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İşte bizim ggüzellerimiz
VE MUTLULUKLARI
Kurban Bayramı’nda birçok engelli kardeşimiz sandalyesine kavuştu. Engellim 
Sesi gazetesine selam söyleyen çocuklarımız sizlerin desteğiyle adreslerine 
kadar ilettiğimiz sandalyelerinden seslenerek sizlere çok teşekkür ediyor.

Gazeteniz Engellim Sesi ile geçti-
ğimiz Temmuz ayında da birçok 
engelli kardeşimizin yüzünü sizlerin 

desteğiyle güldürmeyi başardık.
Engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri 

için çalışmalarının her geçen gün arttığını 
ve bu nedenle daha çok insana yardım 

etme şansı doğduğunun altını çizen En-
gellim Sesi gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, “Çalışmalarımızın sünuçları-
nın her geçen büyümesi bizleri daha da 
mutlu ediyor. Bu güzelliği sevgili okurla-
rımızla paylaşmayı borç biliyoruz. İnsan-
larımız çok temiz kalpli. Bizim gibi şeffaf 

bir gazeteye güvenleri artıyor, daha geniş 
bir aileye dönüşüyoruz. Kurban bayramın-
da da bu vesile ile birçok kardeşimizin 
adresine ücretsiz hediye sandalyelerimizi 
teslim ettik. Bu haklı mücadelemizi siz 
değerleri okurlarımızın desteğiyle sürdür-
meye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

SOSYAL belediyecilik anlayışı 
ile çalışmalarına ara vermeden 
devam eden Narlıdere Bele-

diyesi’nin bünyesinde faaliyet 
gösteren ‘Engelli Merkezi’nde 

her ay 500 engelli birey ve aile-
lerine hizmet veriyor. Çeşitli kurs ve 
etkinlikler ile engelli bireyler, yaşamın 
içerisinde aktif rol oynuyor. SAYFA 5’TE

Engeller aşılıyor!

YALAN DÜNYANIN GERÇEK MUTLULUĞU

>> ÖRNEK PROJE

Asla yolda kalmadılar
Buca Bele-
diye Başkanı 
Erhan Kılıç’ın 
yakından 
takip ettiği 
proje kap-
samında şu 
ana kadar 
bin 350  
engelli  
hizmet aldı.
BUCA Belediyesi tarafından 
“Asla yolda kalmayacaksın” 
sloganıyla hayata geçirilen 
ve araçları bozulan engelli 
yurttaşların imdadına yeti-
şen “Engelli Tamir İstasyonu” 

projesi tüm hızıyla sürerken 
elde edilen yedek parçalar 
ile de 35 engelli yurttaş 
tekerlekli sandalye sahibi 
oldu. 
SAYFA 2’DE

HASTANEDEN FEN LISESINI KAZANIP 

YKS'de Adıyaman 
birincisi oldu
TRAFIK kazası 
sonrası kısmi felç 
geçiren, hastane 
odasında eğitimle-
rini sürdürüp Adıya-
man’da fen lisesini 

kazanan Seren Es-
mer, lise eğitiminin 
kalan bölümünü de 
tekerlekli sandalyey-
le tamamladı. 
SAYFA 3’TE

>>>> KAHRAMAN GAZILERE  KAHRAMAN GAZILERE 

Yeni bir hayatın 
kapıları açılıyor
BILKENT’TEKI Gaziler Uyum 
Evi Merkezi’nde doğayla iç 
içe sosyal hayata hazırlanan 
gaziler bir taraftan tedavi 

hizmeti alırken bir taraftan da 
spor aktiviteleri, aile piknikleri 
ve hobi bahçesi etkinlikleriyle 
moral kazanıyor. SAYFA 5’TE

BAKAN KURUM ILE ENGELLI VATANDAŞ ARASINDA 

Gülümseten anlar
KASTAMONU’DA Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlı-
ğı, Devrekani Belediyesi ve ILBANK desteğiyle engelli bir gence 
akülü bisiklet hediye edildi. SAYFA 6’DAakülü bisiklet hediye edildi. SAYFA 6’DA

BAĞCILAR Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı 
öğrencileri, Çatalca’da konuk oldukları çiftlikte biyodinamik 
tarım yapmayı öğrendiler.  SAYFA 8’DE

>> ÖZEL ÇOCUKLAR 

Geleceğe tohum ekti

Tohum medi-
tasyonunda 
dilek tutan 
engelli çocuk-
lar, kendilerine 
ikram edilen 
tohumları, ruh-
larında yeşert-
mek istedikleri 
düşüncelerin 
gerçekleşmesi 
için toprağa 
ekti.

>> ENGELLILER  BAŞTA OLMAK ÜZERE

Toplum Merkezi 
yola çıktı
GAZIEMIR Belediyesi’nin, 
yurttaşlara çok yönlü hizmet 
sunmak amacıyla yaşama 
geçirdiği Sarnıç Toplum 
Merkezi hizmete açıldı. Açı-
lışta konuşan Başkan Halil 

Arda, “İlk ve örnek olacak bu 
merkezimizle, ayrıştırılan 
toplumu bir araya getirecek, 
yurttaşlarımızın sorunları-
na çözüm üreteceğiz” dedi.  
SAYFA 8’DE

Engelsiz üniversiteleri 
YÖK ödüllendirdi
YÜKSEKÖĞRETIM Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol 
Özvar, "Engelsiz Üniversite 
Ödülleri"ne bu yıl 114 üniversi-

teden 1074 başvuru aldıklarını, 
84 üniversitenin 384 bayrak al-
maya hak kazandığını bildirdi. 
SAYFA 7’DE

>> DOKUNULABILIR ENGELSIZ SANATLAR

Sanata dokunarak 
erişim de mümkün
IZMIR Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’in “Başka 
Bir Engelli Politikası Mümkün” 
vizyonu doğrultusunda çalı-

şan İzmir Büyükşehir Beledi-
yes, engelli bireyleri sanatla 
buluşturmaya devam ediyor. 
SAYFA 3’TE

>> BAŞKAN SOYER 

Engelli sporcuları ağırladı
IZMIR Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, İzmir Çağ-
daş Görmeyenler Spor Kulübü 
sporcularını ve yöneticileri-
ni ağırladı. Ziyarette heyet, 

desteklerden dolayı Başkan 
Soyer’e teşekkürlerini iletirken 
yeni sezonun başlama vuru-
şunu yapması için davette 
bulundu.  SAYFA 3’TE
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>> ENGELLI VATANDAŞLARA ÖZEL 

Ücretsiz gemi 
turları
İzmir Büyükşehir Belediyesi “engelsiz kent” yolunda yeni 
bir hizmete daha başlıyor. Engelli yurttaşlar ve bir refa-
katçileri için yaz mevsimi boyunca her hafta salı günleri 
Konak - Güzelbahçe - Mordoğan - Foça gemi turu ya-
pılacak. Ücretsiz olacak turların ilki 5 Temmuz Salı günü 
düzenlenecek.

E ngelsiz yaşam yolunda 
sayısız proje yürüten İz-
mir Büyükşehir Belediyesi, 

engelli yurttaşlar için bir hizmeti 
daha hayata geçiriyor. İZDENİZ 
Genel Müdürlüğü’nün koordine 
edeceği çalışma kapsamında, 
engelli yurttaşlar ve bir refakat-
çileri için yaz ayları boyunca salı 
günleri, ücretsiz Konak-Güzel-

bahçe-Mordoğan-Foça gemi turu 
düzenlenecek.

İLK TUR 5 TEMMUZ SALI GÜNÜ

Konak’tan kalkacak gemi, 
sırasıyla Güzelbahçe ve Mordo-
ğan iskelelerine uğrayıp Foça’ya 
varacak. Günü Foça’da geçirecek 
engelli vatandaşlar ve refakat-
çileri, akşam üstü aynı güzer-

gâhla geri dönecek. Salı günleri 
Konak’tan 08.00’de kalkacak 
gemi, 08.45’te Mordoğan’dan ve 
09.45’te Güzelbahçe’den hare-
ket edecek; 10.30’da Foça’ya 
varacak. Dönüşte ise 17.00’de 
Foça’dan kalkacak, 17.45’te 
Mordoğan’da, 18.45’te Güzelbah-
çe’de olacak ve 19.30’da Konak’a 
varacak.

Nasıl 
başvu-
rulur?
Engelli İzmi-
rim Kart sa-
hibi engelli 
yurttaşlar 
ve Refakatçi 
İzmirim Kar-
tı bulunan 
bir refakat-
çileri, tura 
katılmak 
için 0232 
320 00 35 
(Dahili 102-
103) numa-
ralı telefonu 
arayıp, biniş 
yapacakları 
iskeleyi 
bildirerek 
rezervasyon 
yaptırabilir. 
Gemi kapa-
sitesi 300 
kişi olduğu 
için sefer-
den en az 
bir gün önce 
aranması 
gerekiyor.

>> KÖRFEZDE BIR ILK 

Görme engelli kanocular yarıştı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Körfez Festivali’nde 
en büyük ilgiyi yönlendiriciler ile start alan görme engelli kanocular gördü.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in sporu toplumun her kesi-

mine yayma ve özellikle engellilerin 
spor yapmasını sağlama hedefiyle 
hareket eden İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl beşincisi dü-
zenlenen Körfez Festivali’nde 
görme engelliler için de kano 
yarışları düzenledi. 

İzmir Körfezi üç günlük 
etkinlikte rüzgarla dans eden 
yelkenlerin ve sporcuların 
yarışlarına sahne olurken ilk 
kez düzenlenen görme engelli 
kano müsabakaları da büyük 
ilgi çekti. Pasaport İskelesi ile 
Konak Pier arasındaki parkurda, 
arkasındaki yönlendirici ile start alan 
görme engelli kanocular, 200 metrelik 
yarışı başarıyla tamamladı. Yönlendiriciler adeta 
“Denizin gözleri” olurken, görme engelli sporcular 

da ilk kez öylesine büyük bir organizasyonda 
yarışmanın heyecanını yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı 

Hakan Orhunbilge, 1 Temmuz 
Kabotaj Bayramı ile birleşen 
Körfez Festivali’ni artık ulusla-
rarası boyuta taşıyacaklarını 
belirterek, “İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Tunç Soyer’in bu yönde bir 
isteği var. Hazırlıklara erken-
den başlayıp çok daha büyük 

bir organizasyonla İzmirlilerin 
karşısında olacağız” dedi. Görme 

engelli kano yarışlarının büyük 
ilgi gördüğünü ifade eden Orhun-

bilge, “İlk kez düzenlediğimiz görme 
engelli kano yarışlarını ve büyük beğeni 

toplayan kumandalı tekne yarışlarını da büyütece-
ğiz” diye konuştu.

>> BUCA’DA ÖRNEK PROJE TAM GAZ

Asla yolda kalmadılar
BUCA Belediyesi tarafından “Asla yolda kalmayacaksın” 
sloganıyla hayata geçirilen ve araçları bozulan engel-
li yurttaşların imdadına yetişen “Engelli Tamir İstasyonu” 
projesi tüm hızıyla sürerken elde edilen yedek parçalar 
ile de 35 engelli yurttaş tekerlekli sandalye sahibi oldu. 

Buca Bele-
diye Başkanı 
Erhan Kılıç’ın 
yakından 
takip ettiği 
proje kap-
samında şu 
ana kadar 
bin 350 en-
gelli hizmet 
aldı.

"ASLA yolda kalmayacaksın" sloga-
nıyla gerçekleştirilen çalışma kap-

samında hayata geçirilen ‘Engelli Tamir 
İstasyonu’ vatandaşların talebi üzerine 
yetkili personel vatandaşların yolda 
kaldığı yere giderek müdahale ediyor.  Söz 
konusu arızanın yerinde giderileme-
mesi halinde ise araçlar, be-
lediye bünyesindeki tamir 
atölyesine götürülerek 
onarım gerçekleştirili-
yor. Böylelikle engelli 
vatandaşların yolda 
kalma sorunu da 
tarihe karışıyor.

