulup hemen 
hastaneye yatması gerektiği 
söylenmiş. İlaç tedavisi uygulanan 
genç kadın, hekimlerin kendisine 
“kesinlikle böyle bir şey yapma-
yın!” demelerine rağmen, bitkisel 
ilaçlar da kullanmış! Bir yıl sonra 
ise aşırı mide bulantısı, kusma, 
aşırı halsizlik ve hızlı kilo kaybı 
sorunları başgöstermiş. Hemen di-
yalize alındığını ve 2.5 ay düzenli 
olarak diyalize girdiğini belirten 
Esma Dere “Diyaliz tedavisi bana 
çok ağır geldi, kaldıramadım. 
Ateşlenme, üşüme, titreme, mide 
bulantısı gibi pek çok sorunla baş 

etmek zorunda kaldım” diyor.   

ANNESI BÖBREĞINI VERMEK 
ISTEDI, AMA!

Annesi kızına böbreğini vermek 
istemiş ama o dönem başvurduk-
ları merkezde annesinin böbre-
ğinin uygun olmadığı belirtilmiş. 
“Başka bağışçımız da yoktu! Sade-
ce iki hafta içerisinde tüm işlem-
ler hızla ve başarıyla halledilerek 

böbrek naklim gerçekleşti” diyen 
Esma Dere, 7 yıl önce evlendikten 
birkaç yıl sonra da anne olmanın 
hayaliyle hekime başvurmuş. 

4 YAŞINDA IKIZ ÇOCUKLARI 
VAR

Böbrek naklinden sonra 
sağlığıyla ilgili hiçbir problem 
yaşamamasının verdiği mutlu-
lukla ama ‘ya bebeğim sağlıklı 

olmazsa’ kaygısıyla başvurduğu 
hekimden aldığı yanıt ise Dere 
çiftinin hayallerinin yıkılmasına 
ve derin bir üzüntüye kapılma-
larına neden olmuş. Genç kadın 
o dönem yaşadıklarını şöyle 
anlatıyor; “‘Acaba hamile kala-
bilir miyim, benim de sağlıklı 
bir çocuğum olur mu?’ diyerek 
başvurduğumuz hekim “Böb-
rek nakli olduğun için hamile 
kalman çok zor. Hamilelik oluşsa 
dahi bebeğin büyük olasılıkla 
engelli veya hastalıklı bir bebek 
olarak dünyaya gelecek” deyince 
yıkıldık. Ancak sonrasında görüş-
tüğümüz başka hekimler ‘korku-
lacak bir şey olmadığını, sağlıklı 
bir hamilelik geçirip, yine sağlıklı 
bir bebek dünyaya getirebilece-
ğimi söylediklerinde yüreğimize 
su serpildi. Çok geçmeden de ikiz 
bebeklerimi sağlıkla kucağıma 
aldım.”

40 yaşındaki Ozan 
Göztepe, mesane-
sinde doğuştan 
kaynaklanan 
sorunlar nedeniy-
le böbreklerinin 
çalışmadığını, 2019 
yılında son dönem 
böbrek yetmezliği 
hastası olarak nakil 
yaptığını belirtti.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merke-
zi’nde engelli çocuğu olan ebeveyn-
lere yönelik kurslar çeşitlendirilerek 
sürüyor. Olimpiyat Köyü içinde bulu-
nan merkezde daha önce ilgi gören 
“Otizm Spektrumundaki Çocuklara 
Yönelik Doğal Davranışsal Uygula-
malar” ve “Dil ve Konuşma Bozukluk-
larında Kırmızı Bayraklar” kurslarına 

16 Nisan’da bir yenisi 
daha eklendi. İstanbul 
Aydın Üniversitesi’nden 
Dr. Öğretim Üyesi Mine 

Akkaynak tarafından “4-5 Yaş Otizm 
Tanılı Çocuğu Olan Ebeveynlere Yö-
nelik Olarak Early Start Denver Model 
Uygulamaları” eğitimi düzenledi.

Kursa ebeveynlerin yanı sıra üni-
versite öğrencileri, İZELMAN anaokul-
larının öğretmenleri ve uzmanların 
da katılımı sağlandı. Aynı zamanda 
kursa katılan psikoloji, çocuk gelişimi 
ve özel eğitim öğrencileri ile ebevey-
nlerin katılımıyla bir çalışma grubu 
oluşturuldu. Çalışma grubu yıl bo-
yunca tercüme, uyarlama ve atölyeler 
yaparak yöntemin bütün yönleriyle 
öğrenilmesini ve yaygınlaştırılmasını 
sağlayacak.

Ebeveyn Bilgi ve Eğitim 
Merkezi’nde eğitim sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 
Engelsiz İzmir hedefini “Başka Bir Engelli Politikası 
Mümkün” anlayışıyla güçlendiren İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kurulan Ebeveyn Bilgi ve Eği-
tim Merkezi, engelli çocuğu olan ebeveynlere yö-
nelik eğitimlere devam ediyor. Engellilere ve 

refakatçilere ücretsiz
İZMİR Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 

Nisan ayı ikinci oturumun-
da, ESHOT Genel Müdür-
lüğü’nün 2021 Faaliyet 
Raporu da değerlendirildi. 
Ülke genelinde ekonomik 
sıkıntılara ve özellikle akar-
yakıt maliyetlerindeki yük-
sek artışlara rağmen temel 
hizmetlerini sürdüren ve 
geliştiren ESHOT’un 2021 
faaliyetleri, oy çokluğuyla 
onaylandı.

İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi’nin dün akşam 
yapılan Nisan ayı ikinci 
oturumunda ESHOT Genel 
Müdürlüğü 2021 Faaliyet 
Raporu da değerlendirildi. 
Oylanarak kabul edilen ra-
porda kurumun, 2020-2024 
dönemini kapsayan Stra-
tejik Planı’nda belirlenen 
hedeflere yönelik çalışma-
lar yaptığı vurgulandı, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
yayınladığı tasarruf ted-
birlerine uyulduğu, kamu 
kaynaklarının, mali say-

damlık esaslarına uygun, 
etkili, verimli ve ekonomik 
kullanıldığı belirtildi.

ÜCRETSIZ VE INDIRIMLI 
HIZMET

İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Nisan 2019’dan bu 
yana uyguladığı yüzde 50 
indirimli Halk Taşıt hiz-
metine katkı verilmesinin 
yanında; iki yıldan fazla-
dır sağlık çalışanlarının 
ücretsiz taşındığı; pande-
minin en yoğun döneminde 
sağlıkçılara özel planlanan 
13 hatta ücretsiz servis hiz-
meti verildiği; kolluk güç-
leri, gaziler, şehit yakınları, 
engelliler ve refakatçileri 
ile 65 yaş üstü yurttaşların 
ücretsiz taşındığı, öğrenci, 
öğretmen ve 60 yaş grupla-
rına indirimli hizmet veril-
diği; bayramlarda ve bazı 
özel günlerde Büyükşehir 
Meclisi kararlarıyla tüm ta-
rifelerde binişlerin ücretsiz 
ya da yüzde 50 indirimli 
uygulandığı hatırlatıldı.

Bakan Özer, görme engelli 
Taner'e makamını devretti

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer 2021-2022 eğitim ve öğre-

tim yılında Milli Eğitim Bakanlığının, 
öğretmenlerin yaptığı en başarılı iş-
lerden bir tanesinin yüz yüze eğitime 
devam etmek olduğunu vurguladı.

Bakan Özer, “23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu 

şekilde coşkulu kutlanması 2021-
2022 eğitim ve öğretim yılında yüz 
yüze eğitime başlama kararlılığının 
bir sonucu.” diye konuştu.

Özer, Mitat Enç Görme Engelliler 
İlkokulu birinci sınıf öğrencisi gör-
me engelli ve albinizmli Taner Ka-
ra'ya da bir süre makamını devretti.

>> PARALIMPIK OYUNLARINA KATILMAK IÇIN BAŞLAMIŞTI 

Gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu
Çanakkale’de geçirdiği trafik kazası nedeniyle 18 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı 
yaşayan ve 6 senedir bilek güreşiyle uğraşan Ümit Burunlular, paralimpik oyunlarına 
katılmak için başladığı gülle atmadaki ilk turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu.

BİLEK güreşiyle hayata tutu-
nan başarılı sporcu, 2016'dan 

itibaren sürdürdüğü bu branşta 
2018'de namağlup, sağ ve sol kolda 
Avrupa şampiyonluğunu, 2019'da 
da Romanya'da sağ ve sol kolda 
dünya şampiyonluğunu kazandı.

Hedef büyüten Burunlular, bilek 
güreşine paralimpik oyunlarında yer 
verilmemesi nedeniyle Kovid-19 salgı-
nının ilk aylarında gülle atma sporu-

na merak sardı. İnternetten izlediği 
videolarla gülle atmanın inceliklerini 
öğrenen Burunlular, zaten güçlü olan 
kollarını daha da geliştirdi.

Burunlular yaklaşık 2 yıldır devam 
ettiği gülle atmada ilk kez bir turnuva 
bu ay katıldı. Mersin'de 16-17 Nisan'da 
gerçekleştirilen Para Atletizm Türkiye 
Şampiyonası'nda birinci olan Burunlu-
lar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 
Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

>> SANDIKTAKI EL IŞLEMELERINI 

Engelli çift tabloya 
dönüştürdü
İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 
görme engelli Ruhi Doğramacı 
ile işitme engelli eşi, tuval üze-
rinde yeniden tasarlayarak tab-
loya dönüştürdüğü el işlemeleri-
ni sergide beğeniye sunuyor.

İZMİR'İN Dikili ilçesinde yaşayan görme 
engelli Ruhi Doğramacı ile işitme engelli 

Mukaddes Doğramacı çifti, çeyiz sandığındaki el 
işlemeleri ve yazmaları tuval üzerinde yeniden 
tasarlayarak tabloya dönüştürüyor.

Özel bir firmada bilgi işlem görevlisi olarak 
çalıştıktan sonra emekli olan, göz damarlarındaki 
kuruma nedeniyle zamanla görme yetisinin yüzde 
85'ini kaybeden 60 yaşındaki Ruhi Doğramacı 
ile doğuştan yüzde 50 işitme kaybı bulunan 50 
yaşındaki eşi Mukaddes Doğramacı, salgın döne-
minde evlerinin bir bölümünü resim atölyesine 
çevirdi.

Resim yapmak isterken çeyiz sandığındaki el 
işlemeleri ve yazmaları değerlendirmeye karar 
veren Ruhi Doğramacı, eşinin de desteğiyle tuval 
üzerinde tasarımlar oluşturmaya başladı.

Jüt ipiyle (liften yapılan ip) yapılan örgüyü önce 
tuvalin kenarlarına işleyen çift, orta kısma el işi 
ve yazmaları yerleştirdikten sonra da çeşitli süs-
lemelerle tablolarını tamamlıyor.

Doğramacı çifti, hazırladıkları tablolarla engelli 
bireylere destek olmak amacıyla 2 sergi açtı.

"HER KADININ SANDIĞI BIR HAZINE"

Ruhi Doğramacı, yaptıkları tablolarla adeta 
yeniden hayata tutunduklarını söyledi.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tab-
loların beğeni aldığını aktaran Doğramacı, "Evimi-
ze gelip bizi keşfeden bir arkadaşımız var. 'Yanı-
nızdayız' dedikten sonra sergi açmamıza yardımcı 
oldu. İlk sergimizi Dikili'de yardım amaçlı açtık. 
Akabinde Bergama'dan teklif gelip orada devam 
ettirdik. Şimdi sergilerimizin 3 ve 4'üncüsü de 
olacak. Aslında her kadının sandığı bir hazine. Bu 
nedenle onları sandıkta tutmadan hayat vermek 
istedik." diye konuştu.

EKPSS 95 BIN ADAYIN KATILIMIYLA 

81 ilde yapılacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. 
Halis Aygün, 24 Nisan'da 81 ilde 
94 sınav merkezinde gerçekleş-
tirilecek Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'na (EKPSS) 95 bin 17 
adayın katılacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, EKPSS’ye ilişkin bilgi-
leri paylaştı.

Herkes için her yerde olma ilkeleri gereği aday-
ların sınavlara erişimini kolaylaştırmak için çalış-
mayı sürdürdüklerini ifade eden Aygün, "EKPSS'yi 
81 ilde 94 sınav merkezinde 
gerçekleştireceğiz. EKPSS, 
sınava katılacak aday sayısına 
oranla en fazla sınav görevli-
mizin görev alacağı sınav olma 
özelliğini taşıyor. 95 bin 17 ada-
yımızın katılacağı sınav için 68 
bin 90 kişi görev alacak. EKPSS 
için 1470 bina ve 21 bin 139 
sınav salonu kullanılacak." dedi.

"ADAYLARIN ENGEL DURUMLARINA GÖRE 
EK SÜRE VERILECEK"

Adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeyle-
rine uygun çoktan seçmeli testler uygulanacağını 
belirten Aygün, 3 bin 896 adayın işitme-1 testin-
den, 16 bin 854 adayın zihinsel engelli testinden 
ve 74 bin 267 adayın ise genel-görme-işitme 2 
testinden sınava gireceğini bildirdi.



GÜNDEM 3www.engellimsesigazetesi.com

>> SPORLA HAYATA TUTUNAN DOĞUŞTAN ENGELLI SEZER, 

Örnek olmak istiyor
Ağrı’da doğuş-
tan ortopedik 
engelli olan ve 
henüz yeni spo-
ra başlamasına 
rağmen Teker-
lekli Sandalye 
Engelliler Vücut 
Geliştirme Milli 
Takımı’na seçilen 
Sezer Aydemir, 
kendisiyle aynı 
durumda olan 
gençlere örnek 
olmak istiyor.

Doğuştan el ve ayak parmakların-
da ortopedik engeli bulunan 23 
yaşındaki Aydemir, Ağrı Ticaret 

Meslek Lisesi'nden mezun olduktan 
sonra geçen yıl çevresindekilerin-
de tavsiyesiyle Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü bünyesinde spor yapmaya 
başladı.

Antrenör Çetin Demir ile vücut 
geliştirme antrenmanları yapma-
ya başlayan Aydemir, henüz 3 aylık 
sporcuyken geçen yıl 29 Eylül-3 Ekim 
tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 
şampiyonada "Erkekler Tekerlekli 
Sandalye Vücut Geliştirme Açık" da-
lında üçüncü oldu.

"SPORLA TANIŞTIĞIMDAN BU 
YANA VÜCUDUMDAKI DENGE 
BOZUKLUKLARI KAYBOLDU"

Normal hayatında tekerlekli 
sandalye kullanmayan ancak spor 
dalında bu kategoriye dahil edilen 
ve Antalya'da bu yıl 9-13 Mart'ta 
düzenlenen seçmelerde milli takıma 
girmeyi başaran Aydemir, kentteki 
bir spor salonunda antrenmanlarını 
sürdürüyor.

Sporla hayata tutunan ve şehirdeki 
Tekstil Kent'te de iş bulan Aydemir, 
azmiyle engelli gençlere de örnek 
olmayı amaçlıyor.

Sezer Aydemir, doğuştan ortopedik 
engelli olduğunu ve yüzde 60 engelli 
raporu bulunduğunu söyledi.

Ailesinin desteğiyle spora başla-
dığını ve antrenörü Çetin Demir ile 
çalışıp katıldığı ilk yarışmada derece-
ye girdiğini ifade eden Aydemir, şöyle 
konuştu:

"Spora başlamadan önce işsizdim. 
Daha sonra spora başladım ve bu 

sayede Tekstil Kent'te temizlik işçisi 
olarak işe girdim. Sporla tanıştığım-
dan bu yana vücudumdaki denge 
bozuklukları kayboldu. Ellerimi, 
bileklerimi ve vücudumdaki diğer or-
ganları daha iyi kullanmaya başladım. 
Eskiden yürüdüğümde yoruluyordum. 
Spor sayesinde hem sağlıklı besleni-
yorum hem de temiz bir vücuda sahip 
oluyorum."

Spor sayesinde hayatını değiştiğini 
ve başarının da azimle geldiğini akta-
ran Aydemir, şunları kaydetti:

"Çetin hocanın yetiştirdiği birçok 
sporcu engelli arkadaşımız Avrupa ve 
dünya şampiyonalarında derece elde 
etti. Ben de onların izinden giderek 
ulusal ve uluslararası müsabakalar-

da dereceler elde etmek istiyorum. 
Ülkemizi temsil etmek ve öz güveni 
olmayan engelli bireylere örnek 
olmak istiyorum. Sevgi varsa engel 
yoktur, her şey beyinde biter. Disiplinli 
çalışmak ve kafamızdaki engelleri 
kaldırmamız gerekiyor."

Desteklerinden dolayı Vali Osman 
Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
ile antrenörü Demir'e teşekkür eden 
Aydemir, "Spor sayesinde işe başla-
dım. Ramazan ayı olduğu için iftar 
öncesi hafif antrenman yapıyorum. İf-
tardan sonra daha yoğun çalışıyorum. 
Spor sayesinde güç, kuvvet, psikolojik, 
maddi ve manevi olarak daha iyi 
duruma geldim. Çoğu arkadaşlarıma 
da örnek oldum." diye konuştu.

"Öz güveni olmayan engelli 
bireylere örnek olmak istiyorum"
Aydemir, günde ortalama bir buçuk saat antrenman yaptığını belirterek, 
aralıksız çalışıp kısa sürede milli sporcu olmanın mutluluğunu yaşadığını 
dile getirdi.

Eskişehirli 10 yaşındaki paralimpik 
yüzücü, milli forma için sabırsızlanıyor
Doğuştan sol kolunun dirsek altından aşağısı bulunmayan Ahmet Çınar Bak-
kal, Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla 
Yüzme Gelişim Kampı'na katılmaya hak kazandı.

ESKIŞEHIR'DE, 
doğuştan sol kolunun 

dirsek altından aşağısı 
bulunmayan 10 yaşındaki 
Ahmet Çınar Bakkal, katıldı-
ğı Türkiye Paralimpik Yüzme 
Şampiyonaları'nda elde etti-
ği derecelerle milli takıma 
seçilip, yurt dışında ay-yıl-
dızlı formayla altın madalya 
kazandırmak istiyor.

Ticaret Borsası İlkokulu 
4. sınıf öğrencisi olan Çınar, 
6 yaşında gittiği kursta 
öğrendiği yüzmeyi, 3 yıl 
önce tanıştığı Paralimpik 
Yüzme Milli Takımı ve Eski-
şehir Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü 
Antrenörü Mehmet Bayrak 
ile yaptığı antrenmanlarla 
geliştirdi.

Ahmet Çınar Bakkal 
şubat ayında Gaziantep'te 
düzenlenen Bedensel 
Engelliler Türkiye Yüzme 
Şampiyonası'nda elde 
ettiği başarılarla 18 yaş altı 
gelecek vadeden sporcular 
arasına girdi.

Milli yüzücü Sümeyye 
Boyacı'nın antrenman 
partneri olan Çınar, Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonunun 22-26 
Nisan'da Başakşehir Genç-
lik ve Spor İlçe Müdürlüğü 
Kamp Eğitim Merkezi'ndeki 
Yüzme Gelişim Kampı'na 
davet edildi.

Paralimpik Yüzme Milli 
Takımı'nda yer almak iste-

yen genç sporcu, Paralimpik 
Oyunlarına katılıp Türkiye 
adına altın madalya kazan-
mayı hedefliyor.

"SÜMEYYE BOYACI'YI 
ÖRNEK ALIYORUM"

Antrenman yaptığı 
havuzda açıklamalarda bu-

lunan Ahmet Çınar Bakkal, 
küçük yaşlardan beri suyu 
ve denizde yüzmeyi çok 
sevdiğini söyledi.

Yüzme hi-
kayesinin 
deniz-
lerde 
baş-

ladığını ifade eden Çınar, 
şöyle konuştu:

"6 yaşından beri yüzüyo-
rum. Daha sonra Mehmet 
hoca ile tanıştım. 3 yıldır 
da onunla yüzüyorum. 
Suda kendimi özgür ve hu-
zurlu hissediyorum. Takım 
arkadaşlarım arasında çok 
güzel bir bağımız var. Sü-
meyye Boyacı'yı örnek alı-
yorum. Onun gibi başarılı 
olmak istiyorum. Gelecekte 
milli takım forması giymeyi 
hedefliyorum. Paralimpik 
Oyunlarına katılıp ülkeme 
altın madalya kazandırmak 
istiyorum. Yüzme Gelişim 
Kampı'na katılacağım. Bu 
konuda çok heyecanlıyım. 

Orada kendimi göstere-
ceğime inanıyorum."

Ahmet Çınar 
her gün yaklaşık 
2 saat antren-
man yaptığını, 
aynı zamanda 
okuluna devam 
ettiğini bildirdi.
Okuldaki ar-

kadaşlarından da 
başarılı olduğunda 

alkış aldığını anlatan Çı-
nar, "Benim gibi olan kişiler 
spor yapsın. Kendilerine en 
uygun spor dalıyla ilgilen-
sinler." dedi.

Antrenör Mehmet Bayrak 
ise 3 yıl önce sporcunun 
yüzmedeki becerisini 
görerek antrenmanlarda 
entegre ettiklerini aktardı.

>> ENGELLI BAŞKANIN ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN 

Yaşam mücadelesi 
hep 'umut' dolu
Afyonkarahisar'da azim dolu hayat mücadelesiyle çev-
resine örnek olan görme engelli Hakan Erdoğan, başı-
na ne gelirse gelsin yaşam umudunu hiç kaybetmiyor.

ERDOĞAN, böbrek yetmezliği-
ne bağlı hipertansiyon rahat-

sızlığı nedeniyle henüz 5 yaşınday-
ken görme yetisini kaybetti.

Böbrekleri 16 yaşına geldiğinde 
tamamen işlevini yitiren Erdoğan, 
10 yıl boyunca 
haftada 3 gün 
diyaliz tedavisi 
gördü.

Çocukluğunu 
doyasıya ya-
şayamayan ve 
eğitim hayatını 
yarıda bırak-
mak zorunda 
kalan Erdoğan, 
babasından 
yapılan böbrek 
nakliyle sağlığı-
na kavuştu.

Açıktan 
tamamladığı 
ortaokul ve 
lisenin ardın-
dan Anadolu 
Üniversitesi 
Açıköğretim 
Fakültesinde 
Sosyoloji Bölümü okuyan Erdoğan, 
2011'de rehabilitasyon ve eğitim 
için gittiği Ankara'daki okulda sesin-
den etkilendiği kendisi gibi görme 
engelli eşi Pınar'a aşık oldu.

Kız tarafının onay vermemesi 
üzerine kaçarak evlenen Erdoğan 
çiftinin 2012'de Kevser, 2014'te de 
Elif ismini verdikleri kızları dünyaya 
geldi.

Afyonkarahisar Belediyesi Çevre 
Hizmetleri Biriminde 9 yıldır işçi 
olarak çalışan Erdoğan, Altınokta 
Körler Derneği Afyonkarahisar Şube 
Başkanlığını 5 yıldır sürdürüyor.

Erdoğan, zorluklarla geçen hayatı-
nın böbrek nakli 
sonrası tama-
men değiştiğini 
söyledi.