35 TEKERLEKLİ 
SANDALYE 

BAĞIŞLANDI

Öte yandan merkez, 
bir yandan yolda kalan 
engellilere yardım eder-
ken bir yandan da rutin 
bakım ve onarım işlemlerini 
de ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. 
Tekerlekli sandalyeliler, mesai saatleri içe-
risinde merkeze giderek bakımlarını yaptı-
rıp olası bir arızanın da önüne geçebiliyor. 
Engelliler yine arızalı parçalarını temin 
ettikten sonra değişimlerini de merkezde 
ücretsiz olarak gerçekleştirip işçilik ma-
liyetinden kurtuluyor. Proje kapsamında 
merkezden hizmet alan vatandaşların yeni 
araç alması veya onarım sırasında elde 

kalan fazla parçalardan üretilen tekerlekli 
sandalyeler ihtiyacı olan engelli vatan-
daşlara bağışlanıyor. Projenin başladığı 
günden beri 35 engeli vatandaş akülü 
tekerlekli sandalye sahibi oldu.

“YOLDA KALMAKTAN 
KORKMUYORUM”

Seferihisar’dan gelerek 
merkezden hizmet alan 

Cem Turgut ise; “Yolda 
kaldığınızda mutlaka 
birisinin size yardım 
etmesi gerekiyor, bir 
şekilde kendi başı-
nıza o arızayı tamir 
edemiyorsunuz, 
mekanik arıza veya 
beyinsel arıza varsa 

cihazda kesinlikle 
kıpırdayamıyorsunuz. 

Ben Seferihisar’da yaşı-
yorum. Seferihisar’a araç 

gönderip beni aldırıp aracımı 
tamir ettiler. Önceden acaba yolda 

kalır mıyım? Mesela Kemeraltı’na gittiği-
mizde yollar orada daha tırtıklı araç orada 
kalabiliyor ya da bir arkadaşınızla başka 
bir semte gitmek istiyorsunuz. ‘Acaba ara-
baya bir şey olursa ben eve nasıl dönerim’  
gibi korkular yaşıyorduk önceden, şimdi 
en azından bu konuda daha rahatız çünkü 
biliyoruz ki arkamızda ve asla yolda kal-
mayacağız” diye konuştu.

TEKNOLOJİNİN fırsat eşitleyi-
ci gücünden yararlanarak, engelli 

bireylerin sosyal hayata eşit ve 
bağımsız katılımlarına destek 
olmak için faaliyetlerini 
sürdüren Turkcell, 10-
16 Mayıs Engelliler 
Haftası kapsamında 
uygulamaya aldığı 
‘engelsiz mağaza’ 
konseptine İzmir’i 
de dahil etti. Yeni 
nesil mağazaların 
engelli bireylerin 
ihtiyaçlarına yönelik 
ve rahatça ziyaret 
edebilecekleri şekilde 
tasarlandığı ‘engelsiz 
mağaza’lar ile müşterilere 
son teknoloji ürünler ve diji-
tal servis çözümler sunuluyor.

KADRİ ÖZDAL: “MAĞAZALARIMIZ DA 
KAPSAYICI”

Tüm satış kanallarında müşterilere 
kapsayıcı çözümler sunmaya odaklandık-

larını belirten Turkcell Bireysel Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri 

Özdal, “Turkcell olarak mağazalarımı-
za yaptığımız tüm yatırımlarda, 

yenilikçi ürün ve servisle-
rimize erişimde kimseyi 

geride bırakmıyoruz. 
Sektördeki öncü rolü-
müz, toplumun her 
kesimine hitap eden 
ve sosyal bariyerleri 
ortadan kaldıran 
projelerimizle daha 
da güçleniyor. Kap-
sayıcı ve erişilebilir 

satış stratejilerimizin 
bir sonucu olan ve Ara-

lık 2020’de İcra Kurulu 
onayıyla GSMA Erişilebi-

lirlik Prensipleri’nin arasına 
eklenen engelsiz mağaza projemiz, 

engelli bireylerimizin Turkcell deneyimini 
rahatça yaşayabileceği bir konsept sunu-
yor. Engellilerin yaşam alanlarını kapsayıcı 
desteğimizi sürdürüyoruz ve bu yönde 
çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

İzmir’de engelsiz mağaza
Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında uygulama-
ya aldığı ‘engelsiz mağaza’ konseptiyle İzmir’de de hizmet 
vermeye başladı. Engelli bireyler, rahatça ziyaret edebildik-
leri engelsiz Turkcell mağazalarında son teknoloji ürünleri ve 
dijital servis çözümleri deneyimleyebiliyor.

Kadri ÖzdalKadri Özdal

Yatalak ve engellilerin ayağına hizmet
KINIK Belediyesi 
tarafından hayata 

geçirilen “Ağız ve Diş 
Sağlığı Gezici Teşhis 
ve Tedavi aracı” sağlık 
hizmetini mevsimlik 
tarım işçilerinin ayağı-
na götürüyor.

“HEDEFİMİZ, BÜTÜN 
VATANDAŞLARIMIZA 
HİZMET GÖTÜRMEK”

Kınık Belediye Baş-
kanı Dr. Sadık Doğruer, 
“hedefimiz; kırsalda 
yaşayan ulaşım yönün-

den dezavantajlı va-
tandaşlar başta olmak 
üzere çocuk, yaşlı, yata-
lak, engelli vatandaşla-
ra düzenli olarak ağız 
ve diş sağlığı hizmeti 
sağlamakla beraber ta-
rım mevsiminde, tarım 
işçilerimizin de bu im-
kândan yararlanmasını 
sağlamak. Vatandaşımı-
zın ayağına bu sağlık 
hizmetini götürerek, 
belediye olarak amacı-
mıza ulaşmış oluyoruz” 
dedi. 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in “Başka Bir Engelli 
Politikası Mümkün” vizyonu doğ-

rultusunda çalışan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, engelli bireyleri sanatla 
buluşturuyor. Örnekköy Farkındalık 
Merkezi’nde hayata geçirilen İzmir 
Dokunulabilir Engelsiz Modern 
Sanatlar Müzesi (İZDEM) bir belediye 
tarafından Türkiye’de düzenlenmiş ilk 
ve tek modern sanatlar müzesi.

DOKUNULABILIR VE SESLI 
BETIMLEMELI

İZDEM’de görme ve işitme engelli-
ler için modern sanatlar dönemine ait 
ünlü ressamların eserlerinin replika-
ları sergileniyor. Müzede İdol Sanat 
Evi sanatçıları tarafından çalışılan 44 

seramik kabartma tablo ile dünyaca 
ünlü pek çok sanatçının eseri, doku-
nulabilir ve sesli betimlemeli olarak 
yer alıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Meslek Fabrikası Şube 
Müdürlüğü FikrimİZ Birimi tarafın-
dan üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle 
hazırlanan on iki adet mimari model 
de merkezde sergileniyor.

IZDEM’LE ENGELLER AŞILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli 
Hizmetleri Şube Müdürü Nilay Seçkin 
Öner, “Dünyanın her yerinde engelli 
bireylerin sanata erişiminde zorluklar 
yaşanıyor.  Özellikle görme ve işitme 
engellilerin pek çok müzede koruma 
altına alınan eserlere erişiminde daha 
büyük sıkıntılar yaşanıyor. Örnekköy 

Farkındalık Merkezi işte bu engeli 
aşacak İzmir Dokunulabilir Engelsiz 
Modern Sanatlar Müzesi’ne ev sahip-
liği yapıyor. Bu müze, sadece engelli-
ler değil toplumun bütün kesimlerine 
hitap ediyor” dedi.

YAŞ ARALIKLARINA VE ENGEL 
ÖZELLIKLERINE UYGUN

İzmir Büyükşehir Belediye-
si’ne ait izdem.org adresinde 
tabloların sesli betimleme ve 
işaret diliyle erişebilir durum-
da olduğunu da belirten Nilay 
Seçkin Öner “Ayrıca herhangi bir 
çalışmanın tasarım süreci yaş ara-
lıklarına ve engel özelliklerine uygun 
olarak anlatılıyor. Çoklu düşünme, 
düşündüğünü tasarlayabilme ve farklı 

fikirlere saygı duyma gibi içeriklerle 
tablo betimlemeleri yapıldı” ifadeleri-
ni kullandı.

“ÇOK GÜZEL BIR MÜZE”

Ziyaretçiler ise mer-
kezden memnun. 

Görme engelli 
Utku Keskin, “Mü-
zeleri gezmeyi, 
sanatla ilgilen-
meyi severim. Biz 
görme engelliler 

için çok güzel 
bir müze. Bunların 

devamının gelme-
sini isteriz” dedi. Görme 

engelli Leman Erkan ise müzenin 
çok güzel olduğunu ve tabloları çok 

beğendiğini ifade etti. Sedef Sakız da 
“Gerçekten mükemmel” dedi.

“BURADA OLMAK GURUR VERICI”

11. sınıf öğrencisi Elif Babur müzenin 
kendisine farklı hissettirdiğini belirte-
rek, derslerini  pekiştirme fırsatı buldu-
ğunu söyledi. Öğrenci Sedanur Keskin 
“Burada olmak gurur verici. Empati 
kurarak onların yerine geçtik. Biz onlara 
engel oluyormuşuz. Engel olmamamız 
gerektiğini öğrendik” şeklinde konuştu. 
Çocuk gelişimi öğretmeni Ülkü Karadağ 
ise öğrencilerin burada engellilerin ne 
zorluklar çektiğini gördüğünü söyle-
yerek “Büyük bir farkındalık… Görme 
engelliler için olduğunu düşündük 
ama herkesin buraya gelip görmesini 
tavsiye ederiz” dedi.

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başka-
nı Tunç Soyer’in 
“Başka Bir En-
gelli Politikası 
Mümkün” vizyo-
nu doğrultusun-
da çalışan İzmir 
Büyükşehir Be-
lediyes, engelli 
bireyleri sanatla 
buluşturmaya 
devam ediyor. 
>> İZMİR DOKUNULABİLİR ENGELSİZ SANATLAR MÜZESİ

Sanata dokunarak erişim de mümkün

İz-
mir Doku-

nulabilir Engelsiz 
Sanatlar Müzesi’n-
deki eserler, görme 
ve işitme engelli 
ziyaretçilerini 

bekliyor.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, İzmir Çağdaş Görmeyenler 

Spor Kulübü yöneticileri ve sporcularını 
makamında ağırladı. İtalya'da düzenlenen 
Görme Engelliler B1 Futbol Şampiyonası'n-
da Avrupa ikincisi olan 8 kişilik Türk Milli 
Takımı'nın kadrosundaki 3 sporcunun kendi 
kulüplerinden olduğunu ileten heyet, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden 
dolayı Başkan Soyer’e teşekkürlerini sun-
du. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhun-

bilge, Görme Engelliler Spor Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Ekrem Dav-
ran, İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü  
Başkan Yardımcısı Süleyman Görece, milli 
sporcu Hasan Şatay, antrenör Yusuf Şatay 
ve Görme Engelliler Spor Federasyonu İl 
Temsilcisi Fatih Koyuncu yer aldı.

Sporcular ve yöneticiler saha ile ulaşım 
sorunlarını Başkan Soyer’e aktardı ve yeni 
dönem için desteklerin devam etmesini 
istedi. Heyet ayrıca 17 Temmuz 2022 tari-
hinde başlayacak ligin başlama vuruşunun 
Başkan Soyer tarafından yapılması için de 
davette bulundu.

Başkan Soyer görme engelli 
sporcuları ağırladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Çağ-
daş Görmeyenler Spor Kulübü sporcularını ve yöneticilerini 
ağırladı. Ziyarette heyet, desteklerden dolayı Başkan So-
yer’e teşekkürlerini iletirken yeni sezonun başlama vuruşunu 
yapması için davette bulundu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunca dü-
zenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler 

Ödülleri”nden 11 bayrak ve 7 nişanla dö-
nen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
elde ettiği başarıyı mensuplarıy-
la kutladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Nükhet Hotar, eğitimde fırsat 
eşitliğine inanan ve özel ge-
reksinimli bireylere yönelik 
akademik sorumluluklarını 
titizlikle yerine getiren men-
suplarıyla her zaman gurur 
duyduklarını dile getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 
eğitimde fırsat eşitliğine inanan 
ve özel gereksinimli bireylere yönelik 
akademik sorumluluklarını titizlikle yerine 
getiren mensuplarıyla her zaman gurur 

duyduklarını dile getiren DEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Nükhet Hotar, “Marifet iltifata tabidir 
derler. Bu ödüllerin alınmasında hepimizin 

emeği var ve bunun haklı gururunu 
birlikte yaşıyoruz. Yükseköğre-

tim Kurulu’nda 2022 Engelsiz 
Üniversiteler Ödüllerimizi 
alırken YÖK Başkanımız Sn. 
Erol Özvar’a şunu söyledim. 
Üniversitemizde 2 bin 100 
özel gereksinime ihtiyaç 

duyan öğrencimiz var. Bu 
arkadaşlarımızın yaklaşık 400 

tanesinin yüzde 40 ve üzeri 
engeli bulunuyor. Bizim buradaki 

bütün çabamız 2 bin 100 öğrencimizin 
60 bin öğrencimizle eşit şartlarda eğitim 
görmesini sağlamak” diye konuştu.