Nakil son-
rası hayattaki 
bütün isteğini 
gerçekleştirme 
fırsatı bulduğu-
nu vurgulayan 
39 yaşındaki 
Erdoğan, şöyle 
konuştu:

"Canım 
babam bana, 
hayat bahşetti. 
Onun sayesinde 
şimdi çok mut-
luyum, hayat-
tan da umutlu-
yum. Babam bir 
parçasını bana 
verdi. Aileme, 

ne kadar şükretsem, dua etsem az. 
Ailemle güzel bir hayatım var. En 
çok isteğim kızlarımı görmek. Eşim, 
yüzde 73 görme engelli olsa da 
kızlarımı ondan dinliyor, öğreniyo-
rum. Onları eşime soruyorum. Onlar 
çok sağlıklı. Arkamdaki başarımın 
sırrı da eşimdir. Görme engelli kar-
deşlerime de evlenmelerini tavsiye 
ediyorum."

Pınar Erdoğan da aşık olduğu eşi Hakan 
ile telefonla 6 ay görüştüklerini, ailesinin 
evliliklerine onay vermemesi üzerine kaça-
rak evlendiğini dile getirdi.

Görme engelli olduğu için eşini tanıyana 
kadar evlenmeyi hiç düşünmediğini akta-
ran Erdoğan, "Kendime güvendim, evlen-
dim. Şu anda da Hakan ile çok mutluyum 
ve uyumluyuz. Bu süreçte evliliğimiz zor 
geçmedi. Şimdi de eşimle kızlarımızı en iyi 
şekilde geleceğe hazırlıyoruz."diye konuştu.

>> IŞITME ENGELLI MILLI KARATECILER, 

Şampiyonluk hedefliyor
Türkiye İşitme Engelliler Karate Milli Takımı'nın 
sporcuları, Brezilya'da gerçekleştirilecek 24. İşitme 
Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan 
(Deaflympics) zaferle dönmeyi istiyor.

BREZILYA’DA 1-15 Mayıs 
tarihlerinde düzenlenecek 

oyunlarda mücadele edecek milli 
karateciler, hazırlıklarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda Bursa Türkiye Olimpik 
Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) kampa 
giren milliler, olimpiyatlarda başarılı 
olmak için gece gündüz çalışıyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor 
Federasyonu Başkanı Kerim Vural, 
yaptığı açıklamada, tüm branşlarda 
olimpiyatlarda başarılı olmak için 
çalışmalara devam ettiklerini söy-
ledi.

Sporcuların 
hepsinin üst 
düzey mo-
tivasyonla 
mücadele ede-
ceğini belirten 
Vural, milli 
karatecilerin 
olimpiyattan 
başarıyla 
döneceğine 
inancının tam 
olduğunu dile 
getirdi.

Vural, 13 sporcunun Türkiye’yi 
temsil edeceğini aktararak, “Branşı-
mızın 3. kampını Bursa’da yapıyoruz. 

Son bir kampımız daha var. Onu da 
bitirip ilk ekibimizi olimpiyatlara 
uğurlayacağız. 5 ay önce İran’da dü-
zenlenen Dünya Şampiyonası’ndan 
2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madal-
yayla döndük. Nasip kısmet olursa 
Brezilya’daki olimpiyatta katıldığı-
mız her kilodan altın madalyayla 
dönmek istiyoruz.” değerlendirmesini 
yaptı.

FATIH ÇIÇEK: “MORAL VE MOTI-
VASYON OLARAK HAZIRIZ”

Milli karateci 
Fatih Çiçek de 
çalışmalara 
tüm hızıyla 
devam ettikle-
rini aktardı.

Çok iyi odak-
landıklarını 
ve tempolu 
bir şekilde 
antrenman 
yaptıklarını 
anlatan Çiçek, 
“Daha önce 

2 olimpiyat birinciliği, 1 ikincilik, 4 
dünya şampiyonluğu ve 1 ikincilik 
yaşadım. Başarılarımızı devam ettir-
mek istiyorum.” ifadelerini kullandı.
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>> İLERİ DERECEDE İŞİTME ENGELLİLERE ERKEN DÖNEMDE 

Koklear implant 
önerisi

Uzmanlar, ileri ve çok ileri derecede işitme 
kaybı bulunan bireylere erken dönemde 
koklear implant (Biyonik kulak) taktırma-

larını öneriyor.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Esra Yücel, bilimsel bir etkinlik için geldiği 
Diyarbakır’da AA muhabirine, dünyada yaklaşık 
466 milyon işitme engelli bireyin bulunduğu-
nu, bunların yaklaşık 90 milyonunun 18 yaş altı 
çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Türkiye’de ise her yıl yaklaşık binde 2 ile 
3 arası işitme engelli bebeğin doğduğunu 
belirten Yücel, Türkiye’de son 20 yıldır yeni 
doğan işitme taraması yapıldığını, bunun erken 
dönemde işitme kaybını belirlemek için önemli 
olduğunu kaydetti.

Yeni doğan bebeklerin ilk 72 saat içerisinde 
işitme kayıplı olup olmadıklarının çok kısa bir 
testle tespit edilebildiğini dile getiren Yücel, 
işitme kaybı şüphesi olan bebeklerin referans 

merkezlere yönlendirildiğini ve burada işitme 
kaybının derecesine, tipine ve tanı sonrası ya-
pılması gereken uygulamalara ilişkin ailelerin 
bilgilendirildiğini anlattı.

İşitme kaybına erken müdahalenin çok 
önemli olduğuna dikkati çeken Yücel, şöyle 
konuştu:

“Erken müdahale aslında erken tanı, cihaz-
landırma ve çocuk ile ebeveynin erken eğitim 
programlarına dahil edilmesidir. Bizler erken 
işitme cihazlandırma ve programa dahil edilme 
süreçlerinde hala biraz gecikiyoruz. Oysa nor-
mal işiten bebeklerde beyinde yer alan işitme 
merkezinin gelişiminin yaklaşık yüzde 50’si, ya-
şamın ilk yıllarında tamamlamış oluyor ama bu 
süreçte eğer bebek işitme cihazsız ve eğitimsiz 
kalırsa sonraki süreçler karşımıza daha büyük 
sorunlarla çıkıyor. Bu da akademik gelişimde, 
dil ve konuşma becerilerinde ve ileriki dönem-
de meslek edinme süreçlerinde önüne geçe-
meyeceğimiz sorunlara sebep olabiliyor.”

Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Odyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Esra Yücel, 
“Koklear implant bu yüzyı-
lın mucizelerinden biri çün-
kü hiçbir engel grubunda 
engeli bu derece aşabildi-
ğimiz olmuyor.” dedi.

>> GÖRME ENGELLİLER İÇİN TARİHİ ESERLERİN 

Üç boyutlu modelleri hazırlandı
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan 22 eserin üç boyutlu 
modellemeleri görme engellilerle az görenlerin erişimi için hazırlandı.

ANADOLU Medeniyetleri Müzesi ve Bon-
go Art Project iş birliğiyle gerçekleştirilen 
proje kapsamında, Paleolitik dönemden 

Urartu dönemine kadar özenle seçilmiş tarihi 
eserler belirlendi.

Seçilen eserler, TÜBİTAK SAGE ana sponsor-
luğunda yüksek çözünürlüklü tarama cihazla-
rıyla tarandıktan sonra optimizasyonları yapıla-
rak üç boyutlu yazıcılardan çıktıları alındı.

Eserlerin az gören bireyler için de erişilebilir 
olması amacıyla siyah ve gri zemin üzerinde 
sarı renk ve üzerinde özel aydınlatmalarla 
kontrası netleştirildi, sesli betimlemelerle 
desteklendi. Böylece, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi'nde yer alan eğitim ve deneyim ala-
nında sergilenen eserlerin modellemeleri, 

görme engelli bir bireyin esere dokunarak 
inceleyebilmesi, Braille alfabesiyle hazırlanan 
açıklamayı okuyabilmesi ve eserin hammadde-
sinin örneğine dokunarak eseri hissedebilmesi 
için hazırlandı. Eserler ayrıca, görsel ve işitsel 
materyallerle de desteklenerek ziyaretçiler için 
hazır hale getirildi.

"ATÖLYELERLE ALANI BÜTÜN ZIYARETÇI-
LER IÇIN IŞLEVLI HALE GETIRDIK"

Gönüllü olarak 8 kişilik ekip ve iki mentorla 
2,5 yıl boyunca Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
ile süreci yürüten Bongo Art Project'in kuru-
cusu iç mimar Çiğdem Aslantaş, hazırladıkları 
alanı bütün ziyaretçiler için işlevli hale getir-
diklerini anlattı.

>> SEREBRAL PALSİLİ KÜBRA ÇEVİK, 

Lösemiyle 5 yıl süren savaşı kazandı

Halk arasında “beyin 
felci” olarak bilinen 
serebral palsi (SP) ile 
dünyaya gelen 22 ya-
şındaki Kübra Çevik, 
yaşama azmi ve yanın-
dan bir an olsun ayrıl-
mayan annesinin deste-
ğiyle 5 yıldır mücadele 
ettiği lösemiyi yendi.

SP hastalığı sebebiyle 
yürüme ve konuşma güç-

lüğü yaşayan Kübra Çevik, an-
nesi Fatma Çevik'in desteğiyle 
karşısına çıkan tüm engelleri 
tek tek aştı, okul sıralarında 
başarılı bir öğrenci oldu.

Fizyoterapist olmayı hayal 
eden ve bunun için üniversite 
sınavına hazırlanan Kübra Çe-
vik, 2017'de yaşadığı rahatsız-
lıklar sonrası annesiyle gittiği 
hastanede lösemi olduğunu 
öğrendi.

SP'nin yanında bir de lösemi 
sebebiyle yaşamları alt üst 
olan anne-kız, 5 yıllık tedavi-
nin ardından zaferle sonuçla-

nan kanserle mücadele süreci-
ni AA muhabirine anlattı.

"HASTANEDE 55 GÜN BIR-
LIKTE YATTIK"

Löseminin kızında başlangıç 
evresinde tespit edilmesinin 
büyük bir şans olduğunu vur-
gulayan Fatma Çevik, kızının 
tedavisinin yürütüldüğü Anka-
ra Onkoloji Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi doktorlarına ve 
hemşirelerine teşekkür etti.

Anne Çevik, kızının hastane 
süreçlerini şu sözlerle anlattı:

"Kanser çok zor, onu çeken 
bilir. Allah'ım kimseye ya-
şatmasın. Hastanede kızıma 

önce hasta olduğunu söyle-
yemedim, sakladım. Meğerse 
Kübra'm, internette kullandığı 
ilaçları araştırıp lösemi oldu-
ğunu anlamış. Ben bir taraftan 
parçalanırken, gelip 'anne 
benden saklama, kanserim 
ama hiç üzülme, bu Rabb'im-
den geldi. Ne yapıp edip bunu 
yeneceğiz' dedi. Ben ondan 
sonra, çocuğum sayesinde 
ferahladım.

Hastanede 55 gün hiç dışarı 
çıkmadan birlikte yattık. Sonra 
da kemoterapi başladı. Ağzın-
da çok şiddetli yaralar oldu, 
yemek yiyemedi, yürümeye 
hali yoktu, sürekli yataktaydı."

>> POLİS GAZİSİ 45 SPORCU, 

Havalı tabanca poligonunda 
birincilik için yarıştı

Emniyet teşkila-
tının 177. kuruluş 
yıl dönümü do-
layısıyla düzen-
lenen atış yarış-
masında Murat 
Akkaya birinci, 
Mehmet Açıkdaş 
ikinci, Mehmet 
Beğen üçüncü 
oldu.