DEÜ’nün engelsiz ödül gururu

Prof. Dr. Nükhet HotarProf. Dr. Nükhet Hotar

Çeşme’yi gökyüzünden seyrettiler
Çeşme’ de bedensel engelli bireylerin yaşantılarına ve sorun-
larına dikkat çekmek amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise düze-
yinde 6 öğrenci ve ailelerine uçuş etkinliği düzenlendi. 

ÇEŞME Kaymakamı Ünal 
Çakıcı, İzmir Havacılık Ku-

lübü ve Çeşme İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü destekleriyle ger-
çekleştirilen etkinlikte engelli 
öğrenciler ve aileleri keyifli 
zaman geçirdiler.

Program, Alaçatı Sörf bölge-
sinde sabah saatlerinde başladı. 
Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Şahan Çöker; her şeyin öğrenci-

ler için olduğunu ve onları mut-
lu ve coşkulu görmenin kendileri 
için çok önemli olduğunu ifade 
etti. Çöker; çocuklara bu fırsatı 
sunan herkese teşekkür etti.

İlk defa helikoptere binen 
öğrencilerin heyecanı yüzlerin-
den okunuyordu. Etkinlikten çok 
memnun kaldıklarını belirten 
veliler bu etkinliğin hem çocuk-
ları hem de kendileri için büyük 

sürpriz olduğunu söyledi. Veliler 
kendilerine bu imkanı tanıyan 
başta Çeşme Kaymakamı Ünal 
Çakıcı olmak üzere vesile olan 
herkese teşekkür etti. Etkinlik, 
Çeşme’ nin büyülü güzelliğine 
gökyüzünden bakma şansı bulan 
öğrenciler için unutmaz bir de-
neyim oldu. Öğrenci ve velileri 
bol bol hatıra fotoğrafı çektir-
meyi de ihmal etmedi.

8 ENGELSİZ ÜNİVERSİTE 
NİŞANI İLE 

Türkiye 
birincisi oldu!

EGE Üniversitesi, Türk Yükseköğre-
timinde lider konumunu her alanda 

sürdürüyor. Yükseköğretim Kurulu(YÖK) 
tarafından, yükseköğretim kurumların-
daki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel 
imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere 
erişimleri konusunda farkındalık yarat-
mak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak 
amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniver-
site Ödülleri”ne Ege üniversitesi damga 
vurdu. Bu yıl, “Engelsiz Üniversite Bayrak 
Ödülleri” ve “Engelsiz Üniversite Program 
Nişanı” olmak üzere iki kategoride verilen 
ödüllerin “Engelsiz Üniversite Program 
Nişanı” kategorisinde Ege Üniversitesi, 8 
nişan kazanarak Türkiye birincisi oldu. EÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, birinci-
lik ödülünü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol 
Özvar’ın elinden aldı. EÜ, ayrıca “Engelsiz 
Üniversite Bayrakları” kategorisinde dört 
bayrak kazandı.

HASTANEDEN FEN LİSESİNİ KAZANIP 

YKS'de Adıyaman 
1.'si oldu
Trafik kazası sonrası kısmi felç geçiren, 
hastane odasında eğitimlerini sürdürüp 
Adıyaman'da fen lisesini kazanan Seren 
Esmer, lise eğitiminin kalan bölümünü de 
tekerlekli sandalyeyle tamamladı.

ADIYAMAN'DA 
yaklaşık 5 yıl önce an-

nesi ve kuzenini kaybettiği 
trafik kazasında 
kısmi felç geçi-
ren ve hastane 
odasında fen 
lisesini kazanan 
Seren Esmer, 
Yükseköğretim 
Kurumları Sına-
vı'nda (YKS) ise 
Türkiye 126.'si 
ve Adıyaman 
1.'si oldu.

Esmer, 
2017'de geçir-
diği trafik ka-
zası sonucunda 
Adıyaman Üni-
versitesi Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesinde 
tedavi görüp 
hastane odasında eğitimi-
ne devam ederek LGS'den 

407 puan aldı ve birinci 
tercihi olan Adıyaman Fen 
Lisesine yerleşti.

Daha sonra 
işitme engelli 
babasının des-
tekleriyle okula 
devam eden 
Esmer, hayatın-
daki bütün en-
gellere rağmen 
YKS'de önemli 
başarılan elde 
etti.

Seren Esmer, 
2017 yılında 
yaşadığı trafik 
kazasında 
annesini 
ve kuzenini 
kaybettiğini, 
kendisinin 
de kısmi felç 
geçirerek 

hayatının büyük ölçüde 
değiştiğini söyledi.
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>> GÖRME ENGELLI ATLET DOĞAN

Ay-yıldızlı formayı hedefliyor
Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3. olan Şanlıurfalı 17 yaşındaki 
Doğan Koldaş, milli formayı giymek için her gün antrenman yapıyor.

ŞANLIURFA'DA 5 yıl önce 
atletizmle tanışan görme engelli 

17 yaşındaki Doğan Koldaş, ay-yıldızlı 
formayla başarılara imza atmak istiyor.

Haliliye Görme Engelliler İlk ve Orta 
Okulu'nda eğitim gören Koldaş'ın 
hayatı, geçen yıl okula gelen beden 
eğitimi öğretmeni Fatih Sevimli ile 
değişti. Okulda eğitim gören engellileri 
spora yönlendirmek için çalışma yapan 
Sevimli, Doğan'ın atletizme yeteneği 

olduğunu keşfetti.
Sevimli'in yönlendirmesiyle çalışma-

lara başlayan Doğan, okulun bahçesin-
deki halı sahada antrenmanlar yaparak 
birkaç yılda büyük aşama kaydetti.

Mayıs ayında Mersin'de düzenlenen 
Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şam-
piyonası'nda 100 metrede üçüncülük 
elde eden Doğan, şampiyon olarak ay 
yıldızlı formayla başarılar hedefliyor.

Doğan Koldaş, küçüklüğünden beri 

görme engelli olduğunu, sporu çok 
sevdiğini belirtti.

Ortaokulda atletizmle ilgilenmeye 
başladığını, öğretmenin yönlendirme-
siyle kendisini geliştirdiğini anlatan 
Doğan, "Engelimi sporla aşmaya çalı-
şıyorum. Okulumuzun halı sahasında 
antrenmanlarımı yapıyorum. Hedefim 
iyi bir sporcu olup Türkiye'yi temsil 
etmek. Her gün antrenman yapıyorum. 
Günde 1-2 saat koşu yapıyorum." dedi.

Doğan,  gözlerinde tavuk karası rahatsızlığı bulunduğunu ve hastalığının her 
geçen gün ilerlediğini ifade etti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Ayşe Aydoğan, yanından 
bir an olsun ayırmadığı down sendromlu oğluyla yıllardır küçük-
baş hayvan otlatıyor.

>> 40 YILDIR 

Engelli oğluyla 
çobanlık yapıyor

Ç iftçilik ve hayvancılık yapan eşi, iki oğlu 
ve üç torunuyla Kozcağız köyünde oturan 
4 çocuk annesi Aydoğan'ın (65) 50 yıl 

önce dünyaya 
gelen oğlu Şenol 
Aydoğan'a down 
sendromu teşhisi 
konuldu.

Oğlu doğduk-
tan sonra hayatı 
değişen Aydoğan, 
engelli çocuğu-
nun bir an olsun 
yanından ayrıl-
madı.

Evladının her 
ihtiyacıyla ilgi-
lenen Aydoğan, 10 yaşına geldiğinde oğluyla 
küçükbaş hayvan otlatmaya başladı.

Her sabah hayvanları için araziye çıkan anne 
oğul, aile bütçesine katkıda bulunmak için 

birbirlerine destek oluyor.
Ayşe Aydoğan'ın eşi ve diğer oğlu da köydeki 

diğer işlerle ilgileniyor.
Kızları evli ol-

duğu için yanında 
bulunmayan anne 
Aydoğan, oğlunun 
en büyük yar-
dımcısı olduğunu 
belirterek, "Sabah 
kalkıyoruz, koyun-
ların içine girip 
kuzuları, oğlakları 
ayırıyoruz. Sonra 
Şenol'la hayvan-
ları otlatmaya 
gidiyoruz. Şenol 

düz yer olursa, tarla olursa yardımcı oluyor. 
Ormanda pek yardımcı olamıyor, yetemiyor, 
düşüyor." diye konuştu. Şenol Aydoğan da anne-
sine yardım ettiğini dile getirdi.

Mardin'de 
ressam Hic-
ret Ayaz İpek, 
Marangozlar 
Çarşısı'nda 
atölyeye çe-
virdiği 6 met-
rekarelik me-
kanda yaptığı 
resimlerle en-
gellilere yöne-
lik farkındalık 
oluşturmak 
istiyor.

Tarihi çarşıda atölyeye dönüştürdüğü 
ambarda resim yapıyor

MARDINLI ressam 
Hicret Ayaz İpek, tari-

hi Marangozlar Çarşısı'nda 
atölyeye çevirdiği ambarda, zi-
hinsel engelli kız kardeşinden 
etkilenerek yaptığı resimlerle 
engellilerle ilgili farkındalık 
oluşturmayı hedefliyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü'nü bitirdikten 
sonra Batman Üniversitesi 
Resim Ana Sanat Dalı'nda 
yüksek lisans eğitimine 
devam eden İpek, zihinsel 
ve bedensel engellilerin 
karşılaştığı zorlukları anlatan 

resimler çiziyor.
Merkez Artuklu ilçesinde-

ki tarihi çarşıda bulunan 6 
metrekarelik atölyesinde resim 
yapan ve eserlerini burada 
sergileyen İpek, bir marango-
zun ambar olarak kullandığı 
mekanı restore edip resim 
atölyesine dönüştürdüğünü 
söyledi.

Evinde ve atölyesinde 100'e 
yakın eser yaptığını kaydeden 
İpek, eserlerini burada sergile-
me imkanı bulduğunu belirtti.

Zihinsel engelli 27 yaşındaki 
kız kardeşinden etkilenerek 
resimler yaptığını anlatan 

İpek, kardeşi ve diğer engel-
li bireylere yönelik nasıl bir 
farkındalık oluşturacağını 
düşündüğünü, çalışmalarını da 
o doğrultuda yaptığını aktardı.

İpek, çok olumlu dönüşler 
aldığını ifade ederek şöyle 
konuştu:

"Dünyada engellilerin karşı-
laştığı hak ihlallerine dikkati 
çekmeyi ve farkındalık oluş-
turmayı amaçladım. Engelli 
bireylere yönelik sergi ile bir 
farkındalık yaratmaya çalış-
tım. Umarım toplumumuzda 
farkındalık oluşturmaya katkım 
olmuştur."

Görme engelli müezzin Kur'an öğretiyor
Karaman'da görme engelli müezzin Kayra Aydemir, kendisi gibi görme en-
gellilere kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğretmek için çaba gösteriyor.

KARAMAN Mimar Sinan Cami’si müez-
zin kayyımı görme engelli Kayra Aydemir, 

ilkokul ve ortaokulu görme engelliler okulunda 
okudu.

Liseye kadar ka-
bartma harflerle 
Kur’an-ı Kerim öğrenip, 
okunabildiğine dair 
bir bilgisi olmayan 
Aydemir, imam hatip 
lisesine kayıt yaptır-
dıktan sonra kendisi 
gibi görme engelli bir 
öğretmeni sayesinde 
çok istediği Kur’an-ı 
Kerim’i okumayı öğrendi.

Lise eğitiminin ardından ilahiyat fakültesini 
bitiren Aydemir’in, sonrasında müezzin olarak 

ataması yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kara-

man Gençlik Merkezinin Dini İlimler Atölyesi 
alanında şubatta 
başlatılan “İlme Do-
kunan Eller Projesi” 
kapsamında görme 
engelliler için Kur’an-ı 
Kerim Öğrenme Kursu 
açıldığına değinen 
Aydemir, “Projenin 
amacı görme engelli 
öğrencilere hayat reh-
berimiz olan Kur’an-ı 
Kerim’i öğretmek, kişi-

lere kaliteli bir hayat sunan özgüven kazanım-
larını desteklemek, bu dezavantajlı vatandaşları 
sosyalleşmelerine katkıda bulunmak.” dedi.

Engelli çocuk, penaltı golü ve 
sevinciyle kalplere dokundu
Engelli bir çocuk, penaltı golü ve ardından okul arkadaşlarıyla 
yaşadığı gol sevinciyle kalplere dokundu.

ARJANTIN'DE çekildiği belirtilen gö-
rüntülerde engelli bir çocuk, öğrenim gör-

düğü okulda ders arası futbol oynayan takım 
arkadaşlarının arasına katıldı.

Yürümesine yardımcı olan aparatlarla pe-
naltı kullanmak için topun başına geçen minik 
futbolsever, çektiği şutun golle sonuçlanması 

üzerine büyük sevinç yaşadı.
Arkadaşlarının da gol sevincine ortak olduğu 

öğrencinin bu videosu sosyal medyada büyük 
beğeni topladı

FIFA da sosyal medya hesabında yer verdiği 
videoyu kalpli göz emojisi ile takipçileriyle 
paylaştı.

Kopamadığı 56 yıllık spor 
hayatına 200 madalya sığdırdı
Eskişehir’de, çocukluğunda öğretmenlerinin teşvikiyle başladığı 
atletizm kariyerinde 56 yıla yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalar-
da kazandığı 200 madalyayı sığdıran 66 yaşındaki Ayşe Babür, 
başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

ILKOKUL 4'üncü sınıfta 
öğretmeni tarafından 

keşfedilen Babür, o dönem 
genç milli takım kampına 
katıldı. Babasının zorlama-
larına rağmen annesinin ve 
öğretmenlerinin desteğiyle 
atletizmi bırakmayan Babür, 
56 yıllık spor kariyerinde 
Türkiye'deki organizasyon-
larda ve Balkan şampiyo-
nalarında yüzlerce madalya 
kazandı.

Eylül ayında Yunanistan'da 
düzenlenecek Masterlar 
Balkan Şampiyonası'na "üç 
adım atlama", "çekiç atma" ve 
"yüksek atlama" kategorile-

rinde katılacak Babür, her gün 
düzenli olarak ağırlık ve pist 
antrenmanı yapıyor.

Turnuvada ay yıldızlı bayra-
ğı dalgalandırıp İstiklal Mar-
şı'nı dinlettirmeyi hedefleyen 
Babür, sağlığı el verdiğince 
spor yaşantısında kopmamayı 
amaçlıyor.

Memur emeklisi Ayşe Babür, 
spora başladığında Eskişe-
hir'de düzenlenen il şam-
piyonasında gülle atma ve 
engelli koşuda birinci olduğu-
nu söyledi.

Spor yapmasına babasının 
karşı olduğunu belirten Babür, 
şöyle devam etti:

"Annemin desteğiyle spor 
yapıyordum. Annem ben ant-
renmana gittiğimde babama 
'Ablasına gitti.' diyordu. Lisede 
de öğretmenime babam 
izin vermediği için atletizm 
yapamayacağımı söylediğim-
de, onunla koşup ikna ettiler. 
Hatta babam bu yüzden beni 
okuldan bile almayı düşündü 
ancak öğretmenlerim saye-
sinde hem okudum hem de 
spora devam ettim. Öğret-
menlerime o dönemlerde 
bana verdikleri destekten 
dolayı çok teşekkür ediyorum. 
O dönemden beri spordan 
kopmadım."

DOĞUŞTAN BEDENSEL ENGELLI SPORCUNUN 

Yurt dışında bileği 
bükülmüyor

ESKIŞEHIR'DE serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle vücu-
dunun sol tarafı felçli olduğundan tekerlekli sandalyeyle 

hareket edebilen Arif Başar Durak, 12 yıllık bilek güreşi kariyerin-
de 4 uluslararası madalya kazandı.

Doğuştan bedensel engelli 35 yaşındaki Durak, ürkiye Bilek Gü-
reşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan ile 2010 yılında tanışma-
sıyla spora başladı. Milli takıma 2018’de seçilen Durak, uluslararası 
alanda kariyerine iki dünya, iki de Avrupa şampiyonluğu sığdırdı.

Devlet memuru olan Durak, ekim ayında Antalya’da düzenle-
necek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda da altın madalyaya 
uzanmak için kendisi gibi ortopedik engeli bulunan antrenörü ve 
takım arkadaşı Murat Cırık ile çalışmalarını sürdürüyor.
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İlçedeki engelli tüm bireylerin hayatına olumlu yönde dokunmak istediklerini 
belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere’de engelleri kaldırmak 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sosyal belediye-
cilik anlayışı ile 
çalışmalarına ara 
vermeden devam 
eden Narlıdere 
Belediyesi’nin 
bünyesinde faaliyet 
gösteren ‘Engelli 
Merkezi’nde her ay 500 
engelli birey ve aile-
lerine hizmet veriyor. 
Çeşitli kurs ve etkinlik-
ler ile engelli bireyler, 
yaşamın içerisinde aktif 
rol oynuyor. 

ENGELLER ASILIYOR!

Engellilere yönelik 
çalışma ve faaliyet-
leriyle dikkat çeken 

Narlıdere Belediyesi, Asım 
Bezirci Parkı’nın içinde 
bulunan Engelli Merkezi, 
her ay 500 engelli birey ve 
ailelerine hizmet veriyor. 
Yıl boyu devam eden ancak 
yaz döneminde ara verilen 
ve eylül ayı itibariyle yeni-
den başlayacak olan resim, 
dans, yoga kurslarının yanı 
sıra engelli ailelerine de 
haftanın 1 günü danış-
manlık ve çeşitli eğitimler 
veriyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Asım Bezirci Parkı içinde 
bulunan Narlıdere Bele-
diyesi engelli merkezi her 

çarşamba gerçekleştirilen 
‘İletişim Günü’ kapsamın-
da 10.00-13.00 saatleri 

arasında engelli bireylerin 
ailelerine danışmanlık, 
stres yönetimi, diksiyon eği-

timi ve bilgilendirmelerde 
bulunuyor.

‘ENGELLERİ KALDIRIYO-
RUZ’

İlçedeki tüm engelli bi-
reylerin hayatlarına olumlu 
yönde dokunmak istedik-
lerini belirten Narlıdere 
Belediye Başkanı Ali Engin, 
“Narlıdere’de engelleri 
ortadan kaldırmak için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. 
Çeşitli projeleri üreterek 
hayata geçiriyoruz. Bu pro-
jelerimizle engelli bireylerin 
hayatın içerisinde aktif rol 
almasını sağlıyoruz. Engelli 
merkezimizde de engelli 
bireylerimize ve ailelerine 
de hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Kızılayın "Kardeş Aile Projesi", yaşlı 
ve kimsesizlerin yüzünü güldürüyor

Türk Kızılay 
Van Şubesi 
gönüllüleri, te-
mel ihtiyaçlarını 
karşılayamayan 
yaşlı ve kimse-
sizlere destek 
olmak için baş-
lattıkları "Kardeş 
Aile Projesi" ile 
ihtiyaç sahibi 
50 aileye yar-
dım ulaştırdı.

İHTİYAÇ sahibi engelli, hasta ve 
kimsesizlere yönelik desteklerini 

sürdüren Kızılay gönüllüleri, Kurban 
Bayramı öncesi çalışmalarını yoğun-
laştırdı.

Toplanan yardımları temel ihtiyaçla-
rını karşılayamayan ailelere ulaştıran 
ekipler, ziyaret ettikleri yaşlı ve kimse-
sizlerin evlerini de temizliyor.

Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Ma-
hallesi'nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki 
Zahide Erdoğan'ın misafiri olan gönül-
lüler, evini temizledikleri kadına gıda 

kolileri vererek bayramını kutladı.
Kızılay gönüllüsü Kübra Oskay, AA 

muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da proje kapsamında ihtiyaç sahipleri-
ni ziyaret ettiklerini söyledi.

Kimsesizleri yalnız bırakmamaya 
çalıştıklarını, ihtiyaç sahibi 50 aileye 
yardım ulaştırdıklarını anlatan Oskay, 
şunları kaydetti:

"Yaşlı ve kimsesizlerin bayram 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ailelerin ev 
temizliği yapıyoruz. Gıda, kıyafet ve Kı-
zılayın hazırladığı kavurma paketlerini 

veriyoruz. Temizliklerini yaptığımızda 
bazen duygusal anlar yaşıyor, hayır 
dualarını alıyoruz. Elimizden geldiği 
kadar onların kalbine dokunmaya ça-
lışıyoruz. Devletin şefkat elini en ücra 
noktalara ulaştırmaya gayret ediyoruz. 
Kimsesizleri yalnız bırakmıyoruz."

Devletin sağladığı yardımlarla 
hayatını idame ettirdiğini belirten Za-
hide Erdoğan ise "Burada tek başıma 
yaşıyorum. Allah devletimizden razı 
olsun. Her zaman yardımıma koşuyor-
lar." dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tay-
yip Erdoğan’ın eşi Emine Erdo-

ğan, 2002’de 515 olan koruyucu aile 
sayısının 7 bin 212’ye ulaştığını ve bu 
ailelerin yanında 8 bin 723 çocuğun 
bulunduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, Başkent Millet 
Bahçesi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık’ın da yer aldığı 
Koruyucu Aile Günü Şenliğine katıldı.

Programda konuşan Emine Erdo-
ğan, ilk kez düzenlenen “Koruyucu 
Aile Günü” kutlamaları vesilesiyle 
koruyucu ailelerle bir arada olmak-
tan büyük mutluluk duyduğunu 
belirtti.

Koruyucu aile sayısının her geçen 
gün arttığını ifade eden Erdoğan, 
koruyucu ailelerin kendi içinde çok 
güçlü bir yapı haline geldiğini gördü-
ğünü, iyilik ve merhametin birbirine 
eklenerek bükülmez bir bilek olduğu-
nu dile getirdi.

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullan-
dı:

“Koruyucu ailelerin kanatları altın-
daki çocuklarımızın sayısının 8 bin 
723’e yükseldiğini söylemekten büyük 
mutluluk duyuyorum. 2002’de sadece 
515 olan koruyucu aile sayımız, bu-
gün 7 bin 212. Biliyorsunuz Kovid-19 
salgınının hayatın her alanında son 
derece olumsuz etkileri oldu. Buna 

rağmen 2021 yılında 1213 koruyucu 
aile yanına 1462 çocuğumuz yer-
leştirildi. Şunu da büyük bir gururla 
söylemek isterim, koruyucu aile ya-
nında 948 engelli çocuğumuz, ilgiye, 
sevgiye ve şefkate mazhar oluyor. Bu 
evlatlarımızdan 41’inin ağır engel 
durumu var.”

>> EMINE ERDOĞAN: 

Tüm vatandaşlarımızı, bir çocuğumuzun 
elinden tutmaya davet ediyorum
Emine Erdoğan, "Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 
8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 2002'de 
sadece 515 olan koruyucu aile sayımız, bugün 7 bin 212." dedi.

>> ‘GAZI UYUM EVI’NDE KAHRAMAN GAZILERE 

Yeni bir hayatın 
kapıları açılıyor
Bilkent’teki Gaziler Uyum Evi Merkezi’nde 
doğayla iç içe sosyal hayata hazırlanan 
gaziler bir taraftan tedavi hizmeti alırken bir 
taraftan da spor aktiviteleri, aile piknikleri ve 
hobi bahçesi etkinlikleriyle moral kazanıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı 
Gaziler Uyum Evi Merkezi'n-

de doğayla iç içe sosyal hayata 
adapte olan gaziler, tedavileri 
sürerken bir yandan da halı saha, 
okçuluk, havalı silah poligonu, 
hobi bahçeleri etkinlikleriyle 
moral depoluyor.

Çankaya ilçesi Bilkent Yolu 
üzerinde, 
750 dönüm-
lük alanda 
yer alan 
Türkiye'deki 
ilk Gaziler 
Uyum Evi 
Merkezi'nde 
fizik tedavi 
ve rehabili-
tasyon sü-
reci devam 
eden gaziler ile şehit yakınlarına 
hizmet veriliyor.