EMNIYET teşkilatının 
177. kuruluş yıl dönümü 

etkinlikleri kapsamında, havalı 
tabanca atış yarışması düzen-
lendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Özel Harekat Başkanlığının 
Gölbaşı yerleşkesindeki Şehit 
Mustafa Yavaş Okçuluk ve 
Havalı Tabanca Poligonu'nda, 
Özel Harekat Başkanlığı, Sos-
yal Hizmetler ve Sağlık Daire 
Başkanlığı ile Gaziler Engelli 
Spor Kulübü iş birliğinde ha-
valı tabanca müsabakalarının 
final atışları yapıldı.

Etkinliğin açılışında ko-
nuşan Gaziler Engelli Spor 
Kulübü Başkan Yardımcısı 
Aydın Şendere, 45 gazi ile 
başladıkları yarışmalarda, Özel 
Harekat Başkanlığı ile Sosyal 
Hizmetler ve Sağlık Daire Baş-
kanlığının her türlü ihtiyaç-
larını karşıladığını belirterek 
teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Sağlık 
Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan 
ise polis teşkilatının 177. 

kuruluş yıl dönümü kapsamın-
da bu hafta bir çok etkinlik 
düzenlendiğini, söz konusu 
etkinliğin de bu amaçla yapıl-
dığını anlattı.

Her yıl, 10 Nisan ve Gazi-
ler Günü'nde benzer etkin-
likler düzenlediklerini ifade 
eden Özcan, "Önemli olan 
gazilerimizin sosyal hayata 
motive ve adapte olmaları, 
onları evlerinden çıkarmak. 
Travmalarına bir nebze 
olsun iyileştirici bir aktivite 
olması için bu spor etkin-
liklerini yapmaya başladık, 
devam da edeceğiz. Türki-
ye'deki tüm gazilerimizi bu 

organizasyonların içerisine 
katmayı hedefliyoruz." diye 
konuştu.

Özcan, dereceye girenlere 
hediye ve madalyalarını 10 
Nisan'da takdim edecekle-
rini söyledi. Konuşmaların 
ardından düzenlenen final 
atışları sonunda Murat Akkaya 
birinci, Mehmet Açıkdaş ikinci, 
Mehmet Beğen üçüncü, Murat 
Tekin ise dördüncü oldu.

Turnuvanın birincisi Murat 
Akkaya, gazilerin sosyal haya-
ta daha çok konsantre olmak 
için bir arada olduklarını dile 
getirerek, etkinliği düzenle-
yenlere teşekkür etti.

TÜRK Kızılay Yemen 
Temsilcisi İbrahim 

Ubeyd, yaptığı açıklamada, 
Yemen Kızılayı ile koordi-
ne olarak Aden iline bağlı 
el-Mansura kentindeki Engel-
li Bakım ve Rehabilitasyon 
Derneği’nin genel merke-
zinde ihtiyaç sahiplerine 
ramazan yardımı dağıtıldığını 
söyledi.

Mansura kentinde yok-
sul ailelere ve özel ihtiyaç 
sahibi kişilere 500 gıda kolisi 

dağıtıldığını kaydeden Ubeyd, 
çalışmanın ramazan ayında 
Yemen’de 5 bin gıda kolisi 
dağıtımını kapsayan yardım 
programlarının bir parçası 
olduğunu aktardı.

Ubeyd, söz konusu yardımla-
rın Türkiye’nin savaştan zarar 
gören Yemenlilerin acılarını 
hafifletmek için insani yardım 
ulaştırma konusundaki hassa-
siyetinin yansıması olduğunu 
ifade etti.

Türk Kızılay, Yemen’in çeşitli 

bölgelerinde ihtiyaç sahipleri-
ne gıda ve kıyafet, hastanelere 
ilaç ve tıbbi malzeme yardı-
mında bulunuyor.

Yemen’de İran destekli 
Husiler ile hükümet güçleri 
arasında yıllardır süren ça-
tışmalarda yaklaşık 377 bin 
kişi yaşamını yitirdi. Dünya-
nın en fakir ülkeleri arasında 
yer alan Yemen’de iç savaş 
nedeniyle büyüyen insani 
kriz ise korkunç boyutlara 
ulaştı.

>> TÜRK KIZILAY, YEMEN'DE 

İhtiyaç sahibi engellilere 
500 gıda kolisi dağıttı
Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında uzun yıllardır iç 
savaşın sürdüğü Yemen'de yoksul aileler ile ihtiyaç sahibi en-
gellilere 500 gıda kolisi ulaştırdı.

>> SEÇİM KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİK 

Görme engellileri sevindirdi
Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Ayva, 
görme engelli seçmenlerin kendi başlarına oy 
kullanabilmelerine yönelik kanun değişikliğinden 
büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Gizli 
oy, özgürce verilen oydur." dedi.

RESMI Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği 
esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine 
imkan sağlandı. Bu kapsamda, Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), görme engelli seçmenler için oy 
pusulalarına uygun şablon sağlayacak.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı 
Lokman Ayva, iki dönem milletvekilliği yaptığı-
nı, bir dönem de Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi 
temsil etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Ayva, TBMM’ye ilk giren görme engelli mil-
letvekili olduğunu anımsatarak, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi’nde görev alan ilk gör-

me engelli milletvekili kabul edildiğini belirtti.
Bu değişiklikten duydukları memnuniyeti 

dile getiren Ayva, “Gizli oy, özgürce verilen 
oydur. Vatandaşın kime, hangi partiye oy 
verdiğinin bilinmemesi ya da bilme imkanının 
ortadan kaldırılması demektir.” diye konuştu.

Lokman Ayva, ortalama 30 yıldır oy kullandığı-
nı, bu süreçte oy verdiği partinin kendisine eşlik 
eden görevliler tarafından görüldüğünü kaydetti.

Gerçekten istediği siyasi görüşe oy verip 
vermediğinden emin olmadığına dikkati çeken 
Ayva, “Neden? Çünkü kendim yapmadım, birisin-
den rica ettim. O arkadaş bunu ne kadar yaptıysa 
o kadar doğru bir şeydir. B-unun böyle olabilme 
ihtimali çok yüksek.” ifadelerini kullandı.
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>> HASAN DEDE 45 YAŞINDAKI 

Engelli kızına 
özenle bakıyor

Amasya’nın Su-
luova ilçesinde 
5 yıl önce eşini 
kaybeden 82 
yaşındaki Ha-
san Şener, 45 
yaşındaki en-
gelli kızına an-
nesini aratma-
mak için özenle 
bakıyor.

K erimoğlu köyünde yaşayan Şener aile-
sinin 6 çocuğundan biri olan Hümeyra, 
10 yaşında düşme 

sonucu felç geçirerek 
yatağa bağımlı hale geldi. 
Dönemin kısıtlı imkanlarıy-
la bir süre evlatlarını tedavi 
ettirmek için çabalayan 
anne ve babanın bu girişim-
leri sonuçsuz kaldı.

Bir süre sonra konuşma 
yetisini de kaybeden Hü-
meyra'ya kendisini adayan 
annesi Dürdane Şener ise 
5 yıl önce 72 yaşında vefat 
etti.

Engelli kızını, eşinin bir 
emaneti olarak gören baba 
Hasan Şener, 5 yıldır aynı 
binada oturdukları gelini 
Maviş Şener'in de yardı-
mıyla, kızının yemeğinden 
kişisel bakımına kadar her 
türlü ihtiyacını karşılıyor.

Şener, kızının mutlu olduğu zaman tüm 

yorgunluğunun gittiğini ve dünyanın en mutlu 
insanı olduğunu söyledi.

Kızının sağlıklı olmasını 
çok istediğini ancak kadere 
de boyun eğdiğini ifade 
eden Şener, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Başına bu olay gelince 
çok doktor gezdim, hatta 
Ankara'da profesörlere 
götürdüm, 'Hocam müm-
künse, benim durumum var 
Almanya'da tedavi etti-
rebilirim.' dedim ama bir 
umut olmadığını söylediler. 
Yıllarca annesi baktı, kızına 
adamıştı kendini, Allah 
ondan razı olsun. Anne ve 
babayız tabii ki bakacağız, 
bakmaya mecburiyetimiz 
var. Eşimin emaneti bana 
tabii ki bakacağım, bundan 
dolayı şikayet etmiyorum. 

Bize Allah tarafından hediye olarak verildi, her 
adama nasip etmez bunu."

>> RAKIBININ HAMLESINI 'HISLERIYLE GÖREN' JUDOCULARIN 

Hedefi Avrupa ve dünyada madalya
Görme Engelli Judo Milli Takımı, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve 
dünya şampiyonalarından madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

AY-yıldızlı ekip, Türkiye Judo Federasyo-
nun faaliyet programına yer alan 

ve 2022'de hedef olarak belirlenen 
organizasyonlar için hazırlıkları-
nı sürdürüyor.

Milli Takım Antrenörü 
Hüseyin Üstündağ yöne-
timindeki görme engelli 
milliler, İtalya'da 8-9 
Eylül'de gerçekleştiri-
lecek Görme Engelliler 
Avrupa Judo Şampiyonası 
ile Azerbaycan'da 7-9 
Kasım'da düzenlenecek 
Görme Engelliler Dünya 
Judo Şampiyonası için ter 
döküyor.

Üstündağ ve beraberindeki 
antrenörlerin yardımıyla taktik çalışma-
larına odaklanan milli sporcular, rakibine karşı 
"hisleriyle" hareket edip hamle yapıyor.

Aralarında olimpiyat madalyalı sporcuların 
da yer aldığı judocular, iki organizasyonda da 
çok sayıda madalya kazanmayı hedefliyor.

"BU ÇOCUKLARLA BAŞARI YAKALAYACAĞIZ"

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi 

ve Milli Takım Antrenörü Hüseyin Üstündağ, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 

yıllarda görme engelli sporcuların 
judoda önemli başarılara imza 

attığını söyledi.
Milli sporcuların ge-
lecek için büyük umut 
vadettiğini vurgulayan 
Üstündağ, "Aramızda hiç 
görmeyen çocuklarımız 
var. Biz onların eli, ayağı 
oluyoruz. Bu çocukla-
rımız inanıyorlar, güve-

niyorlar. Biz de onlara 
inanıp, güveniyoruz. Bu 

çocuklarla başarı yakalaya-
cağız." diye konuştu.

Üstündağ, görme engelli 
judocuların hisleriyle hareket ettiğini 

belirterek, onlarla nerede tekniğe geçip döne-
cekleriyle ilgili sürekli çalışmalar yaptıklarını 
anlattı.

Bu yılki tüm hazırlıkların Avrupa ve dünya 
şampiyonalarına yönelik olduğunu ifade eden 
Üstündağ, bu iki organizasyon öncesi çeşitli 
uluslararası şampiyonalara katılacaklarını 
söyledi.

"Judoda iyi yerlere 
doğru gidiyoruz"
Yoğun bir tempoda antrenman 
yaptıklarını aktaran Üstündağ, 
şunları kaydetti:

"Önümüzde hedef koyduğumuz 
Avrupa ve dünya şampiyonaları 
var. Madalyaya odaklanıyoruz. 
İnşallah şampiyonalardan madal-
yalarla döneceğiz. Takım inanmış 
durumda. Judoda iyi yerlere doğru 
gidiyoruz. Dünya genelinde iyi 
bir yerdeyiz, sözü geçen bir ülke 
halindeyiz. Bundan sonra daha da 
iyi olacak."

>> TÜRK KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ GENÇLER

Gıda kolisi bırakmak için 
gittikleri evi tamamen yeniledi

Şırnak’ın Silopi 
ilçesinde Türk 
Kızılay gönüllü-
leri, gıda kolisi 
bırakmak için 
gittikleri evi 
onardı.

TÜRK Kızılay Silopi 
Şubesi gönüllüleri, ilçeye 

bağlı Kavallı köyü yolunda 
tespit ettikleri tek katlı bir eve 
gıda kolisi bırakmak üzere 
gitti.