Merkez, Türk Silahlı Kuvvetle-
rinde (TSK) görev yapmış veya 
halen görevli malul gaziler, vazi-
fe ve harp malulleri ile teröristle 
mücadele harekatında yaralanan 
ve hastalananların doğayla iç içe 
bir ortamda tedavi ve rehabili-
tasyonlarına katkı sunuyor.

129 odalı konukevi, kütüpha-
ne, sergi, konferans ve yemek 
salonları, ibadethane ile piknik 
alanının bulunduğu merkezde, 
halı saha, okçuluk, havalı silah 
poligonu, hobi bahçeleri ve kafe-
terya hizmetlerinden yararlanan 
gaziler, birçok aktiviteye katıla-
biliyor.

GAZİLER, FUTBOLDA ENGEL 
TANIMIYOR

Gaziler ve engellilerden oluşan 
ampute futbol takımları, mer-
kezde bulunan 19 Eylül Spor Te-
sisleri'ndeki 
halı sahada 
haftanın be-
lirli günleri 
antrenman 
ve maç 
yapıyor.

Her maç 
öncesi 
formalarını 
giyen ve 
taktik ha-
zırlık yapan 
gaziler, kar-
şılaşmalarda 
kıyasıya 
mücadele 
ediyor.

ENGELLİ 
GAZİLERİN 

KULLA-
NIMINA 

UYGUN TA-
SARLANDI

Gaziler 
Uyum Evi 
Merkezi Mü-
dürü Albay 
Vahdettin 
Taşdelen, AA 
muhabirine 
yaptığı açık-
lamada, tesi-
sin engelli 
gazilerin 
kullanımına 
uygun ta-
sarlandığını 
belirtti.

TSK 
Engelli Spor 
Kulüpleri-
nin bütün 
branşların-
daki spor-
cuların tesislerde antrenman 
ve müsabaka yapabildiğini 
anlatan Taşdelen, "Konukevi A 
ve C blokları çatılarının açılıp 
kapanma özelliği mevcut. Bu 

şekilde gaziler, güneş ışığından 
maksimum faydalanmış oluyor." 
diye konuştu.

"BURAYI AİLEMİZLE AKTİF 
OLARAK KULLANIYORUZ"

Gaziler Uyum Evi Merkezi'nden 
faydalanan Genelkurmay Baş-
kanlığı Özel Kuvvetler Komu-

tanlığında 
görevli gazi 
Yüzbaşı 
Özgür Ocak, 
10 Şubat 
2018'de 
Zeytin Dalı 
Harekatı'nda 
ağır yarar-
landığını, 
parmakları-
nın koptu-

ğunu ve sağ bacağını dizinden 
kaybettiğini anlattı.

Hatay Kırıkhan Devlet Hasta-
nesine helikopterle sevk edildiği 
sırada üç kez duran kalbinin 
tekrar çalıştırıldığını, tedavi için 
daha sonra Gülhane Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne sevk 
edildiğini anlatan Ocak, burada 
kopan parmaklarının dikildiğini 
ve tedavi süresinin tamamlandı-
ğını söyledi.

Gaziler Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağ bacağına 
protez takıldığını anlatan Ocak, 
fizik tedaviye Gaziler Uyum Evi 
Merkezi'nde devam ettiğini ifade 
etti.

Ocak, şunları kaydetti:
"Uyum evinin sosyalleşmemiz, 

diğer gazilerle olan iletişimimiz 
ve topluma olan adaptasyo-
numuzda çok büyük etkisi var. 
Burayı ailemizle aktif olarak 

kullanıyoruz. 
Çoğunlukla 
hafta sonları 
burayı tercih 
ediyorum. 
Önce kah-
valtımızı ya-
pıp çayımızı, 
kahvemizi 
içiyoruz. 
Yürüyüş 
alanlarını 
kullanıyo-
rum, çocuk-
larım da 
hayvanat 
bahçesini 
geziyor ve 
oyun alanla-
rını kullanı-
yor."

"SPOR 
BENİ HAYA-
TA TEKRAR 

KAZAN-
DIRDI"

FETÖ'nün 
15 Temmuz 
2016'daki 
darbe 
girişiminde 
Cumhur-
başkanlığı 
Külliyesi'ne 
atılan ikinci 
bombayla 
sağ ba-
cağının 
dizinden 
koptuğunu 
aktaran 
26 yaşın-
daki Cafer 
Yılmaz da 
oturduğu 

mahallede TSK Rehabilitasyon 
Merkezi Engelliler Spor Kulübü-
nün antrenörleriyle tanışması 
sonucu ampute futbol takımına 
girdiğini anlattı.

"Spor beni hayata 
tekrar kazandırdı"
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki 
darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'ne atılan ikinci bombayla 
sağ bacağının dizinden koptuğunu 
aktaran 26 yaşındaki Cafer Yılmaz 
da oturduğu mahallede TSK Reha-
bilitasyon Merkezi Engelliler Spor 
Kulübünün antrenörleriyle tanışma-
sı sonucu ampute futbol takımına 
girdiğini anlattı.

Bu sayede engellilerin spor 
yaparak hayata daha çabuk adapte 
olduklarını öğrendiğini ve rehabilite 
olmak için ampute futbol oynamaya 
başladığını dile getiren Yılmaz, şu 
ifadeleri kullandı:

"Artık profesyonel bir şekilde am-
pute futbol oynuyorum. Burası beni 
hayata tekrar kazandırdı. Bacağımı 
kaybettiğimdeki düşüncelerim ile 
şu anki düşüncelerim tamamen 
farklı noktalarda. Bir engellinin, bir 
gazinin herhangi bir uzvunu kaybet-
tikten sonra dışarıya bağlanmasının 
en hızlı yolunun spor olduğunu 
düşünüyorum. Bu tesis de zaten 
bu amaçla kuruldu ve gereğini de 
yapıyor."
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>> BAKAN YANIK'TAN 

Engelli gence 
sandalye sözü

Aile ve Sosyal Hizmetler Baka-Aile ve Sosyal Hizmetler Baka-
nı Derya Yanık, Tekirdağ ziya-nı Derya Yanık, Tekirdağ ziya-
retinde kendisinden tekerlekli retinde kendisinden tekerlekli 
sandalye talebinde bulunan sandalye talebinde bulunan 
gence sandalye sözü verdi.gence sandalye sözü verdi.

T ekirdağ'a gelerek bir dizi ziyaret-
ler gerçekleştiren Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 

Süleymanpaşa ilçesindeki program-
larının ardından Çerkezköy Atatürk 
Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 
Genişletilmiş İl Danışma Toplantı'na ka-
tıldı. Toplantının ardından şehit Dinçer 
Ersoy'un ailesini evinde ziyaret eden 
Bakan Yanık'ın üçüncü adresi ise Türkiye 
Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi oldu.

Tuğba Eskin; kozalakları boyayıp 
hazırladığı kapı süsünü, Mustafa Akgün; 
desinatör ressam Murat Akbay ile bir-
likte yaptığı yağlı boya tabloyu, Dernek 
Yönetim Kurulu Üyesi Emel Baştürk de 
derneğin örgü kursunda hazırladığı el 
emeği göz nuru çantayı Bakan Yanık'a 
hediye eti. Aldığı hediyelerden duyduğu 
memnuniyeti mimikleri ile ifade eden 
Bakan Yanık, çantayı omuzlarına asarak 
basın mensuplarına poz verdi.

ENGELLILERIN SORUNLARINI 
DINLEDI

Ziyarette Türkiye Sakatlar Derne-
ği Çerkezköy Şubesi'nin faaliyetleri 
hakkında Bakan Yanık'a brifing veren 

Gülnur Kocaçınar, derneğin 700'e 
yakında üyesinin bulunduğunu, üyeler 
ve aileler ile birlikte farklı bir yöne-
tim tarzıyla oluşturdukları sinerjiyle 
özellikle dernek üyesi gençleri sosyal 
hayata entegre ettiklerini belirtti. 
Kocaçınar, üyelerin sorunlarını da dile 
getirdi.

BAKAN YANIK'TAN ENGELLI GENCE 
DANS SANDALYESI SÖZÜ

Bakan Yanık'ın Çerkezköy Sakatlar 
Derneği'ni ziyaretinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Yusuf Örs, tekerlek-
li sandalye ile yaşamak zorunda oldu-
ğunu, dernek çalışmaları çerçevesinde 
dans ettiğini ancak mevcut sandalye 
ile bunun çok zor olduğunu, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerini rahat yapa-
bilmesi için fonksiyonel bir tekerlekli 
sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirtti ve 
Bakan Yanık'tan fonksiyonel sandalye 
ricasında bulundu. Bakan Yanık, gencin 
talebini danışmanlarına not aldırarak, 
karşılıksız bırakmayacağını ifade etti. 
Bunun üzerine Bakan Yanık'a teşekkür 
eden Yusuf Örs'ü mutluluğu dikkatler-
den kaçmadı.

Fedakar baba kızının düğün 
hayalini gerçekleştirdi
Çorum’un 
Sungur-
lu ilçesinde 
yaşayan fe-
dakar baba 
engelli kızı-
nın, düğün 
hayalini ger-
çekleştirdi.

ŞEKERPINAR Mahallesi'nde 
oturan, doğuştan zihinsel engelli 

Yasemin Çağatay'ın en büyük hayali 
gelin olmaktı. Bu hayali gerçeğe dö-
nüştürmek isteyen baba Doğan Çağatay 
aylar öncesinden hazırlığa başladı. 
31 yaşındaki doğuştan engelli genç 
Yasemin Çağatay, hayalindeki gelinliği 
giyerken damatsız düzenlenen düğün 
töreninde Yasemin'in yaşadığı mutluluk 
yüzüne yansıdı.

MAHALLELI HAYALIN GERÇEĞE 
DÖNÜŞMESI IÇIN SEFERBER OLDU

Mahalledeki kuaföründen sazcısına, 
kameramanından gelinlikçisine kadar her-
kes, Yasemin'in hayalini en güzel biçimde 
gerçekleştirmesi için adeta seferber oldu. 
Belirlenen saatte gelinlik giydirilen, ku-
aföre götürülerek saç ve makyajı yapılan 
Yasemin'in yakınları da düğünün yapıla-

cağı İsmetpaşa İlkokulu bahçesine davet 
edildi. Eline kınalar yakılan Yasemin'i ilçe 
halkı bir an olsun yalnız bırakmadı. Sun-
gurlu Kaymakamlığı ve Sungurlu Beledi-
yesi'nin de destek olduğu düğünde gelin 
ve davetliler, çalınan müzik eşliğinde gece 
geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.

KIZIYLA DANS EDEN BABA 
GÖZYAŞLARINA HALIM OLAMADI

Sık sık piste davet edilen gelin doya-
sıya eğlenirken yakınları buruk mutluluk 
yaşadı. Kızıyla birlikte dans eden baba 
Doğan Çağatay, gözyaşlarına hakim 
olamadı.

Baba Doğan Çağatay, kızının bu dü-
ğünü çok istediğini belirterek, "Duygu-
larımız anlatılacak gibi değil. Kızımızın 
mutlu olması için hayalini gerçekleştir-
dik. Emeği geçen, buraya gelen herkese 
çok teşekkür ederim" dedi.

HATAY’IN İskenderun ilçesinde 
sağlık ekipleri, muhtarın talebi 

üzerine gittikleri mahallede engelli ve 
yaşı vatandaş-
lara koronavi-
rüs hatırlatma 
aşılarını yaptı.
HATAY’ın İsken-
derun ilçesinde 
sağlık ekipleri, 
muhtarın talebi 
üzerine gittik-
leri mahallede 
engelli ve yaşı 
vatandaşlara koronavirüs hatırlatma 
aşılarını yaptı.İskenderun İlçe Sağlık 
Müdürlüğü ekipleri, muhtarın talebi 
üzerine Düğünyurdu Mahallesi’ne gitti. 

Muhtar Seyfettin Çöloğlu’nun camiden 
yaptığı anonsla mahalleli meydanda 
bir araya gelen aşısı tanımlı yaşlılar 

ve engellilere 
hatırlatma 
dozları yapıldı. 
Muhtar Çöloğlu, 
uygulamayla 
hem hastane-
lerde yığıl-
manın önüne 
geçildiğini 
hem de yaşlı 
ve engellilere 

bulundukları yerde hatırlatma aşılarını 
yaptırma kolaylığı sağlandığını söyledi. 
Aşıları mahallede yapılan vatandaşlar, 
sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Asansör olmadığı için dördüncü 
kattaki evlerine sürünerek çıkıyor
27 yaşın-
daki engelli 
Ramazan 
Taşkın, kira-
da oturduk-
ları binada 
asansör 
olmadığı için 
dördüncü 
kattaki ev-
lerine mer-
divenlerden 
sürünerek 
çıkıp iniyor.