Aileye gıda yardımında 
bulunan gönüllüler, evin tadi-
lat ihtiyacının bulunduğunu 
fark etmesi üzerine harekete 
geçti.

Bağışçıların da desteğiyle 
gerekli malzemeleri alarak 

evin iç ve dışında gerekli 
onarımları yapan gönüllüler, 
boyama çalışmalarını da ger-
çekleştirdi.

Evde kullanılamaz durumda 
olan malzemeleri alan gönül-
lüler, bunların yerine beyaz 
eşya, televizyon, mutfak araç 
ve gereçleri ile diğer malze-
meleri alarak evin eksiklikleri-
ni giderdi.

Şube Başkanı Murat Tatar, 
söz konusu evi gıda kolisi da-

ğıtımı sırasında tespit ettikle-
rini söyledi.

Evde biri engelli 7 kişilik 
bir ailenin yaşadığını aktaran 
Tatar, "Ev önceden yaşana-
mayacak durumdaydı. Yardım 
kampanyası başlattık. Nihaye-
tinde de evin iç ve dış boya-
sını, beyaz eşyaları, halılarını 
hepsini yeniledik." dedi.

Yardım eli uzatılan aile de 
Türk Kızılay ekiplerine teşek-
kür etti.

İşitme engelli aileler 
misafirlerini 'ışık'la fark ediyor
Gaziantep'te yaşayan işitme engelli aileler, evlerine kurulan ışık 
sistemiyle kapı zillerinin çaldığını fark ediyor.

GAZIANTEP Bü-
yükşehir Belediyesi 

Sağlık Hizmetleri ve En-
gelliler Daire Başkanlığı, 
bir süre önce 
kentteki işitme 
engelli ailele-
rin yaşamlarını 
kolaylaştırmak 
amacıyla "Işığım-
la Duy Beni" adlı 
projeyi hayata 
geçirdi.

Bu kapsamda 
kentteki 401 
işitme engellinin 
evine giden görevliler tarafın-
dan mutfak, koridor ve odalara 
kapı ziline entegre çalışan ışık 
sistemi kuruldu.

Sistemin uyarısıyla kapının 
çaldığını rahatlıkla fark eden 
engellilerin günlük yaşam-
larında ortaya çıkan sorun, 
sistem sayesinde giderildi.

Daire Başkanı Gültekin 
Serdar Tolay, AA muhabirine, 
kentteki engellilerin yaşam-
larını kolaylaştırmak amacıyla 
birçok çalışma yürüttüklerine 
söyledi.

İşitme engelli 
vatandaşların 
evlerindeki ha-
yatlarını engelsiz 
hale getirmek 

için bu projeyi hayata geçir-
diklerini anlatan Tolay, proje 
sayesinde engellilerin, kapının 
çaldığının ışık sistemiyle far-
kına vardığını ifade etti.

Yenilikçi girişimlerle engel-
li vatandaşların hayatlarına 
dokunduklarını aktaran Tolay, 
"Çalışmalarımızla engelli va-
tandaşlarımızın normal bireyler 
gibi yaşam haklarını kolaylaş-
tırmış oluyoruz. Engelli bireyle-
rimiz yaşama daha da sarılmış 
oluyor." ifadelerini kullandı. 

Evine sistem kurulan işitme 

engelli ev kadını Hatice 
Demir de duygularını 
işaret diliyle anlattı. 
Eşinin de işitme engelli 
olduğunu belirten De-
mir, şunları kaydetti:

VATANDAŞLAR 
MEMNUN

"Evde çocuklar 
olmayınca kapı zili 
çalındığında hiçbir 

şekilde duyamıyoruz. Belediye 
yetkilileri geldi ve böyle bir 
sistemi taktı. Sistem çok güzel 
oldu. İlk başta bu kadar fayda 
sağlayacağına inanamadım. 
Sistem kurulduktan sonra zil 
çaldığında hemen ışık yanıyor 
ve kapıya koşuyorum. Bize 
katkı sağladıkları için Beledi-
ye Başkanı Fatma Şahin'den 
Allah razı olsun."

Hizmetten faydalanan ev 
kadını Aysun Tasçılar ise 
sistem kurulmadan önce kapı 
zilini duymadığı için güçlük 
yaşadığına dikkati çekerek, 
ışığın yanmasıyla zilin çalın-
dığını fark edip kapıyı açmaya 
gittiklerini dile getirdi.

>> TFF BAŞKANI SERVET YARDIMCI, 

Futsal Milli Takımını ağırladı

Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Servet Yardımcı,  
TFF’nin Down 
Sendromlular 
Futsal 
Milli 
Takımı-
nı ko-
nuk etti.

TFF'DEN yapılan açıklamaya göre, Servet 
Yardımcı, federasyonun "Türkiye 

Futbol Oynuyor Projesi'' kapsamında 
destek verdiği Özel Sporcular Fe-
derasyonu bünyesindeki Down 
Sendromlular Futsal Milli 
Takımımını Riva'da ağırladı.

Peru'nun Lima şehrin-
de 1-10 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenen 
Down Futsal Dünya Şam-
piyonası'ndan üçüncü olan 
millilerin, Yardımcı'yı ziya-
retinde TFF Engelli Federas-
yonlarından Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel 
Sekreter Kadir Kardaş, TFF Engelliler 

Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, 
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 

Başkanı Birol Aydın ile teknik heyet ve 
sporcular yer aldı.

Katıldıkları ilk dünya şampi-
yonasında 3. olmayı başaran 
millileri tebrik eden Servet 
Yardımcı, "Sizlerle gurur 
duyuyoruz. Önemli bir ba-
şarı kazandınız. Her zaman 
yanınızdayız. Bu derecelerin 
artarak süreceğine, dünya 

şampiyonu olacağınıza inanı-
yoruz." ifadelerini kullandı.
Ziyaret, TFF heyetinin millile-

ri alkışlayarak başarı dilemesinin 
ardından sona erdi.
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Ula ilçesinde yaşayan ve 2007 
yılında evlenen Meral-Nihat Arı 
çiftinin doğal yollarla çocukları 

olmadı. Çift, tüp bebek tedavisinden 
de sonuç alamadı. Vali Hüseyin Aksoy 
Çocuk Yetiştirme 
Yurdu'nun yemek-
hanesinde görevli 
Nihat Arı, gelişim 
geriliği, artikülas-
yon bozukluğu 
ve işitme kaybı 
bulunan Aylin G.'yi 
görünce dikkatini 
çekti. Çocuğu çok 
seven ve eşiyle de 
bu durumu pay-
laşan Arı, Aile ve 
Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü’ne 
Aylin G.’nin koru-
yucu ailesi olmak 
için başvuru yaptı. 
Meral Arı da baş-
vurunun ardından 
Aylin'i yakından tanımak için gönüllü 
olarak 0-6 yaş grubunda çalışmaya 
başladı.

Müdürlük görevlileri, ailenin istekli 

tavır sergilemesiyle Aylin'i yanları-
na izinli olarak verdi. Görevliler, aileyi 
evlerinde ziyaret ederek küçük kızın 
sosyalleştiğini, kelime haznesinde ge-
lişme olduğunu, basit hareketleri taklit 

etmeye başladığını 
gördü. Aralarında ilişki 
kurulduğu, sağlıklı 
ortamda bireysel 
gelişiminin sağlan-
dığı, uygun şartların 
hazırlandığı, hakları-
nın korunduğu tespit 
edilince Aylin, koru-
yucu aile kapsamında 
2013 yılında çiftin 
yanına yerleştirildi.

ÖZ EVLATLARIN-
DAN AYIRMADILAR

Öte yandan Me-
ral-Nihat Arı çiftinin, 
2015 yılında Ecrin 
ismini verdikleri ço-
cukları dünyaya geldi. 

Aile, çocukları olmasına rağmen öz ev-
ladı yerine koyduğu Aylin'i yuvaya geri 
vermedi. Koruyucu ailesinin yanında 
kalmayı sürdüren Aylin, Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi'ndeki eğitimi-
ne devam ederken bir yandan da Ula 
ilçesinde ortaokula gidiyor. 

Aylin'in çiçek ve hayvanları çok sevdi-
ğini belirten Meral Arı, "Koruyucu aile 
olduktan 5 yıl sonra kendi çocuğumuz 
dünyaya geldi. 2 kardeş anlaşıyorlar. İlk 
başlarda 'kabullenebilir miyim' diyerek, 
tedirgin oldum. 2'si de benim evladım 
ve birbirinden ayırt etmiyorum. Özel 
sevgiyle bakılan bir çocuk. Kendimizde 
Aylin'in durumunda olabilirdik. Elimiz-
den gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. 
Çiçek ve hayvanları çok seviyor. Her 
konuda anlaşıyoruz. Yapabildiği kadar 
bana ev işlerinde de yardımcı oluyor" 
dedi.

Arı ailesini evlerinde ziyaret 
eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürü Osman Toprakçı ise "Rahatsızlığı 
olan çocuğumuza evlerinin kapılarını 
açtılar. Aylin burada önemli gelişim 
süreci gösterdi. Ailemizi sürekli takip 
ediyoruz. Aylin mutlu olduğu için biz-
lerde mutluyuz. 89 ailemizin yanında 
99 çocuğumuz bulunuyor. Bundan son-
raki süreçte daha fazla aileye ulaşmak 
istiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyo-
rum" diye konuştu. 

MUĞLA’da, tüp bebek tedavisinden sonuç alamayan Meral-Nihat Arı 
(43) çifti, 9 yıl önce koruyucu ailesi oldukları, artikülasyon (sesletim) bo-
zukluğu ve işitme engeli bulunan Aylin G.’den (12), 2015’te çocuk sahibi 
olmalarına rağmen vazgeçmedi. Aylin’in özel çocuk olduğunu belirten 

anne Arı, “Koruyucu aile olduktan 5 yıl sonra kendi çocuğumuz dünya-
ya geldi. 2 kardeş anlaşıyorlar, 2’si de benim 
evladım ve birbirinden ayırt etmiyorum” dedi.

>> KORUYUCU AILESI OLDUKLARI ENGELLI AYLIN’DEN ÇOCUKLARI OLMASINA RAĞMEN 

VAZGEÇMEDILER!

>> OTIZMLI YÜZÜCÜ TUNA, 

Ege’nin iki yakası 
arasında kulaç atacak
İzmir’de otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tun-
ca (19), otizmde farkındalığı arttırmak için 
Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye 
kulaç atacak. Tuna, 27 Nisan’da gerçek-
leştirmeyi planladığı açık su geçişi ile Sa-
kız’dan İzmir’e yüzen ilk özel sporcu olacak.
İLKAY Tunca (53) ve Gülnur 
Tunca (51) çiftinin tek çocuğu 
olan otizmli Tuna, maraton 
yüzücüsü olarak kazandığı 
madalyaların ardından iki 
ülke arasında yüzen tek 
özel sporcu olmayı hedef-
liyor. Daha önce Çanakkale 
Boğazı'nı, iki kez de İstanbul 
Boğazı'nı yüzerek geçen 
Tuna, 27 Nisan'da Yunanis-
tan’ın Sakız Adası ile İzmir’in 
Çeşme ilçesi arası açık su 
geçişi gerçekleştirecek.

Yurt dışı eğitim danışma-
nıyken 10 yıl önce, oğluyla 
ilgilenmek için kariyerini 
sonlandıran Gülnur Tunca, 
Tuna'nın yaklaşık 7 yıldır 
lisanslı yüzücü olduğunu 
belirterek dayanıklılığı ne-
deniyle açık su ve maratona 
yöneldiğini ifade etti. Suyu 
çok sevdiğini görünce oğlu 
Tuna'yı yüzmeye yönlen-
dirdiklerini 
ancak yarış-
larda derece 
almasının 
zaman al-
dığını 
kay-

deden Tunca, "Deniz ve 
havuza rehabilite olması için 
başladık daha sonra pro-
fesyonellik geldi. Nisan ayı 
otizm farkındalık ayı ve tüm 
dünyada 2 Nisan Otizm Far-
kındalık Günü. Ses getirmek 
ve bu farkındalığa otizmli bir 
birey olarak katkı sağlamak 
için nisan ayında gerçekleş-
tirmeyi istediğimiz bir hede-
fimiz var. 27 Nisan'da Sakız 
Çeşme arası 7,5 kilometrelik 
bir mesafede uluslararası 
bir açık su geçiş planlıyoruz" 
dedi.