TRABZON'UN Araklı ilçe-
sinde yaşayan Taşkın ailesi, 

asansörlü ve 
giriş kat ki-
ralık ev bu-
lamadıkları 
gerekçesiyle 
asansörü 
olmayan 
bir binanın 
dördüncü 
katına taşın-
dı. Binada 
asansör ol-
maması, İs-
met (57) ve 
Sevim(57) 
Taşkın çifti-
nin çocukları Ramazan Taşkın için 
tam bir çileye dönüştü.

Evde sıkıldığı için dışarıya çık-
mak isteyen engelli genç, dört kat 

aşağı inip çıkmak zorunda kalıyor. 
100 kilodan ağır olan Ramazan 

Taşkın'ı 
sırtlarında 
taşıyama-
dıklarını 
belirten aile, 
çocuklarının 
merdiven-
den inip 
çıkarken 
yaralandığı-
nı söyledi.

SANDALYE-
SINI 

ÇALDILAR

Ramazan 
Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, 
"Asansörlü daireleri kiralık olarak 
vermediler. Aşağı inip çıkması 
eziyetli oluyor. Yarın biz ölüp 

gideceğiz en azından bu çocuğun 
rahat girip çıkacağı bir yer olsun. 
Akülü bir araba istiyoruz. Teker-
lekli sandalyeyi sürerken elleri 
soyuluyor. Daha önce oturduğu-
muz yerde tekerlekli sandalyesi 
çalındı. Şimdi burada sandalyesini 
dışarıda bırakamıyoruz. Küçükken 
sırtımızda taşıyorduk ama şimdi 
100 kilonun üzerinde taşıyamı-
yoruz. Mecbur kendi inip çıkıyor" 
dedi.

AŞAĞI INMEK ISTIYOR

Oğlunun çok fazla zorluk yaşa-
dığını belirten Ramazan Taşkın'ın 
annesi Sevim Taşkın, "Sabah 
kahvaltıdan sonra aşağı inmek 
istiyor. Ama inip çıkması zor. Bizim 
inip çıkıyoruz ama onun için çok 
zor. Giriş kat veya asansörlü bir eve 
taşınsak iyi olur" diye konuştu.

İLÇEDE, 3 yaşındayken 
geçirdiği ateşli havale 

nedeniyle Erzurum’a sevk edilen 
ve burada bir gözünü kaybeden 
Songül Özmen, 20 yaşında geçir-
diği bir kaza nedeniyle diğer gö-
zünü de kaybetti. Uzun yıllar tek 
gözüyle hayat tutunmaya çalışan 
Songül Özmen, geçirdiği kazayla 
birlikte ikinci gözünü de kaybet-
tikten sonra hayata küsmeyerek 
evlendi.

Ömer Özmen ile evlenen ve 
mutlu evliliğinden bir de erkek ço-
cuğu olan Songül Özmen, eşinin ve 
akrabalarının yardımıyla gözlerinin 
eksikliğini hiçbir zaman hissetme-
diğini söyledi. Eşinin kendisini asla 
üzmediğini, incitmediğini ve eşinin 
adeta gözü gibi hareket ettiğini 
ifade eden Songül Özmen görme 
engeli bulunmasaydı en büyük 
isteğinin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı görmek olacağını 
sözlerine ekledi.

26 yıl boyunca evinin bütün 

işlerini eksiksiz yerine getiren, 
yapamadığı durumlarda ise eşinin 
ve akrabalarının yardımıyla hayata 
sıkıca tutunan Songül Özmen, 
kendisi gibi görme engellilere de 
hayattan asla kopmamaları tavsi-
yesinde bulundu.

“EŞIM BENIM GÖZÜM, 
HER ŞEYIM BENIM”

Çocuk yaşlarda geçirdiği ateşli 
havale nedeniyle gözlerindeki so-
runun başladığını anlatan Songül 
Özmen, “3 yaşındayken ateşli hava-
le geçirmişim, annem babam beni 
Erzurum’a götürmüş orada birçok 
kez ameliyat oldum fakat bir 
sonuç alamadık. Önce bir gözümde 
başladı. 20’li yaşlarıma geldiğimde 
bir kaza geçirdim bir gözüm az da 
olsa görüyordu, renkleri görebili-
yordum. O kaza nedeniyle onu da 
kaybettim. Daha sonra İstanbul’a 
gittim. Doktor ameliyat etmek 
istedi yüzde 1 şansı var dedi ben 
de ameliyat olmadım. Açılmaya-

caksa ben neden ameliyat olayım 
ki dedim. Ben bu süreçte bekardım, 
evleneli 10 yıl oldu. Eşim benim 
gözüm, her şeyim benim. Babaan-
nem gelmişti bize, beni beğendi o 
ara eşim Gebze’deydi 1 yıl geç-
tikten sonra evlendik. 22 yaşıma 
kadar tedavilerim devam etti. Ben 
hayata hiç küsmedim, hayatı çok 
seviyorum. Hayatı çok sevdiğim 
için zaten bu zamanlara geldik. 
Abim beni evlendirmek istemezdi, 
güvenemezdi kimseye. Ben hayat 
küsmediğim için evlenmek istedim 
bir oğlum oldu, çok mutluyum ama 
Tayyip babamı görmek en büyük 
arzum. Küçüklükten beri, başbakan 
oldu olalı çok isterdim yanına git-
mek, onu görmek, onunla yan yana 
oturmak, çay içmek. Tayyip baba-
mı çok seviyorum. Rabbim onu 
başımızdan eksik etmesin inşallah. 
Elini tutmak istiyorum, yanına 
oturayım o bana yeter zaten, onun 
kokusu yeter bana hissederim onu” 
dedi.

KASTAMONU’DA Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, Devrekani Belediyesi ve 

İLBANK desteğiyle engelli bir gence akülü bisiklet 
hediye edildi. En-
gelli gence akülü 
aracını Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum’dan 
teslim alan Yaşar 
Emir Hüseyinoğlu, 
aracıyla ilk turunu 
Bakan Kurum ile 
gerçekleştirdi. 
Bakan Kurum ile 
engelli gencin 
arasında geçen 
sohbet herkesi 
güldürdü.

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişik-
liği Bakanı Murat 
Kurum, selin büyük tahribat oluşturduğu Kastamo-
nu’da ziyaretlerde bulundu. Abana, Bozkurt, Devre-
kani, Küre ve İnebolu’nun ardından kent merkezine 
gelen Bakan Murat Kurum, Kastamonu Belediyesi’ni 

ziyaret ederek Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip 
Vidinlioğlu ile görüştü. Başkan Galip Vidinlioğlu, kent 
merkezinde de etkili olan yağış nedeniyle Ilgaz İçme 

Suyu İsale Hattın-
da meydana gelen 
büyük tahribat ile 
ilgili Bakan Ku-
rum’a bilgi verdi. 
Görseller eşliğinde 
bakanlık yetkilileri 
ile birlikte Başkan 
Vidinlioğlu’ndan 
brifing alan Bakan 
Kurum, oluşan 
zararın bir an önce 
giderilmesi için 
üzerlerine düşen 
görevi en hızlı şe-
kilde yapacaklarını 
belirtti. Belediye 
ziyaretinin ardın-
dan Bakan Murat 

Kurum tarafından talimat verilerek Devrekani Bele-
diyesi tarafından koordine edilen Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı İLBANK desteğiyle alınan 
akülü bisiklet hak sahibine teslim edildi.

26 YILDIR GÖZLERI GÖRMEYEN 
SONGÜL ÖZMEN, 

Azmiyle engellilereengellilere 
örnek oluyor
Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yaşayan 46 
yaşındaki görme engelli Songül Özmen, 26 yıl 
önce kaybettiği görme yetisine rağmen evinin 
işlerini yapıyor ve ailesine sahip çıkıyor.

Bakan Kurum ile engelli vatandaş 
arasında gülümseten anlar

>> SAĞLIKÇILAR ENGELLI VE YAŞLI VATANDAŞLARIN 

Hatırlatma aşılarını yaptı
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"5 Kıta 5 Maraton 5 Zirve" projesiyle dünyanın beş kıtasında, 
beş önemli maratona katılan görme engelli dağcı Necdet Tur-
han, Kemaliye'de demir yol (Via Ferrata) parkuruna tırmandı.

>> GÖRME ENGELLI 
TÜRK DAĞCI TURHAN, 

Viea Viea 
Ferrata'ya Ferrata'ya 
tırmandıtırmandı

E rzincan'ın Kemaliye 
ilçesinde bu yıl 43’üncü-
sü düzenlenen "Kemaliye 

Uluslararası Kültür ve Doğa 
Sporları Şenlikleri"ne katılan 
Turhan, 2200 rakımdaki, 600 
metre yüksekliğe sahip sarp 
kayalıklar üzerine 517 de-
mir basamaktan oluşturulan 
parkura 7 kişilik ekiple birlikte 
çıktı.

Türk Hava Yollarının (THY) 
geçtiğimiz yıllar hazırladığı 
"Zirve" adlı tanıtım filminde de 
görev alan, geçirdiği kornea 
rahatsızlığı nedeniyle 23 
yaşında gözlerini kaybeden ve 
aynı zamanda milli atlet olan 
Turhan, Via Ferrata parkuruna 
profesyonel bir dağcı rehberli-
ğinde tırmanış gerçekleştirdi.

Turhan, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, daha önce üstten 
emniyet alınarak değişik kaya 
tırmanışları yaptığını söyledi.

Yaptığı başarılı tırmanışların 
diğer görme engelli arkadaş-
larına örnek teşkil edeceğini 
belirten Turhan, "Yıllarca 5 
kıtada, 5 maraton, 5 zirve diye 
programı tamamlarken ortaya 
benim bir sloganım çıkmıştı. 
Dağa göz değil, yürek tırmanır. 
Ben onu şimdi şöyle revize 
etmek istiyorum, 'Kayaya göz 
değil, yürek tırmanır." dedi.

Turhan, Via Ferrata parkuru-
na yoğun duygular içerisinde 
ilk kez tırmandığını ve çıkar-
ken zorluk yaşamadığını ifade 
etti.

Bir sonraki tırmanışında ise 
daha da başarılı olacağına 
inandığını belirten Turhan, 
şöyle konuştu:

"Tırmanışımda daha çok üst 
gövdemi kullanmaya çalıştım. 
Alt gövdemle ayaklarımla 
tırmanış yapmakta zannediyo-
rum bir miktar yetersiz kaldım. 
Kaya tırmanışlarında bu temel 
hadiselerden birisidir alt göv-
denin kullanılması. Mutluyum. 
Zorlanmadım. Aerobik olarak 
zorlanmadım desem doğru 
olmaz. Ama ferrata ile oluş-
turulmuş, ferrata desteği ile 
oluşturulmuş bir kaya duva-
rına ilk tırmanan Türkiye'deki 
görme engelli olmaktan ayrıca 
büyük bir onur ve mutluluk 
duydum. Benim için çok özgün 
bir hadiseydi."

Turhan, bugüne kadar yaptı-
ğı tırmanışlarda hiç bu kadar 
heyecanlanmadığını söyledi.

Görme engellilerin istedik-
leri zaman başaramayacakları 
bir şeyin olmayacağına vurgu 
yapan Turhan, şunları kaydetti:

"Engelliler de başarabilir. 
Görme engelliler istedik-
ten sonra pek çok şeyi ama 

pek çok şeyi başarabilirler, 
mücadele etsinler. Evle-
rinden dışarıya çıksınlar. 
Temel eğitimlerini alsınlar. 
Temel eğitimlerini derken 
özel eğitim. Körlüğe dair 
özel eğitim olmadan görme 
engellilerin sosyal yaşama 
adaptasyonları çok zor. Bu 
mana da ailelere büyük so-
rumluluklar düşüyor. Lütfen 
aileler görme engelli çocuk-
larını, kör çocuklarını evde 
saklamasınlar. Her şehrimiz-
de her ilimizde Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı rehberlik 
araştırma merkezleri var. 
Oraya müracaat etsinler. Ora-
da yapılması gereken özel 
eğitim anlamında her türlü 
bilgilendirmeyi yapacaklardır. 
Ben engellilerin de başarabi-
leceğini düşünüyorum."