Tunca, şöyle devam etti:
"Çocuğunuza engelli 

raporu verildiğinde ciddi bir 
travma yaşıyorsunuz. Otizmi 
anlamaya çalışmak da kolay 
bir süreç değil. Çocuğunu-
zu tanıdıkça, ona doğru bir 
eğitimle ulaşabildikçe onun 
neler yapabildiğini görüyor, 
bunun bir engel olmadığını, 
farklılık olduğunu keşfedi-
yorsunuz. Üçüncü kişilerin ve 
toplumun engelli dayatma-
sına kanmamalıyız. Otizm-

liler çok sevgi odaklı 
bireyler.”

>> ANTALYA’DA HASTA, 
YAŞLI VE ENGELLILERE 

Evlerinde 
kuaför hizmeti

ANTALYA'DA, mobil kuaförle 
hasta, yaşlı ve engelli bireyler 

ile kırsal mahallelerde yaşayan va-
tandaşlara hizmet veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapı-
lan açıklamaya göre, mobil kuaför, 
zaman, ulaşım zorluğu ve ekonomik 
nedenlerle ilçelere gidemeyen köy 
sakinlerine büyük kolaylık sağlıyor.

Her hafta merkeze uzak köyleri 
ziyaret eden mobil kuaför tırı ile 
7'den 70'e tüm vatandaşlara hijyen 
ve salgın kuralları içinde saç kesimi, 
sakal tıraşı ve kişisel bakım hiz-
meti veriliyor. Kuaför ekibi, yaşlılık, 
rahatsızlık ya da engeli nedeniyle 
evden çıkamayan vatandaşları ise 
evlerinde ziyaret ediyor. Öğrencile-
ri de ihmal etmeyen mobil tır, köy 
okullarının bahçesine park ederek, 
çocukların saçını istedikleri gibi 
kesip şekil veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı 
Güven Ulutekin, kırsal bölgelerdeki 
vatandaşların ayağına kuaför hizmeti 
götürdüklerini belirtti.

Afyonkarahisar’da görme engelliler iftarda buluştu
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

DERNEK Başkanı Hakan Erdoğan, kent-
teki bir düğün salonunda verilen iftarın 

ardından yaptığı konuşmada, 5'incisini düzenle-
dikleri geleneksel iftar programına katılanlara 
teşekkür etti.

Bazı ilçelerde de iftar programları 
düzenleyeceklerini dile getiren Erdoğan, 

"Düzenlediğimiz iftar programlarımız birlik ve 
beraberliğimiz büyük katkı sağlıyor. Ailelerimiz 
ve görme engeli kardeşlerimiz burada 
tanışıyor, kaynaşıyor. Dernek olarak bizde, 
her zaman görme engelli kardeşlerimizin 
yanındayız. Çalışmalarımızı da bu yönde 
sürdürüyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir 
Yümnü de iftarda bir arada olmaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi.

İftar programına, Afyonkarahisar Valiliği İl 
Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman 
Özdilekler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 
görme engelli şube üyeleri aileleriyle katıldı.

EGE Üniversitesi Ödemiş Meslek 
Yüksek Okulu Tohumculuk Teknolo-

jisi Programı öğrencileri, "Üretim 
Engel Tanımaz" adlı projeyi ha-
yata geçirdi. Bu kapsamda en-
gellilerle okulun bahçesinde 
bir araya gelen öğrenciler, 
onlarla sebze fideleri dikti.

Projenin yürütücülerinden 
Öğretim Görevlisi Hakan 
Yıldız, AA muhabirine, "Hazır-

ladığımız saksılara marul fidesi diktik. 
Öğrencilerimiz engelli arkadaşlara yar-

dımcı oldular. Birlikte bir şeyleri 
başarabileceklerini gördüler 

ayrıca öğrencilerimiz içinde 
manevi bir kazanım oldu." 
dedi.

Doç. Dr. Özlem Alan ise 
öğrenci ve engelli vatandaş-

larla güzel bir etkinlikte bir a 
araya geldiklerini dile getirdi.

Ödemiş’te üniversite öğrencileri 
engellilerle sebze fidesi dikti
Ödemiş ilçesinde eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencileri engellilerle sebze fidelerini toprakla buluşturdu.
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>> GELECEĞIN ÖZEL ÇOCUKLARININ 

Eğitimi projesi
‘Geleceğin Özel Çocuklarının Eğitimi Projesi İzmir’in pro-
je kapanışı ve 14 işliğin eş zamanlı açılış töreni, Şehit Polis 
Murat Koç Özel Eğitim Uygulama okulunda gerçekleştirildi. 

İzmir Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından yürütülen 
ve İzmir Kalkınma Ajansı 

2018 yılı SUGA Mali Destek 
programından destek alan  
“Geleceğin Özel Çocukları-
nın Eğitimi Projesi    (GÖ-
ÇE-π)”  Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından eş 
finansman desteği aldı. 

İzmir ilinin engellilere 
yönelik eğitim merkezlerinin 
alt yapısının güçlendirilmesi, 
fiziki yapılarının iyileştiril-
mesi, bireylerin istihdam 

edilebilirliği arttırmak, sos-
yal ve toplumsal bütünleş-
tirmeyi sağlamak amacıyla 
yürütülen proje kapsamında 
5 ortak okul ve 2 iştirakçiyle 
24 aylık süreçte uygulamalar 
gerçekleştirildi. Bornova, 
Gaziemir, Karabağlar, Karşı-
yaka, Konak olmak üzere 5 
ayrı ilçede 5 ayrı Özel Eğitim 
Uygulama Okulunda, 4’ü 
Seramik Atölyesi, 3’ü Tasarım 
Atölyesi, 3’ü Sera içerikli 
Tarım Atölyesi, 3’ü Toplumsal 
Yaşam Merkezi ve 1’i de De-
koratif El Sanatları Atölyesi 

olmak üzere 14 atölye dona-
nımı yapıldı. Bu atölyelerde 
eğitim verecek eğitimcilere 
yönelik Wedeo 02, marangoz 
(oyuncak) atölyesi, origami, 
kâğıt kesme ve şekillendir-
me konularında eğitici eğiti-
mi verildi.  Proje kapsamında 
öğrencilerin mesleki bece-
rilerini arttırmak amacıyla; 
İŞ –KUR ve halk eğitimi 
destekli 23 yaş üstü mezun 
öğrencilere mesleki beceri 
kursu açılırken, annelere 
yönelik halk eğitimi destekli 
kurslar açıldı. 

Bakanlıktan Konak Engelsiz 
Yaşam Köyü’ne tam not

KONAK Belediyesi’nin iki yıl önce 
hizmete açtığı Konak Engelsiz Yaşam 

Köyü, Milli Eğitim Bakanlığı deneti-
minden tam not alarak çıktı. Tüm 
faaliyet ve uygulamaları olum-
lu değerlendirilen merkezin 
başarısı tescillenmiş oldu. 
Konak Engelsiz Yaşam Köyü 
için “En mutlu olduğum, 
en haz veren hizmetimiz” 
diyen Başkan Batur, “Bu-
rada hemen her gün bir 
çocuğumuzun daha hayata 
sarıldığını, gülen gözlerle biz-
lere baktığını görüyoruz. Engelsiz 
Yaşam Köyümüzün başarılı çizgisin-
den her zaman eminiz. Bu başarı, yapılan 
denetlemelerle de tescillenmiş oldu” diye 
konuştu. 

Mili Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu de-
netlememesinden geçen Konak Engelsiz 
Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi, teftişe tabi tutulan tüm alanlarda 

başarılı bulundu. Eğitim öğretim ortamları 
ve faaliyetleri, yönetim faaliyetleri ile mali 

iş ve işlemlerine ilişkin denetleme-
nin yapıldığı merkez teftişten 

geçmesinin yanı sıra örnek uy-
gulamalarıyla da göz doldur-
du.  Konak Engelsiz Yaşam 
Köyü kampüsünde bulunan 
atölyelerde, Konak Halk 
Eğitim Merkezi’yle birlikte 
düzenlenen seramik, el sa-

natları, fotoğrafçılık, müzik, 
mum ve sabun üretimi gibi 

kurslar örnek uygulama olarak 
gösterildi. Öte yandan, merkezin 

engelli bireylerin ailelerine yönelik 
çalışmaları da övgü aldı. Teftiş raporunda 
aile eğitim programlarının ve danışmanlık 
hizmetinin düzenlediği vurgusu yer aldı. 
Konak Engelsiz Yaşam Köyü için “En mutlu 
olduğum, en haz veren hizmetimiz” diyen 
Başkan Batur, merkezin başarılı çizgisinden 
her zaman emin olduklarını vurguladı. 

Engelli aileler unutulmadı
İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'nin Azez kırsalında yaşayan 750 en-
gelli aileye Ramazan kumanyası ve hasta bezi dağıtımı gerçekleştirdi.

RAMAZAN 2022 çalışmalarını ‘‘Ra-
mazan’ı Yaşat’’ sloganıyla sürdüren 

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Azez 
ilçe merkezi ve kırsal bölgelerinde yaşayan 
engelli ailelere, içerisinde kuru bakliyat, 
kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı 
yağ gibi gıda malzemelerinin bulunduğu 
750 adet kumanya paketi ve hasta bezi 
dağıttı.

İHH Kilis Suriye Çalışmaları Sorumlusu 
Yakup Alaca yaptığı açıklamada, “Bugün 

burada belki de savaşta en büyük sıkıntıyı 
çeken engelli ailelerimizle birlikteyiz.Ra-
mazan yardım çalışmalarımız kapsamında 
gıda kolisi ve hasta bezi dağıtımı gerçekleş-
tiriyoruz. Bu kardeşlerimizin birçoğu savaş 
esnasında uzuvlarını kaybetti. Bundan 
dolayı kardeşlerimizin büyük kısmı sağlık 
sorunlarından dolayı çalışamıyor. Bizler Tür-
kiye’deki hayırseverlerimizin destekleriyle 
bu ailelerimizi yalnız bırakmamaya gayret 
ediyoruz.”

>> VALI KARADENIZ VE EŞI ZEHRA KARADENIZ 

Engelli vatandaşlarla buluştu
Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz Engelli Vatandaşlarımızla İftarda Buluştu

POLIS Evinde Manisa Valisi 
Yaşar Karadeniz, Eşi Zehra 

Karadeniz, Vali Yardımcısı Mesut 
Eser, engelli vatandaşlarımız 
ve ailelerinin katıldığı iftar 
programında akşam 
ezanın okunmasıyla 
dua edilerek oruç-
lar açıldı.

Pandemi 
sonrası Ramazan 
Ayında engelli 
vatandaşlarımız 
ve aileleri ile 
bir araya gelmek-
ten dolayı mutluluk 
duyduğunu ifade eden 
Vali Yaşar Karadeniz, “Engellilik 
sadece engelli bireylerimizin 
ve ailelerinin değil tüm top-

lumumuzun ortak 
çabasını gerektiren 
bir husustur. Toplum 

olarak sizlerin çaba 
ve gayretinin farkında 

olmalı, sizlerin günlük 
yaşamınızı kolaylaştırmalı ve 

hayat standartlarını yükseltme-
liyiz. Devlet olarak bizler her 
zaman engelli bireylerimiz ve ai-

lelerinin yanındayız. Davetimize 
katılımlarınızdan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Karadeniz ve Eşi Zehra 
Karadeniz, yapılan iftar sonrası 
engelli vatandaşlarımız ve aile-
leri ile sohbet ederek hatırlarını 
sordu.  İftar programı, günün anı-
sına hatıra fotoğrafları çekilmesi 
ile sona erdi.

>> E-DEVLET ÜZERINDEN 

47 bin 343 kişi 'engelli 
kimlik kartı' sahibi oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-Devlet üzerinden 47 bin 343 
kişinin "engelli kimlik kartı" sahibi olduğunu bildirdi.

BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre, 
engelli veri tabanı oluşturulmasına ve engel-
lilere tanınan hak ve 

hizmetlerden yararlanma-
da kullanılmak amacıyla 
1998’den itibaren yüzde 
40 ve üzeri engelli raporu 
olan vatandaşlara engelli 
kimlik kartı verildi.

Bakanlık, engelli kimlik 
kartı başvurularını 28 
Ağustos 2021’den itibaren 
e-Devlet üzerinden de 
kabul etmeye başladı. Bu 
kapsamda bugüne kadar 
47 bin 343 kişi e-Dev-
let üzerinden başvuru 
yapıp engelli kart sahibi 
olurken, 2 bin 423 kişinin 
başvuru süreci ise devam ediyor.

Vatandaşlar engelli kimlik kartına “https://www.
turkiye.gov.tr/ashb-engelliler-icin-kimlik-karti-bas-
vurusu” linkinden başvuruda bulunabiliyor.

Düzenlenen kimlik kartı, kişilerin, başvuru esnasın-
da beyan ettikleri adreslerine ya da MERNiS’te ka-
yıtlı olan adreslerine 15 iş günü içinde gönderiliyor.

Bakanlık tarafından 1998’den bugüne 1,5 milyon 
vatandaşa engelli kimlik kartı verildi.

GETIRDIĞI HAKLAR NELER?

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, 
toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat 

hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel 
halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD 

bünyesindeki trenlerden 
engelli bireyler ücretsiz 
faydalanabiliyor. Ayrıca 
tüm iç ve dış hatlar 
uçuşlarında yüzde 20 
indirim sağlanıyor. 
Konut vergisi muafiyeti 
200 metrekareden 
küçük tek konutu 
olan engelliler emlak 
vergisinden muaf 
tutuluyor.

Engellilerin eğitim-
leri, meslekleri, günlük 
yaşamları için özel 
olarak üretilmiş her türlü 
araç-gereç ve özel bilgisa-

yar programlarının temininde Katma Değer Vergisi 
(KDV) alınmıyor.

Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma 
alanları ve tabiat parklarına ücretsiz bir şekilde 
ziyaret edebiliyor. Ayrıca devlet tiyatrolarından üc-
retsiz yararlanabiliyor. GSM operatörlerince engelli 
kişilere özel tarifeler uygulanıyor.

TOKİ tarafından hazırlanan projelerde planlanan 
konut sayısının yüzde 5’i kadarı engelli vatandaş-
lar için ayrılıyor. Engelli vatandaşlar kimlik foto-
kopisi ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru 
yapabiliyor, konutların hak sahipleri ise kura ile 
belirleniyor.

TOKİ tarafından hazırlanan projelerde planlanan 
konut sayısının yüzde 5’i kadarı engelli vatandaşlar 
için ayrılıyor. Engelli vatandaşlar kimlik fotokopisi 
ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapabili-
yor, konutların hak sahipleri ise kura ile belirleniyor.

Milli bilek güreşçi, bir haftada 
2 Türkiye şampiyonluğu kazandı
Bilek güreşinde çok sayıda derecesi bulunan Şanlıurfalı milli sporcu 
Abdulsamet Ocakoğlu, 1 hafta arayla düzenlenen 2 Türkiye Şampi-
yonası'nda da adını zirveye yazdırdı.

ŞANLIURFA'DA sağ eli 
engelli doğan ancak buna 

rağmen başladığı bilek güreşin-
de çok sayıda derece elde eden 
Abdulsamet Ocakoğlu (22), bir 
hafta arayla iki ayrı kategorideki 
Türkiye Şampiyonası'nda birinci 
olmayı başardı.

Milli sporcu Abdulsamet Oca-
koğlu, yaklaşık 6 yıl önce ağabe-
yinin tavsiyesi üzerine başladığı 
bilek güreşinde kısa zamanda 
önemli başarılara imza attı.

Bilek güreşine başladıktan 
yaklaşık 2 ay sonra Türkiye 
Liselerarası Şampiyonası'nda 
ikinci olarak başarının kapısı-
nı aralayan Ocakoğlu, bugüne 
kadar Avrupa üçüncülüğü, dünya 
altıncılığı ve Türkiye şampiyon-
lukları elde etti.

Ocakoğlu, mart ayında 1 hafta 
arayla düzenlenen Türkiye şam-
piyonalarında hem engellilerde 
hem de normal kategoride adını 
zirveye yazdırarak önemli bir 
başarıya imza attı.

"ŞAMPIYONLUKLARLA ADIMI 
DUYURACAĞIM"

Abdulsamet Ocakoğlu, AA 
muhabirine, önceleri herhangi 
bir bilgisinin olmadığı bilek 
güreşiyle abisinin tavsiyesiyle 
tanıştığını anlattı.

Bilek güreşinde yendiği abisinin, 
gücü karşısında şaşırdığını ifade 
eden Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Abim bana okulda öğret-
menlerimle konuşmamı tavsiye 
etti. Okulda görüştüğüm beden 
eğitimi hocamız, benim bu sporu 
yapabileceğimi söyledi. Okulda 

çalışmalara başladım ve böylece 
spor hayatım başlamış oldu. Ant-
renmana başladıktan 2 ay sonra 
katıldığım ilk yarışmada, Türkiye 
Liselerarası Şampiyonası'nda 2'nci 
oldum. Daha sonra madalyalar 
devam etti. Her yıl çalışmaları-
mı arttırarak şampiyonluklarımı 
koruyorum. 12 Mart'ta Karabük'te 
düzenlenen Bedensel Engelliler 
Metin Türker Türkiye Bilek Güreşi 
Şampiyonası'nda şampiyon ol-
duktan 1 hafta sonra, Eskişehir'de 
düzenlenen 2022 Şener Arslan 
Türkiye Bilek Güreşi Şampiyo-
nası'nda bir kez daha şampiyon 
oldum. Yani bir hafta içinde hem 
engellilerde hem de normal kate-
goride Türkiye şampiyonu oldum. 
Mutluyum, gururluyum hedefim 
büyük. İnşallah böyle devam ede-
ceğim ve şampiyonluklarla adımı 
duyuracağım."

Gelecek ay Romanya'da yapıla-
cak Avrupa Bedensel Engelliler 
Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, 
daha önce kıl payıyla kaybettiği 
altın madalyayı bu kez boynuna 

geçirmek istediğini aktaran Oca-
koğlu, "Ülkemi ve memleketimi 
temsil ederek bayağımızı dalga-
landırmak, ailemi gururlandır-
mak istiyorum. İnşallah hedefle-
rimi gerçekleştirmek nasip olur. 
Hem engellilerde hem normal 
kategoride milli takım oyuncusu 
olarak çalışmalarım sürüyor. Her 
iki dalda da milli takımda olma-
nın tabii ki zorlukları var ama 
daha çok çalışarak bunu aşmaya 
çalışıyorum." diye konuştu.

YILDIRIM: "ABDULSAMET'IN 
GELECEĞINDEN 

ÇOK UMUTLUYUZ"

Şanlıurfa Engelliler Spor 
Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, 
Abdulsamet Ocakoğlu'nun gele-
cek vadeden önemli bir sporcu 
olduğunu anlattı.

Abdulsamet'in aldığı madal-
yalar ve derecelerle kendisini 
kanıtladığını ifade eden Yıldırım, 
"Azimle hedefine ulaşmak için 
gece gündüz demeden çalışıyor." 
değerlendirmesinde bulundu.
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A fyonkarahisar'da 16 yaşında 
geçirdiği rahatsızlık sonrası 
görme yetisini kaybeden ve 

azimle çalışarak avukat olan Meh-
met Bahattin Eğret, çok sevdiği 
mesleğini 40 yıldır gururla sürdü-
rüyor.

Mehmet Bahattin Eğret, ilkokul 
ve ortaokulda başarılı bir öğrenci-
lik dönemi geçirdikten sonra Afyon 
Lisesi'ne kaydoldu.

Uykusuzluk ve görme kaybı gibi 
çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya baş-
layan Eğret, bir süre sonra retina 
hastalığına bağlı tamamen görme 
yetisini kaybetti.

O günden sonra bir süre kendisi-
ni eve kapatan ve eğitim hayatına 
ara veren Eğret, bir arkadaşının 
tavsiyesiyle bir derneğin açtığı 
kursta kabartma yazıyı (braille) öğ-
rendi, ardından girdiği sınavla bir 
kurumda santral operatörü olarak 
işe başladı.

Burada 9 ay çalıştıktan sonra 
Afyonkarahisar'daki Toprak Mah-
sulleri Bölge Müdürlüğüne geçiş 
yapan Eğret, yarım bıraktığı lise 
eğitimini tamamlayarak girdiği ilk 
üniversite sınavında hayali olan 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesini kazandı.

Eğret, 1982'de mezun olduktan 
sonra mesleğini 40 yıldır gururla 
sürdürüyor.

BIRINE OKUTUP, DERS 
KITAPLARINDAKI BILGILERI 

KASETE AKTARDI

Evli ve bir çocuk babası, 73 
yaşındaki Eğret, AA muhabirine, 
avukatlı-
ğın görme 
engelliler 
için zor bir 
meslek ol-
duğunu ama 
işini severek 
yaptığını 
söyledi.

Her 
müvekki-
lini özenle 
dinleyip hafızasına kaydettiğini 
anlatan Eğret, ofisinde çalışan 
personelin yardımıyla dilekçeleri 
yazıp, ilgili yerlere başvuruları 
yaptıklarını dile getirdi.

Eğret, meslektaşlarının kendisini 
çok sevdiğini ve engelli olarak hiç 

görmediklerini kaydetti.
Gelişen teknolojiyle arasının 

iyi olduğunu, bilgisayar ve akıllı 
telefon kullanarak mesleğini ko-
laylaştırdığını belirten Eğret, şöyle 
konuştu:

"Üniversite yıllarımda teknoloji 
şimdiki gibi değildi. Benim için 
yapılacak tek şey okuyacak kişi 
bulup, ders kitaplarını kasetlere 
aktarmaktı. Ben de kitaplarımı kar-

deşlerime, 
mesai arka-
daşlarıma ve 
müdürüme 
dağıtıyor, 
teyple ka-
setlere oku-
tuyordum. 
Dinleye 
dinleye gir-
diğim sözlü 
sınavlarda 

da başarılı oluyordum. Üniversite 
eğitimime 4 yılda 3 teyp ile bir 
çuval kaset harcadım. Tüm bu 
sıkıntılar mesleğimi elime alınca 
geçti. Hiç kimse hayallerinden 
vazgeçmesin. Ben başardım, herkes 
başarabilir."