Turhan, görme engelli olan-
ların mücadelesindeki inanç-
larının başarıyı getireceğini 
ifade ederek, spor kulüplerine 
gitmelerini tavsiye etti.

YÖK 'engelsiz üniversite'leri 
ödüllendirdi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Engelsiz 
Üniversite Ödülleri"ne bu yıl 114 üniversiteden 1074 başvuru aldıkla-
rını, 84 üniversitenin 384 bayrak almaya hak kazandığını bildirdi.

YÜKSEKÖĞRETIM Kurulunca Engelsiz 
Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı 

Ödül Töreni YÖK Başkanlığında düzenlendi.
Özvar, buradaki konuşmasında, erişilebilirliğin 

"herkesin, istediği her yere ve her hizmete, ba-
ğımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları 
kullanabilmesi" olarak tanımlandığını ifade etti.

YÖK olarak önem verdikleri konuların başın-
da yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde 
yaşanan engelleri ortadan kaldırmak için 
"engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" başlığı 
adı altında yürütülen çalışmaların geldiğini be-
lirten Özvar, yükseköğretim sisteminde öğrenci 
sayısının örgün öğretim ve açık öğretim olmak 
üzere 8,5 milyona yaklaştığını söyledi.

Özvar, YÖKSIS verilerine göre farklı engel 
düzeyindeki öğrencilerin sayısının 50 bin 
civarında olduğunu, bu sayının yükseköğretim 
sistemindeki öğrencilerin yaklaşık binde 6'sını 
teşkil ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimin her kademesinde farklı 

engel gruplarına dahil, toplam 50 bin öğrenci-
mizin bulunduğu göz önüne alındığında YÖK 
olarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların 
ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 
Üniversitelerimizdeki engelleri kaldırabilmek 
için yükseköğretim sistemimizdeki engelli öğ-
renci sayısını ve engel durumlarını bilmek, buna 
göre önlem almak, bu öğrencilerimize ulaşmak 
üniversitelerimizin önemli görevleri arasında 
bulunmaktadır. YÖK olarak tüm öğrencilerimizin 
yükseköğretime erişimini önemsiyor, engelli 
öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim orta-
mı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha 
fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici 
çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz."

Erol Özvar, üniversitelerin bünyelerinde 
koordinatörlükler kurarak yıl içerisinde erişile-
bilirliğe önem veren çalışmalar yürüttüklerini 
ve mekan erişilebilirliği konusunda pek çok 
üniversitede önemli gelişmeler kaydettiklerini 
vurguladı.

ZIHINSEL ENGELLI 
RESSAM GENÇ 

2. kişisel 
sergisini açtı

BINGÖL'DE öğretmeni tarafından 
resim yeteneği keşfedilerek, eğitimlerle 

kendisini geliştirilen zihinsel engelli 15 ya-
şındaki Mahmut Koşunkartay, soyut tabloları-
nı açtığı sergilerde beğeniye sunuyor.

Bingöl’ün Göltepesi köyünde yaşayan ve 
doğuştan hafif düzeyde zihinsel yetersizliği 
bulunan Koşunkartay’ın resme olan yetene-
ğini, kaynaştırma öğrencisi olduğu Göltepesi 
Yeni Yerleşim İlk ve Ortaokulundaki görsel 
sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş 5. 
sınıftayken keşfetti.

Öğretmeninin bu alanda ilerlemesi için 
verdiği eğitimler sayesinde kendini günden 
güne geliştiren Koşunkartay, 4 yılda 120 
resim yaptı.

Köyde açık alanlarda resim çalışmalarını 
yürüten Koşunkartay, hazırladığı tablolarla 
ikinci kişisel sergisini açtı.

Öğretmen Korkulutaş, yaz aylarında da 
Koşunkartay’a eğitim desteğini sürdürüyor.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde 
“Her Çocuk Özeldir” adıyla sergi açan Koşun-
kartay, beğeniye sunduğu resimleriyle ilgili 
ziyaretçilere bilgi veriyor.

“RESIMLE HAYATTAN KOPMADIM”

Mahmut Koşunkartay, resim tekniklerini 
öğrenebilmek için 4 yıldır çalıştığını söyledi.

Resim yapmanın kendisine iyi geldiğini 
ifade eden Koşunkartay, resim yapmayı çok 
sevdiğini belirtti.

Koşunkartay, “Resim hayat gibidir. Resimle 
hayattan kopmadım. İçimde ne varsa resimle 
ortaya çıkardım, başardım.” dedi.

>> GÖRME ENGELLILER, 

Braille alfabesiyle 
Kur'an okuyor
Şanlıurfa'da Braille alfabesiyle 
Kur'an-ı Kerim eğitimi alan 20 
görme engelli, Kur'an-ı Kerim 
okumanın mutluluğunu yaşıyor.

IL Müftülüğü ve Büyükşehir Belediye-
since görme engellilere yönelik başlatı-

lan “Braille Alfabesi ile Kur’an-ı Kerim Kursu” 
devam ediyor.

Kursa katılan 20 görme engelli, her harfine 
dokunarak okudukları Kur’an ile gönül dün-
yalarını aydınlatıyor.

Kur’an kursu eğitmeni Zeynep Akbaş, Diya-
net İşleri Başkanlığının son yıllarda engel-
lilere yönelik çeşitli kurslar düzenlediğini 
söyledi.

Bu kapsamda 6 yıl önce görme engellile-
re yönelik Braille alfabesi kursu açtıklarını 
belirten Akbaş, “Şanlıurfa Büyükşehir Be-
lediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam 
Merkezinde, görme engelli kardeşlerimiz 
Kur’an-ı Kerim öğreniyor. Bunun yanında 
kursiyerlerimiz fıkıh, siyer ve dini bilgiler 
de öğreniyor. Kursumuzda Kur’an öğren-
menin yanında birçok etkinlik de yapılıyor. 
Öğrencilerimize yönelik gezi ve çeşitli 
aktiviteler düzenliyoruz. Düzenlenen et-
kinliklerle öğrencilerimizin azmini artıyor.” 
diye konuştu.

Görme engellilerin okumayı parmak ucuyla 
öğrendiğini belirten Akbaş, Braille alfabesi-
ni öğrenmenin çok zor olduğunu ve büyük 
emek isteğini kaydetti.

Akbaş, öğrencilerin dokunarak ve algılaya-
rak öğrendiklerini vurgulayarak şöyle devam 
etti:

“Merkeze gelen aralarında bedensel, zihin-
sel ve görme engeli 35 kardeşimiz burada 
Kur’an öğreniyor. Görme engelli kardeşle-
rimiz ise Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim 
öğreniyor. Kardeşlerimiz dokunarak, algıla-
yarak ve hissederek öğreniyor. Bu da çok zor 
oluyor. Hiç kimse ‘ben öğrenemem, yapamam’ 
demesin. Buraya gelen kardeşlerimizden 
Mehmet Kaplan 16 günde, 10 yaşındaki 
kızımız İremsu Sabah ise bir haftada Kur’an’a 
geçti. Kendileriyle gurur duyuyoruz.”

PARA TEKVANDONUN 'ALTIN' KIZI 

Olimpiyat puanı 
için ter döküyor
İngiltere'de düzenlenen Av-
rupa Para-Tekvando Şam-
piyonası'nda altın madalya 
kazanan Bitlisli milli spor-
cu Nurcihan Ekinci, gözünü 
2024'te yapılacak Paris Para-
limpik Oyunları'na çevirdi.

ÇOCUKLUK yıllarında yüksekten düşme 
sonucu yaralanıp, sol kolunu kaybeden 

Ekinci, öğretmeninin yönlendirmesiyle tanış-
tığı tekvandoda kendini geliştirerek katıldığı 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli 
başarılara imza attı.

Kolunu kaybetmesine rağmen azminden 
ve umutlarından taviz vermeyen Ekinci, tüm 
engellerini aşarak çalışmalarını sürdürdü.

Bu sayede yaklaşık 10 yıl önce başladığı 
tekvandoda rakiplerini geçerek şampiyon-
luklar elde eden Ekinci, en son 19 Mayıs’ta 
İngiltere’de düzenlenen Avrupa Para Tekvan-
do Şampiyonası’nda Kadınlar K44 47 kiloda 
Ukraynalı rakibi Viktoriia Marchuk’u yenerek 
altın madalyaya ulaştı.

Başarılarıyla Bitlis’in gururu olan Ekinci, 
2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılabil-
mek için 4-5 Eylül’de Fransa’da, 20 Ekim’de de 
İngiltere’de yapılacak puan müsabakalarında 
tatamiye çıkacak.

Tatvan İlçe Stadyumu ve spor salonunda 
günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını 
sürdüren Ekinci, yeterli puana ulaşarak 2024 
Paris Paralimpik Oyunları’na katılıp, Türk bay-
rağını göndere çektirmek istiyor.

EKINCI: DÜNYA SIRALAMASINDA 
ÜÇÜNCÜYÜM

Nurcihan Ekinci, geçen yıl katıldığı 9. Dünya 
Para Tekvando Şampiyonası’nda ikinci, bu yıl 
Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda ise 
birinci olduğunu söyledi.

Bu başarıların puan toplama ve derece 
yapması açısından önemli olduğunu belirten 
Ekinci, şöyle konuştu:

“Önceden Avrupa ikinciliği ve üçüncülü 
derecelerim vardı ama birincilik yoktu. Bu 
dereceyle Avrupa serisini tamamladım ve çok 
mutlu oldum. Dünya sıralamasında üçüncü-
yüm. Olimpiyata gidebilecek ilk dört sporcu-
dan biriyim. Bu sıralamayı düşürmemem gere-
kiyor. Maçlar çok riskli ancak çok da umutlu 
bir süreç. Fransa ve ardından İngiltere’de 
yapılacak grand prix müsabakaları var. Bunlar 
puan veren organizasyonlar. Bu maçlara ve 
2024 Paris’e hazırlanıyorum.”

>> HASTA BEZI IÇIN 

“Nakit ödeme” 
dönemi başladı
Vatandaşlar, daha önce sadece 
sözleşmeli satış merkezleri ve 
eczanelerden temin ettikleri has-
ta bezlerinin bedelini, aylık nakdi 
olarak alabilmek için itibarıyla 
başvuruda bulunabilecek.

HASTA bezi bedellerinin, sağlık rapo-
runda öngörülen günlük kullanım adedi 

doğrultusunda, doğrudan hak sahiplerine 
aylık olarak nakdi ödenmesi için başvurular 
başladı.

Genel sağlık sigortalı (GSS) vatandaşların 
talepleri doğrultusunda, erişkin ve çocuk 
hastaların kullandığı alt bezi ve külotlu alt 
bezlerinin temini uygulamasında değişikliğe 
gidildi.

Daha 
önce sade-
ce sözleş-
meli satış 
merkezleri 
ve ecza-
nelerden 
temin edilen hasta bezlerinin bedelinin, 1 
Haziran 2022’de yapılan tebliğ değişikliğiy-
le günlük 4 adedi geçmemek üzere sağlık 
raporunda öngörülen günlük kullanım adedi 
doğrultusunda, aylık nakdi olarak vatandaşla-
ra ödenmesi kararlaştırıldı.

Hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde, 
GSS’lilerin medikal ve eczaneler dışında, mar-
ket ve internet sitelerinden de hasta alt bezi 
satın alabilmelerine imkan sağlandı.

Ayrıca hasta alt bezi temini için 2 ayda bir 
reçete düzenlenmesi uygulaması da kaldırıldı.
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>> ENGELLI OĞLU IÇIN KURDUĞU TIYATRO 

Hayatlarını değiştirdi
Yıllar geçtikçe bü-
yüyen tiyatro gru-
buyla engellilerin 
hayatları değişti. 
Dibek, “15-20 kişilik 
bir ekip oluşturduk. 
Sahneye çıktığımız 
zaman coşuyorlar, 
sanki bir sel gibi 
akıyorlar. Engel-
li olduğuna bazı 
yerlerde oynarken 
inanmıyorlar” dedi.

Zonguldak’ta emekli maden işçisi Mehmet Dibek, engelli oğlunun sosyal-
leşmesi için tiyatrocu kızıyla 6 yıl önce ‘Özel Oyuncular Tiyatrosu’nu kurdu.