Görme yetisini 
geçirdiği 
hastalık 
sonrası 
kaybeden, 
eğitimine ara 
verdiği 10 yılın 
ardından lise 
ve üniversiteyi 
bitirerek 
avukat olmayı 
başaran 
Mehmet 
Bahattin 
Eğret, 
mesleğini 40 
yıldır gururla 
sürdürüyor

>> GÖRME ENGELLI AVUKAT 

Karanlık dünyasını 
azmiyle aydınlattı
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diğince ilk günkü gibi heyecanla mesleğini diğince ilk günkü gibi heyecanla mesleğini 
yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

>>  KONAK KENT KONSEYI ENGELLI MECLISI BAŞKANI

Cumhur Yetişir’in 
adı yaşatılıyor

KONAK Belediye Meclisi’nin 
oybirliğiyle aldığı kararın ardından 

Dünya Romanlar Günü’nde, Roman kana-
at önderi ve CHP önceki dönem Konak 
İlçe Yöneticisi merhum Cumhur Yetişir’in 
adı, Ege Mahallesi’nde yaşadığı sokağa 
verildi. Düzenlenen törende konuşan 
Başkan Batur, “Roman kardeşlerimizin 
sorunlarını, çocuk-
ların ve gençlerin 
yaşadığı sıkıntıları, 
mahallenin yaşadığı 
sıkıntıları yakından 
takip ediyoruz. Bu 
sorunları belli bir 
program dahilinde 
çözmek hepimizin 
görevi. Biz sosyal 
demokrat belediye-
cilik yapıyoruz. Halkı 
düşünen, halkın 
sıkıntılarını çözen ve 
insanların bir arada 
yaşamasını sağlayan 
ve bu birlikteliğin 
getireceği mutlulu-
ğu paylaşan bir belediyecilik anlayışını 
sergiliyoruz” dedi.

SON MEKTUP DUYGULANDIRDI

Tamer Yetişir’in ardından söz alan 
Konak Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Alper Yağlıdere, Cumhur Yetişir’in vefat 
etmeden bir hafta önce Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur’a yazdığı mektubu 
okuyarak törene katılanları duygulandır-
dı. Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit 
Mumcu ise “Konak Kent Konseyi Engelli 
Komisyonu Başkanı, Roman halkının yıl-

maz savunucusu sevgili Cumhur Ağabeyi-
mi saygıyla, sevgiyle anıyorum. Belediye 
Başkanımız Abdül Batur’a ve tüm meclis 
üyesi arkadaşlarıma, bu sokağa ismini 
verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

BÖYLE BIR DAYANIŞMA RUHU 
YAKALANMAMIŞTI

Roman vatandaşla-
rın sorunlarını yakın-
dan takip ettiklerini 
dile getiren Başkan 
Batur, şöyle konuştu:

“Dünya Romanlar 
Günü’nde Cumhur 
Ağabeyimizi en iyi 
şekilde anmanın 
böyle olacağını dü-
şünerek Cumhur Yeti-
şir’in adının yaşadığı 

sokağa verilmesini 
meclisimizden oybir-
liğiyle çıkardık. Emeği 
geçen tüm meclis 
üyesi arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 

Bu yıl Dünya Romanlar Günü’nü, daha 
organize bir şekilde, Roman STK’larıyla 
bir araya gelerek kutladık. Roman STK’la-
rıyla Arge Müdürlüğümüzün yürüttüğü 
çalışmalarla, bundan sonra üretilecek 
projelerde birlikte çalışacağız. Roman 
STK’larında çalışan, emek veren dernek 
yönetici ve üyelerine teşekkür ediyoruz. 
Bugüne kadar böyle bir dayanışma ruhu 
yakalanmamıştı. Roman kardeşlerimi-
zin sorunlarını, çocukların ve gençlerin 
yaşadığı sıkıntıları, mahallenin yaşadığı 
sıkıntıları yakından takip ediyoruz.”

Dünya Romanlar Günü’nü Konak’ta, bü-
yük bir dayanışmayla kutladıklarını dile 
getiren Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur, Cumhur Yetişir’i de böyle özel bir 
günde ve mahallesinde, sokağında adını 
yaşatarak andıklarını ifade etti.

GAZIANTEP'TE yaşa-
yan 4 çocuk sahibi aile, 

koruyucu aile uygulaması 
kapsamında 8 yıl önce birlikte 
yaşamaya başladıkları yüzde 
50 zihinsel engelli kızın ha-
yatına dokunarak engellerini 
aşmayı başardı.

Doğan ailesi, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Gaziantep İl Mü-
dürlüğüne 8 yıl önce yaptık-
ları başvuru sonucu, şu an 16 
yaşında olan zihinsel engelli 
M.D'nin koruyucu aileliğini 
üstlendi. 7 kişilik aile mutlu 
bir yaşam sürüyor.

Ev hanımı 45 yaşındaki Arzu 
Doğan, AA muhabirine, M.D. 
ile 3'ü kız toplam 5 çocuğu-
nun olduğunu söyledi.

M.D'nin aileye neşe kattığı-
nı ifade eden Doğan, "Şimdi 
daha da çok mutluyum. 5'inci 
kez anneliği tatmış oldum. 
M.D'nin eve verdiği neşe 
ve keyif ayrıca güzel." diye 
konuştu.

Gününün büyük bölümünü 
M.D. ile geçirdiğini belirten 
Doğan, şöyle konuştu:

"Onunla kitap okuyup, 
parkta yürüyüş yapıyoruz. Za-
manımı M.D. ile geçiriyorum. 
Okula gidiyor. Okuldan sonra 
beraber aktivite yapıp eğle-
niyoruz. Beraber yemek ha-
zırlayıp, yiyoruz. 8 yıldan beri 
bizimle kalıyor. İlk aldığımız-
da yüzde 50 zihinsel engeli 
vardı. Şu an ise yüzde 25'e 

gerilemiş durumda. Bunu da 
başardık. İnşallah geri kalan 
engeli de yenip ülkemize 
güzel bir genç yetiştirmiş 
olacağız. Önemli olan doğur-
mak değil, ona bakmak emek 
vermek gerekiyor. Annelik 
zaten emek, sevgi, vicdan 
ister. Bu özellikler olmayan 
kişi de zaten koruyucu aile 
olamaz."

M.D'nin rehabilitasyon 
merkezinden ayrıldığını 
ve ilkokuldaki özel eğitim 
sınıflarında eğitim görmeye 
başladığını aktaran Doğan, 
ilk başta söylenen sözlere 
yanıt vermeyen kızının artık 
seslenildiğinde cevap verdiği-
ni söyledi.

Algılama konusunda da 
ilerleme kaydettiklerini dile 
getiren Doğan, evde verdiği 
destek sayesinde de M.D'nin 
okuma-yazma konusunda 
önemli mesafe katettiğini 
aktardı.

KARDEŞLERI DE MUTLU

Arzu Doğan'ın kızı Sevcan 
Doğan ise M.D'nin ailenin bir 
parçası olduğunu belirterek, 
"O bizim kardeşimiz. Kendi-
siyle her şeyimizi paylaşı-
yoruz. Engeli var ama engel 
olarak görmüyoruz. Herkesin 
başına gelebilir. Bizim için 
engel teşkil etmiyor. Bizimle 
çok mutlu. Kendisini çok sevi-
yoruz." dedi.

Zihinsel engelli çocuk, 4 çocuklu 
koruyucu ailesiyle “iyileşiyor”
Gaziantep’te 8 yıl önce 
koruyucu aile olarak 
yuvalarına dahil ettik-
leri zihinsel engelli kızla 
nüfuslarını 7’ye yüksel-
ten Doğan ailesi, mutlu 
bir yaşam sürüyor.

>> ROTARY’DEN DÜNYA OTIZM 
FARKINDALIK GÜNÜ’NDE

Engelsiz eğitim kampı
İzmir Bostanlı Rotary Kulübü ve Kuşadası 
Güvercinada Rotary Kulübü Rotary 2440. 
Bölge Federasyonu iş birliğinde 2 Nisan 
Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamın-
da Engelsiz Eğitim Kampı düzenledi. 

1-3 Nisan tarihleri 
arasında üç gün süren 

“Engelsiz Yaşam Kampı” isimli 
projede 20 çocuk ve 20 anne-
ye uzman eğitmenler tarafın-
dan yaşama uyum sağlamayı 
kolaylaştırıcı eğitimler ve 
atölye çalışmaları düzenlendi.

Tüm dünyada otizm konu-
sunda farkındalık oluşturmak 
ve otizmden kaynaklanan 
sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla Birleşmiş Milletler 
tarafından 2008 yılında ilan 
edilen “Dünya Otizm Far-
kındalık Günü” Bostanlı ve 
Kuşadası Güvercinada Rotary 
Kulüpleri tarafından 20 otizm-
li birey, 20 anne ve 20 koçun 
katılımlarıyla 3 gün boyunca 
Kuşadası’nda gerçekleşti. 
“Engelsiz Yaşam Kampı” adı 
verilen projede “Farket, Kabul 
Et, Destekle” temasıyla UDA 
Akademi Uzman Ebeveyn Fat-
ma Turgut “Otizmle Yaşamak”, 
UDA Akademi Uzman Tansel 
Süzer “Otizmde Güvenlik 
Becerileri” ve Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Funda Acarlar “Otizm-
de Dil ve İletişim Becerilerinin 

Desteklenmesi” konularında 
eğitimler verdi.

İzmir Bostanlı Rotary Kulübü 
Başkanı Zeynep Şengün, 
günümüzde ekonomik sıkın-
tılar sosyal hayatımızı derin-
den etkilerken, aynı sorunlar 
engelli bireylere ve ailelerine 
çok daha fazla olumsuz yan-
sımaktadır diyerek başladığı 
sözlerine, “Engelli bireylerin 
ve ebeveynlerinin ülkemizde 
yaşadıkları sorunları dikkate 
alarak başlattığımız “Engelsiz 
Kamp” projemizi hayata geçir-
mekten dolayı çok mutluyuz.  

Projemizin 2 Nisan Dünya 
Otizm Farkındalık gününü 
de kapsayan tarihe denk 
gelmesi ile daha fazla anlam 
kazanmıştır. Ailelerin kaliteli 
eğitime ulaşmaları , çocukla-
rıyla sağlıklı iletişim kurabil-
meleri ve çocukların kişisel 
gelişimlerinin artması için 
yapılacak çalışmalar , yaratıla-
cak farkındalıklar büyük önem 
arzetmektedir.” Diye konuştu.

Kuşadası Güvercinada Rotary 
Kulübü Başkanı Hasene Gür 
projenin ilerleyen yıllarda da 
devam edeceğini dile getirdi.

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka 
Akademi Zihinsel Engelliler Derneği’ndeki kurslarda eğitim 

gören zihinsel engelli öğrencilerle birlikte 
mutfağa girip pizza yaptı. Gondol Kafe’de Kar-
şıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği 
yönetim kurulu başkanı, temsilcilerini ve kurs 
eğitmenlerini ağırlayan Karşıyaka Belediye 
Başkanı Dr. Cemil Tugay; dernek bünyesinde 
açılan kurslarda eğitim alan gençlerle de bir 
araya geldi. Buluşmada Karşıyaka’da zihinsel 
engelliler için yapılabilecek çalışmalar da 
değerlendirildi.

RENKLI VE EĞLENCELI DAKIKALAR

Derneğin zihinsel engelli bireylerin iş 
piyasasında yer bulabilmeleri amacıyla 
başlattığı yiyecek kurslarında eğitim gören öğrenciler Başkan 

Tugay ile mutfağa girdi. Öğrencilere şeflik yapan Tugay, onlarla 
birlikte pizza yaptı. Mutfakta geçen eğlenceli ve renkli dakikala-

rın ardından öğ-
renciler pizzalarını 
konuklara ikram etti. 
Öğrenciler, Belediye 
Başkanı Cemil Tugay 
ile mutfakta vakit 
geçirmekten keyif 
aldıklarını kaydetti.

Etkinliğe KAZED 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tülin Topuzoğ-
lu, KAZED Onursal 
Başkanı Osman Avcı 
ve annesi Şerife Avcı, 

yönetim kurulu üyeleri ve kurs eğitmenleri katıldı.

Tugay önlüğü taktı, gençlerle pizza yaptı