Kilimli ilçesinde Türkiye 
Taşkömürleri Kurumu'ndan 
emekli Mehmet Dibek, zi-

hinsel engelli oğlu Mehmet Dibek 
için, Atatürk Üniversitesi Tiyatro 
Bölümü’nden mezun olan kızı 
Nuray Dibek ile 2016'da engelli 
bireyler ve ailelerinden oluşan 
ekiple ‘Özel Oyuncular Tiyatro-
su’nu’ kurdu. Üniversiteyi bitirme 
projesinde engellilerin tiyatro ile 

sosyalleşmesine çalışan Nuray Di-
bek’in eğitmenliğinde gönüllü ku-
rulan tiyatro grubu 2016'dan bu 
yana birçok şehirde sahne alırken, 
son olarak 7’nci Engelsiz Sanat 
Ödülleri kapsamında ‘Safinaz’ın 
İzdivacı’ adlı oyunla Yılın Tiyatro 
Oyunu ödülünü kazandı.

‘SAHNEDE COŞUYORLAR’ 

5 çocuk babası Mehmet Dibek, 

kendi adını taşıyan oğlu Mehmet 
Dibek için tiyatroyu kurmaya 
maddi destek verdiğini ifade ede-
rek, şöyle devam etti:

“Taşımacılığı kendim yaptım. 
Kendi cebimden harcadım. 
Büyüttükten sonra herkes bize 
destek olmaya başladı. Büyüyüp 
gelişince Türkiye’ye açılmaya 
başladık. Çeşitli illerde sahne 
aldık.

OTIZMLI öğrenciler, her 
sabah ritim ve müzik dersi 

alıyor. Gün içerisinde solfej, çalgı 
ve dans eğitimiyle devam eden 
yaz okulu, koro dersleriyle sürüyor. 
Öğrenciler çalıştıkları eserleri 
akşamları seyirciler için seslendi-
riyor. Her günün sonunda piyano, 
keman, kanun, ut, çello, akordiyon, 
flüt çalarak konser veren öğren-
cilerin performansları uzun süre 

alkış alıyor.
Konser sonunda konuşan Vali 

Aktaş, “Anne ve babaları takdir 
ediyorum. Bizim için unutulmaz 
bir anı oldu. Emeği geçenlere ve 
konseri veren gençlere de teşek-
kür ediyorum” dedi.

‘MÜZİK BİZİ ONLARLA 
BULUŞTURUYOR’

ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı 

Otizm ve Müzik Yaz Okulu Dü-
zenleme Kurulu Başkanı Didem 
Karabaş, geçen yıl 7 otizmli 
bireyle başladıkları yaz okulunda 
bu yıl 15 otizmli birey ve ailenin 
buluştuğunu söyledi. Karabaş, “Her 
şey yolunda. Aileler, öğrenciler 
ve eğitmenler mutlu. Müzik bizi 
onlarla buluşturuyor ve belki de 
müzik onların hayata tutunmaları-
nı sağlıyor” dedi.  

BAĞCILAR Belediyesi 
Feyzullah Kıyıklık Engelliler 

Sarayı’nda eğitim gören kursi-
yerler, Çatalca İhsaniye Köyü’nde 
bulunan İstafil Çiftliği’ni ziyaret 
etti. Hoşgeldin çemberi yaparak 
güne başlayan özel konuklar, en 
eski organik tarım yöntemi olan 
biyodinamik (Biyolojik dinamik) 
tarım yapılan çiftliği gezdi. Orga-
nik sebzeleri yakından inceleyen 
engelliler, ahırlardaki hayvanları 
elleriyle besledi.

İÇ DÜNYALARINDA TOHUM-
LARLA KONUŞTULAR

Ziraat mühendisler tarafından 

biyodinamik tarım hakkında bil-
gi verilen çocuklar, hep birlikte 
saksılara çiçek ekimi gerçekleş-
tirdi. Engelliler tohumlara, ilk 
ekilmesinin ardından verilen ve 
içinde boynuz gübresi bulunan 
preparatı karıştırdı. Organik 
tarım adına birçok deneyimde 
bulunan kursiyerler, katıldıkları 
tohum meditasyonunda iç dün-
yalarında tohumlarla konuştular. 
Etkinliğin sonunda engelliler, 
isim verdikleri tohumları gele-
ceğe dair dileklerinin gerçek-
leşmesi için toprağa ekti. Yemek 
ikramının ardından ise davetli-
ler, müzik eşliğinde dakikalarca 

dans edip eğlendi.

ONLARDAN AŞAĞIDA VEYA 
YUKARIDA DEĞİLİZ

Biyodinamik tarımın felsefesi-
nin herkesi kapsamak olduğunu 
söyleyen İstafil Çiftliği Genel 
Müdürü Arzu Duran, “Özellikle 
engelli öğrenciler bizim için 
çok önemli. Onlar ve biz birbi-
rimizden aşağıda veya yukarıda 
değiliz. Yüksek dünyalarda farklı 
frekanslarla birbirimizle ilinti 
kurmak istiyoruz. Özel çocukları-
mız bugün burada güzel etkin-
liklerle beraber çok mutlu anlar 
yaşadılar” dedi.

Otizmli öğrenciler hem eğitim alıyor 
hem müzik ziyafeti sunuyor
Türkiye'nin farklı kentlerinden aileleriyle birlikte gelen otizmli 15 öğrenci, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuvarı'n-
da düzenlenen 2. Otizm ve Müzik Yaz Okulu'na katıldı. Bir hafta de-
vam edecek yaz okulunda otizmli öğrencilere, 15 eğitmen tarafından 
çalgı, ses, dans, koro, ritim ve solfej eğitimi veriliyor. 

Öğrenciler aldıkları atölye eğitimleriyle her günün sonunda piyano, keman, 
kanun, ud, çello, akordiyon, flüt çalarak mini konserler veriyor.

Bağcılar Be-
lediyesi Fey-
zullah Kıyıklık 
Engelliler Sara-
yı öğrencileri, 
Çatalca’da 
konuk oldukları 
çiftlikte biyo-
dinamik tarım 
yapmayı öğ-
rendiler. 

Özel çocuklar geleceğe tohum ekti

Tohum meditasyo-
nunda dilek tutan 
engelli çocuklar, 
kendilerine ikram 
edilen tohumları, 
ruhlarında ye-
şertmek istedik-
leri düşüncelerin 
gerçekleşmesi için 
toprağa ekti.

>> GÜNGÖREN’DE 

Engellilere 
evde hizmet

GÜNGÖREN Belediyesi Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü, ilçede evinden 

çıkamayacak durumdaki engelli vatan-
daşları düzenli olarak ziyaret ederek 
kuaför hizmeti veriyor. 

Güngören Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, engelli vatandaşlar için yıllar-
dır devam ettirdiği evde kuaför hizmetine 
ara vermeden sürdürüyor. Evde kuaför 
hizmeti ile dışarıya çıkamayacak durum-
da olan engellilere evlerinde saç kesimi, 
sakal tıraşı ve saç bakımı gibi kuaför 
hizmetleri veriliyor.

>> GECE ÇALIŞIP GÜNDÜZ ÜNIVERSITE EĞITIMINI SÜRDÜREN GENÇ 

Tıp diplomasına kavuştu
Trabzon'da memurluk yaparken bir yandan da üniversite eği-
timini sürdüren Engin Nazir Yılmaz, tıp diplomasına kavuştu.

YOMRA Fen Lisesinden 2011'de 
mezun olan Yılmaz, aynı sene hem 

üniversite hem de Kamu Personel Seçme 
Sınavı'na (KPSS) girdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp 
Fakültesini kaza-
nan Yılmaz, ayrıca 
KPSS'den aldığı 
puanla Trabzon 
Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü Tür-
kiye Olimpik Ha-
zırlık Merkezine 
(TOHM) memur 
olarak atandı.

TOHM'da resep-
siyonda başladığı 
görevini bir süre 
sonra tesis amiri 
olarak sürdüren 
29 yaşındaki Yılmaz, bu süreçte devam 
ettiği tıp fakültesinden 2021-2022 aka-
demik yılında mezun oldu.

Yılmaz, ağabeyinin tavsiyesiyle girdiği 
KPSS ve üniversite sınavlarını kazanarak 
hem çalışıp hem de üniversite eğitimini 

sürdürdüğünü söyledi.
Tarihe ilgi duyduğunu ve çocukken ar-

keoloji okumayı istediğini anlatan Yılmaz, 
şunları kaydetti:

"Fen Lisesindeyken annem 'Çocuğum 
doktor olsun.' 
derdi. Ablamla 
aramızda 11 
yaş fark var. Ben 
doğmadan önce 
hastalık geçire-
rek zihinsel ve 
görme engelli ol-
muş. Doktorluğa 
karar vermeme 
bu durum neden 
oldu. Acaba 
insanların haya-
tına dokunabilir 
miyim? Annem 

ve ablamı gururlandırmak için doktorluğu 
yazmıştım. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi 
Sınavı'na girerek spor hekimliği, ortopedi, 
fizik tedavisi alanında uzman olmayı dü-
şünüyorum. Olmazsa psikiyatri okumayı 
da isterim."

>> ENGELLILER, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE

Toplum Merkezi yola çıktı
Gaziemir Belediyesi’nin, 
yurttaşlara çok yönlü 
hizmet sunmak amacıyla 
yaşama geçirdiği Sarnıç 
Toplum Merkezi hizmete 
açıldı. Açılışta konuşan 
Başkan Halil Arda, “İlk ve 
örnek olacak bu merkezi-
mizle, ayrıştırılan toplumu 
bir araya getirecek, yurt-
taşlarımızın sorunlarına 
çözüm üreteceğiz” dedi. 

GAZIEMIR Belediyesi’nin, toplumun 
demografik, ekonomik ve sosyal 

nedenlerle ortaya çıkan karşılanmamış 
gereksinimlerinin tespit edilmesi ve bu 
sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla 
hayata geçirdiği Sarnıç Toplum Merkezi 
hizmete açıldı. 

“İLK VE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE”

Açılış töreninde konuşan Gaziemir 
Belediye Başkanı Halil Arda, hayata ge-
çirdikleri sosyal projeleriyle hayatın her 
aşamasında yurttaşların yanında oldukla-
rının altını çizdi. Toplum merkezinde yurt-
taşların sorunlarına çözüm üreteceklerini 
ifade eden Başkan Halil Arda, “Sosyal 
hizmet bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz 
projemizi açmanın mutluluğunu yaşıyo-
rum. Bundan iki yıl önce sosyal marketi 
açmıştık. Sosyal market, dezavantajlı 
vatandaşlarımızın fiziki ihtiyaçlarını karşı-
lamaya yönelik bir projeydi. Bu tesisimizle 

de sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağız. 
Bölgemiz son 40 yılda büyüyen, gelişen 
bir yer; dört mahalleden oluşuyor. Sosyal 
hizmet uzmanlarımız sokak sokak, ev ev 
gezerek tespitlerde bulundu. Saha çalış-
masında emek veren tüm arkadaşlarımı 
kutluyorum. Tesisimizde, sosyal hizmet 
uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimi uz-
manları vatandaşımıza hizmet edecekler. 
Bugüne kadar toplumumuz çok ayrıştırıldı. 
Bu toplum merkezi ile toplumu bir araya 
getirmeye çalışıyoruz. Kadın, erkek, çocuk, 
engelli, yaşlı, genç ayrımı yapmak yok. Tüm 
yurttaşlarımız, uzmanlarımızla bu merkez-
de bir arada olacaklar. Bir arada yaşamayı 
artık başarmak istiyoruz. Gaziemir’de bir 
ilk ve örnek olacağını düşündüğümüz bu 
projeyi önümüzdeki süreçte diğer mahal-
lelerimizde de hayata geçirmeyi düşü-
nüyoruz. Merkezimizin hayırlı olmasını 
diliyor, emek veren çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TOPLUMUN her kesimi için hizmetlerin sunulacağı Sarnıç Toplum 
Merkezi’nde, aileye ve kadına yönelik koruyucu önleyici, gelişti-
rici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Özel hiz-
metlerle, dezavantajlı yurttaşların sorunlarıyla baş etme-
leri ve yaşamın her aşamasında daha fazla yer almaları 
sağlanacak.

Merkezde, hızlı toplumsal değişim, kentleşme ve 
göçün yarattığı sorunların çözümü ve yurttaşların bu 
sürece rahat bir şekilde uyum sağlamalarını destek-
leyici hizmetler verilecek. Bu hizmetlerle bireylerin, 
grupların ve ailelerin sorunlarla baş edebilmeleri ve 
katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmelerine 
katkı koyulacak. 

Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri


