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Engelleri 
TEK TEK
aşıyoruz

Gazeteniz Engellim Sesi ile adrese 
teslim hediye sandalyeler ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimize gidiyor. 

Bu MUTLULUK 
hepimizin

HER yayımlanan gazetemiz 
Engellim Sesi ile kardeşleri-
mizin yüzü gülmeye devam 
ediyor.

Şeffaf ve kurumsal bir yapı 
ile engelli, yaşlı ve ihtiyaç 
sahibi kişiler için var olduk-
larını söyleyen Engellim Sesi 
gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, her teslimatta ayrı 
bir mutluluk yaşadıklarını 
söyledi.

Başarılarının sırrının güven 
vermekten geçtiğine işaret 
eden Şensürek, “Yardımse-
verler gazetemizi sahiplendi. 
Hem gazetemizi okuyup 
engellilerin ürettiği başarılar 
hakkında bilgi sahibi oluyorlar 
hem de gazetemiz ile adrese 
teslim engelli sandalyesi ilet-
memize vesile oluyorlar. Tüm 
destekçilere teşekkür ederim.” 
diye konuştu.

NOKTA ATIŞI ADRESE TESLİMLER

>> TEKERLEKLİ SANDALYENİN MERDİVENDEN ÇIKMASINI SAĞLAYAN 

Paletli sistem TEKNOFEST'te

UZUN yıllar evde bakım ve 
hasta bakımı hizmeti veren 
Mehmet Muslu’nun geliştir-
diği paletli sistem, engelli ve 
hastaların tekerlekli san-
dalyesinin merdivenlerden 
rahatlıkla indirilip çıkarılabil-
mesine imkan sağlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının yü-

rütücülüğünde düzenlenen 
TEKNOFEST KARADENİZ, 
Samsun Çarşamba Havali-
manı’nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST’te, Muslu 
tarafından 5 yıl önce engelli 
ve hastaların merdivenleri 
rahatça kullanabilmeleri için 
tasarlanan sistem de sergi-
leniyor.  
SAYFA 3’TE

Geliştirilen sistemde tekerlekli sandalye, 
monte edilen şarjlı palet sayesinde güç 
kullanmadan yön verilerek merdivenler-
den kolaylıkla indirilip çıkarılabiliyor.

AILELERI tarafından sürekli gözetim altında tutulan desteğe 
muhtaç engelli bireyler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bağlı Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma 

merkezlerinde aldıkları ücretsiz kişisel gelişim eğitimiyle 
hayata tutunuyor.  
SAYFA 3’TE

Engelli çocuklar eğitim aileleri nefes alıyor

>> 3 YABANCI DİL ÖĞRENEN SEDA 

Hayata sımsıkı 
tutunuyor
Kayseri'de yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip 2 hastası 25 yaşındaki Seda 
Karakaya, hayata tutunma azmiyle örnek oluyor. 
SAYFA 5’TE

Başka bir 
engelli 
politikası 
mümkün

“Rağmen” kampının üçüncüsü Eylül ayında

IZMIR Büyükşehir Belediyesi, “Elim Sende” farkında-
lık projesi kapsamında üniversite ve lise öğrencilerine 
yönelik “Rağmen” başlığıyla iki kamp düzenledi. Engelli 
farkındalığı yaratmak için düzenlenen kampların üçüncü-
sü ise Eylül ayında yapılacak.  SAYFA 6’DA

>> ENGELSİZ SPOR VE YAŞAM MERKEZİ 

Denizli'ye çok 
yakışacak
DENIZLI Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin pek çok 
ihtiyacına yanıt verecek özel bir projeye imza atıyor.  Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapımı gerçekleşecek Engelsiz Spor ve 
Yaşam Merkezi’nin lansman programında konuşan Başkan Zolan, 
“Sizler bizim için değerlisiniz. En kıymetlimizsiniz. Sizin için ne 
yapsak az” dedi. SAYFA 2’DE

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN 

Yaşlılık araştırması!
AILE ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, "Türki-
ye'de nüfusumuzun 3'te 1'e 
yakını, yüzde 27’si 18 yaş altı 

ama öteki taraftan doğurgan-
lık oranı da hızla düştüğü için 
çok hızlı yaşlanıyoruz." dedi. 
SAYFA 5’TE

>> SAT KOMANDOLARI ENGELLİLERLE 

100. Yıl Zafer Dalışı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında 
gerçekleştirilen etkinlikte engelliler ve SAT komandoları 
İstanbul Boğazı'nda "Zafer dalışı" gerçekleştirdi. 
SAYFA 8’DE
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>> ENGELSIZ SPOR VE YAŞAM MERKEZI 

Denizli'ye çok yakışacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin pek çok ihtiyacına yanıt verecek özel 
bir projeye imza atıyor.  Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleşecek 
Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin lansman programında konuşan Başkan Zolan, 
“Sizler bizim için değerlisiniz. En kıymetlimizsiniz. Sizin için ne yapsak az” dedi.

Engelli bireylere ve ailelerine her 
alanda destek vermeye devam 
eden Denizli Büyükşehir Belediye-

si engelli bireylerin pek çok ihtiyacına 
yanıt verecek özel bir projeye imza 
atıyor. Büyükşehir Belediyesi Engel-
siz Spor ve Yaşam Merkezi Lansman 
programı ile engelli birey ve ailelerine 
tanıtıldı.  Anemon Otel’de düzenlenen 
etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi 
Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali 
Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut, Kent 
Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil 
Güngör, engelli bireyler, aileleri ile sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

“SIZLERIN ÖNÜNDEKI ENGEL VE 
SIKINTILARI ÇÖZMEK BIRINCI 

VAZIFEMIZDIR”

Denizli Büyükşehir Belediye Başka-
nı Osman Zolan ise, her bireyin birer 
engelli adayı olduğu bilinciyle hareket 
ettiklerini belirterek Denizli’de yaşa-
yan engelli vatandaşların önlerindeki 
tüm engelleri kaldırmak için gayret 
ettiklerini söyledi. Başkan Osman 
Zolan, "Çünkü sizler bizim nazarımızda 
çok değerlisiniz. Sizin derdiniz, bizim 
derdimiz,  sizin evlatlarınız bizim 
evlatlarımızdır. Önünüzdeki engelle-
ri kaldırmak, çocuklarımıza, engelli 
bireylerimize daha rahat bir hayat 
sağlayabilmek, ihtiyaçlarını gidere-
bilmek, eğitimlerini sağlayabilmek 
çok kıymetlidir. Ben gerçekten sizlere 
çok teşekkür ediyorum. Eli öpülesi 
anneler, Allah’ım sizlere güç kuvvet 
versin.  Allah’ın takdiri böyle, hepimiz 
bir engelli adayıyız. Yarın ne olacağını 
kimse bilmiyor.   Bu bir eksiklik, küsur 

değil, Allah’ımın bir lütfu, bir imtihanı-
dır. Allah’ım sizlere kolaylık versin. Bu 
şehrin belediye başkanı olarak sizlerin 
önündeki engel ve sıkıntıları çözmek 
bizim birinci vazifemizdir" dedi.

PROJENIN YAPIM IHALESI 
GERÇEKLEŞTIRILDI

Denizli’ye Engelsiz Spor ve Yaşam 
Merkezi kazandırmak için gerekli ça-
lışmalar yapıldığını ifade eden Başkan 
Zolan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu’nun Denizli ziyareti sıra-
sında konuyu aktardıklarında olumlu 
yanıt aldıklarını belirterek,  "Gençlik ve 
Spor Bakanımız bu projeye 75 mil-
yon liralık katkı sağladığını söyledi. O 
desteğin üzerine biz çalışmalarımızı 
hızlandırdık.  Projemiz çok özel ve 
güzel bir proje. Şu müjdeyi de vereyim 
projesi yapıldığı gibi yapım ihalesi 
de yapılmış durumda. Bugünkü top-
lantımız sadece projeyi göstermek, 
lansman yapmak değil. Biz bu projeyi 
tamamladık, finansmanımızı sağladık, 
bir kısmını Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğımız sağladı. Projemiz 200 milyon 
liraya mal olacak. İhalesi inceleniyor 
bir sıkıntı olmazsa Eylül’ün sonunda, 
Ekim’in başında kazmayı vururuz inşal-
lah hep beraber" diye konuştu

BAŞKAN ZOLAN: "SIZIN IÇIN 
NE YAPSAK AZ"

Merkezde yer alacak havuzlar, spor 
salonları, toplantı salonları, perfor-
mans atölyeleri, konaklama ve diğer 
birçok imkanı anlatan Başkan Osman 
Zolan, “Sizler bizim için değerlisiniz. En 
kıymetlimizsiniz. Sizin için ne yapsak 
az. İnşallah bu proje ile bir nebze 
olsun size nefes oluruz. Çocuklarımı-

zın orada güzel vakit geçirmelerini ve 
eğitimlerine katkı sağlarız. Fırsat ve 
imkan verildiğinde engelli kardeşle-
rimizin neler yapabildiğini görüyoruz. 
Denizli’mizden engelli Avrupa Şam-
piyonu, Dünya’da derece alan, Türkiye 
şampiyonlukları olan kardeşlerimiz 
var. İmkan, değer verildiğinde o fırsat 
eşitliğini sağladığımızda böyle güzel-
likler ortaya çıkarıyor. Bu projemizle 
inşallah güzellikleri artıracağız, sizlere 
nefes olacağız” ifadelerini kullandı. 

TÜRKIYE’YE ÖRNEK BIR TESIS 
OLACAK

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor 
ve Yaşam Merkezi’nin çok özel bir proje 
olduğunu ve tamamlandığında sadece 
Denizli’de değil, Türkiye’de ses geti-
recek bir tesis kazandırılacağını ifade 
eden Başkan Zolan konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı:  " Biz istiyoruz ki, 
bir an önce bu işi başlayıp tamamlaya-
rak, hizmete alıp bu güzelliği Deniz-
li’mize kazandırmak istiyoruz. Emek 
veren herkese çok teşekkür ediyorum. 
İnşallah bir ve beraber olarak prob-
lem ve sıkıntılarımızı bir bir çözerek 
Allah’ım yolumuzu daim eylesin. Ema-
nete sahip çıkabilmek adına sizlere bu 
projeyi yapmak istedik. Denizli’miz en-
gelliler konusunda inşallah Türkiye’de 
örnek bir il olacak" dedi. Daha sonra 
Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, 
misafirlere Büyükşehir Belediyesi En-
gelsiz Spor ve Yaşam Merkezi projesini 
tüm detaylarıyla anlatarak görsel bir 
sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların 
ardından engelli bireyler ve aileleri 
merak ettikleri soruları Başkan Zolan’a 
sorarak, yapılacak olan merkez ile ilgili 
teşekkür dileklerini sundu.

>> TÜRKIYE LIDERI ENGELSIZ EGE BAYRAK VE SERTIFIKALARINA KAVUŞTU

Rektör Budak, “Erişilebilir bir 
kampüs konsepti hayata geçirdik”

Yükseköğretim Ku-
rulu(YÖK)  “Engelsiz 
Üniversite Ödülleri”-
de Engelsiz Program 
Nişanı kategorisinde 
8 nişan ile Türkiye bi-
rincisi olarak damga 
vuran Ege Üniversite-
si, bayrak ve sertifika-
larına kavuştu.

ENGELSIZ Ege Koordinatörü Doç. 
Dr. Pelin Piştav Akmeşe, “Engelsiz 

Program Nişanı” kategorisindeki 1'inci-
lik ödülü Turuncu Bayrakları ve sertifi-
kaları, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a 
makamında takdim etti. Prof. Dr. Budak, 
“Yükseköğretim Kurulu tarafından 
düzenlenen Engelsiz Üniversite Bayrak 
Ödüllerinde ‘Engelsiz Program Nişanı’ 
kategorisindeki 1'incilik ödülü Turuncu 
Bayraklarımız ve sertifikalarımız elimi-
ze ulaştı. Toplum yararına gerçekleştiri-

len projeleri uygulamaya ve destekle-
meye devam edeceğiz” dedi.

Ege Üniversitesinin 8 nişan ile 
Türkiye birincisi olmasının önemine 
değinen Rektör Budak, “YÖK tarafın-
dan düzenlenen Engelsiz Üniversite 
ödüllerinde, ‘Engelsiz Program Nişanı’ 
kategorisinde Türkiye birincisi olduk. 
Ödülümüzü YÖK Başkanımız Sayın 
Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldık. 
Üniversitemiz 8 nişan alarak bu alanda 
birinci oldu. Ayrıca ‘Engelsiz Üniversite 

Bayrakları’ kategorisinde dört bayrak 
kazandık. Üniversitemizde engelli 
bireylerin eğitim öğretim, araştırma 
geliştirme ile sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlere katılımını önceleyen 
engelsiz bir ekosistem oluşturmak 
için yoğun gayret gösteriyoruz. Engel-
siz Üniversite konusunda büyük bir 
hassasiyet ve özveriyle emek harcayan 
öğrencilerimiz ile akademik ve idari 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi.

GAZIEMIR Belediye Başkanı 
Halil Arda, kendisiyle tanış-

mak isteyen 
ortopedik en-
gelli Mehmet 
Yıldırım’ı 3 
Aralık Dünya 
Engelliler Gü-
nü’nde evinde 
ziyaret et-
mişti. Başkan 
Arda, ziyarette 
Mehmet Yıldı-
rım’a satranç 
seti armağan etmişti. Arda, yaptığı 
sürpriz karşısında duygulu anlar 
yaşayan Yıldırım’a, satranç oyna-
ma sözü vermişti. Yıldırım’ı ikinci 
kez evinde ziyaret eden Başkan 
Arda, Mehmet Yıldırım’la satranç 
maçı yaptı. Çekişmeli karşılaş-
ma, Mehmet Yıldırım’ın zaferiyle 
sonuçlandı. 

Mehmet Yıldırım’ı tanımaktan 

büyük mutluluk duyduğunu, onun 
azimle tüm zorlukları aşmayı ba-

şarmasından 
etkilendiğini 
ifade eden 
Belediye 
Başkanı 
Halil Arda, “3 
Aralık Dünya 
Engelliler 
Günü’nde 
tanıştığımız 
Mehmet Yıl-
dırım’la keyif-

li bir sohbetimiz olmuş ve satranç 
oynamak üzere sözleşmiştik. İkinci 
buluşmamızda Mehmet’le zorlu 
bir satranç karşılaşmamız oldu. 
Mehmet’e yenilsem de arkadaş-
lığımız daha da güçlendi. Birlikte 
zaman geçirmekten mutlu oldu-
ğum genç kardeşim Mehmet’in 
her zaman yanında olacağım” diye 
konuştu.

Satranç ile gelen dostluk

EYÜPSULTAN Belediye 
Başkanı Deniz Köken, göreve 

geldiği günden bugüne Eyüpsul-
tan’da 7’den 70’e herkese hitap 
eden, Eyüpsultan’a değer katan 
birçok projeyi hayata geçirdi. 

Dört mevsimin ayrı bir güzel 
yaşandığı alanda vatandaşların 
şehrin gürültüsünden uzak, do-
ğayla iç içe keyifli bir hafta sonu 
geçirebilmeleri için Kemerburgaz 
Kurt Kemeri Piknik Alanı’nda bir-
çok düzenleme gerçekleştirildi.

ALANDA MESCID VE ENGELLI 
TUVALETI YAPILDI

Destek binasını da kapsayan 
yenileme ve bakım çalışmaları 
kapsamında, engelli vatandaşlar 
için engelli tuvaleti, piknik alanına 

gelen misafirlerin de ibadetlerini 
huzur içinde yerine getirebilmele-
ri için mescid yapıldı.

PIKNIK MASALARI ONARILDI 
VE YENILENDI

Piknik masalarında da bakım, 
onarım ve yenileme çalışmaları 
gerçekleştiren Eyüpsultan Bele-
diyesi, ayrıca Kurt Kemeri Sosyal 
Tesisleri’nin hemen yanında Eyüp-
sultanlıların keyifli bir şekilde çay 
ve kahvelerini yudumlayabilecek-
leri bir de kafe hizmete açtı. 

Yapılan düzenlemelerle Kurt 
Kemeri Piknik Alanı, sıcak yaz gün-
lerinde aileleri ile birlikte doğanın 
kalbinde yürüyüş, spor ve piknik 
yapmak isteyen İstanbullular için 
alternatif bir yer haline geldi.

Kurt Kemeri Piknik Alanı 
artık daha konforlu

KONAK Belediyesi ile Maki-
na Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi, Konaklı vatandaşların can 
ve mal güvenliğini önceleyen bir 
protokole daha 
imza attı. Konak 
Belediyesi ile 
Makina Mühen-
disleri Odası 
İzmir Şubesi 
birlikte yürüttük-
leri çalışmalara 
bir yenisini daha 
ekleyerek önemli 
bir işbirliği 
protokolüne imza 
attılar. Konak 
Belediye Başkanlığında gerçekleş-
tirilen imza törenine Konak Bele-
diye Başkanı Abdül Batur, Makina 
Mühendisleri Odası İzmir Şube 
Başkanı İlkin Boz, Şube Müdürü 
Necmi Varlık, Şube Sekreteri Evrim 

Aksoy ile Konak Belediyesi müdür-
leri ve bürokratları katıldı. İmza-
lanan protokol ile Konak Beledi-
yesi sınırları içinde inşaa edilen 

binaların can ve 
mal güvenliğine 
ilişkin denetim 
mekanizmalarına 
bir yenisi daha 
eklenmiş oldu.

Merkezi do-
ğalgaz bacası ve 
engelli kaldırma 
platformlarına 
denetim

Konak Beledi-
yesi sınırları için-

de doğal gaz bacalarının uygunluk 
kontrolüne ve hareket engelliler 
için güç tahrikli kaldırma plat-
formlarının makina emniyeti yö-
netmeliğine göre teknik uygunluk 
belgesi verilmesi esasa bağlandı.

Konak’ta öncelik can ve 
mal güvenliği
İmzalanan protokol ile Konak ilçe sınırları içinde 
bulunan binaların merkezi doğalgaz bacaları ve 
engelli kaldırma platformlarına teknik uygunluk bel-
gesi verilmesi ve periyodik kontrolleri Makina Mü-
hendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılacak.

Projeyle engelli ve kadın istihdamı amaçlandı
ORTACA Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başka-
nı Alim Uzundemir, Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim 

ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nazan Korkmaz ve danışman 
akademisyenlerden oluşan heyet Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret 
ederek Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının 1 Milyon 18 
bin lira destek verdiği proje 
hakkında bilgi verdi.

Valilik 75. Yıl Toplantı 
salonundaki toplantıya 
Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın 
yanı sıra Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Ortaca Belediye 
Başkanı Alim Uzundemir, 
Ortaca El Ele Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Koo-
peratifi Başkanı ve Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca M.Y.O. Öğretim Üyesi Ziraat 

Mühendisi Nazan Korkmaz, Hilton Dalaman Sarıgerme Mutfak 
Koordinatörü Şef Tamer Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite-
si Ortaca Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Egem Zağralı Çakır, 
Öğr. Gör. Selim Işık, ve Öğr. Gör. Derya Bağ katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sosyal Gelişmeyi Destekle-
me Programı (SOGEP) 2022 
yılı kapsamında, Güney Ege 
Kalkınma Ajansı (GEKA) koor-
dinasyonunda yürütülen proje 
çağrısında Kadın Eliyle Katma 
Değere Dönüştürülen Ürünlerin 
Kadının Sosyal, Kültürel Ve Eko-
nomik Yapısını Güçlendirmesi 
projesi ile Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığından 1 Milyon 18 Bin lira destek almaya hak kazandı.
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>> BU MERKEZDE ENGELLI ÇOCUKLAR EĞITIM

Aileleri nefes alıyor
Aileleri tarafından sürekli gözetim altında tutulan desteğe muhtaç engelli 
bireyler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Gündüz Bakım Rehabili-
tasyon ve Aile Danışma merkezlerinde aldıkları ücretsiz kişisel gelişim eğiti-
miyle hayata tutunuyor.

B akanlık ile Bayrampaşa Bele-
diyesi arasında imzalanan pro-
tokol kapsamında oluşturulan 

Bayrampaşa Gündüz Bakım Reha-
bilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, 
yüzde 70'in üzerinde zihinsel veya 
bedensel engeli bulanan, 13 yaş üstü 
özel gereksinim gerektiren bireylere 
ev sahipliği yapıyor.

Ebeveynlerine bağımlı yaşayan 
özel gereksinimli bireylere merkezde 
psikolog, fizyoterapist, sosyal hiz-
met ve çocuk gelişim uzmanlarınca 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve 
yeteneklerini değerlendirebilmeleri 
için eğitimler veriliyor. Bir yandan 
gruplar halinde oyunlar oynayan ve 
spor alışkanlığı kazandırılan bireyler, 
diğer taraftan müzik, el işi, bahçe ve 
mutfak atölyelerinde deneyim kaza-
nıp keyifli zaman geçiriyor.

Özel araçlarla evlerinden alınan, 
eğitimleri sonrasında yine evlerine 
bırakılan engelli bireyler, tuvalet, 
hijyen ve yeme-içme gibi hayatlarını 
kolaylaştıracak pratik alışkanlıkları 
da yine bu merkezde öğreniyor.

Her bireye özgü hizmet modeli su-
nulan merkezde, ailelere de ücretsiz 
danışmanlık hizmeti sunuluyor. Hem 
merkezde hem de uzmanların ev 
ziyaretlerinde sorularına yanıt bulan 
veliler, tam zamanlı, yarı zamanlı ya 
da seanslı hizmet modeline uygun 
şekilde çocuklarını merkeze bıraka-
biliyorlar.

Öğrencilerinin özel günlerini 

de yakından takip eden uzmanlar, 
özel gereksinimli bireylerin doğum 
günlerini merkezdeki arkadaşlarıyla 
kutlamalarına olanak sağlıyor.

"BU TÜR ÇOCUKLARIN TOPLUMA 
KAZANDIRILMALARI, EĞITIMLE-

RI ÖYLE KOLAY BIR IŞ DEĞIL"

Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atilla Aydıner, AA muhabi-
rine, ailelerden gelen 
talepler doğrultu-
sunda bu merkez 
için planlama 
yaptıklarını, pro-
jeyi de Aile ve 
Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı 
ile yürütmeye 
başladıklarını 
söyledi.

Hizmet 
binasını inşa et-
tikten sonra yanına 
"engelsiz yaşam parkı" 
yaptıklarını belirten Ay-
dıner, merkezle birlikte ailelerin 
çocuklarına, çocukların ise ailelerine 
bağımlı yaşamasının önüne geçildi-
ğini ifade etti.

Merkezde halihazırda 86 ailenin 
evladının bulunduğunu, bu sayının 
bazen 110'a çıktığını dile getiren 
Aydıner, "Aile gündüz çocuğunu bize 
getiriyor, akşam yine alıyor. Bazı 
ailelerin çok daha sıkıntıları vardır. 
Bazen bunları 2 gün alıyoruz. Dola-

yısıyla 86 yavrumuzu 1 hafta içinde 
sirküle ediyoruz. Hepsi buradan 
faydalanıyor." dedi.

Aydıner, ebeveynlerinin desteğine 
rağmen evinde kaşıkla dahi yemek 
yiyemeyen engellilerin merkezde 
yemek yeme ve temizlik gibi birçok 
alışkanlığı kazandığını anlatarak, 
şöyle devam etti:

"Biz burada yemek yemeyi 
de öğretiyoruz. Nite-

kim burada birkaç 
yavrumuz yemek 

yemeyi öğrendi 
hatta annesi 
kapıdan içeri 
girdiğinde evla-
dının kaşıkla 
yemek yediğini 
gördüğü an 
hüngür hüngür 

ağlamaya başla-
dı. Bunu bir şeyle 

ölçemezsiniz, bunun 
manevi bir hazzı var. 

Ayrıca, bazı çocuklarımı-
zın lavabo problemleri vardı. 

Bunları da burada çözdük ve aileleri 
bu şekilde rahatlattık. Eve gittiğinde 
kendisi rahatlıkla lavabo ihtiyacını 
görebilme imkanına kavuştu. Onun 
dışında engelli yavrularımız burada 
hem resim hem de Allah'ın vermiş 
olduğu zekayı kullanarak birtakım 
işler yapıyorlar. Yaptıkları işleri de 
buradaki sergi salonlarında sergile-
tiyoruz."

>> TEKERLEKLI SANDALYENIN MERDIVENDEN ÇIKMASINI SAĞLAYAN 

Paletli sistem TEKNOFEST'te
Geliştirilen sistemde tekerlekli sandalye, monte edilen şarjlı palet sayesinde 
güç kullanmadan yön verilerek merdivenlerden kolaylıkla indirilip çıkarılabiliyor.

UZUN yıllar evde bakım ve hasta bakımı hizmeti 
veren Mehmet Muslu'nun geliştirdiği paletli sistem, 

engelli ve hastaların tekerlekli sandalyesinin merdi-
venlerden rahatlıkla indirilip çıkarılabilmesine imkan 
sağlıyor.

Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı (T3 
Vakfı) ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlı-
ğının yürütücülü-
ğünde düzenlenen 
TEKNOFEST KA-
RADENİZ, Samsun 
Çarşamba Havali-
manı'nda gerçekleş-
tiriliyor.

TEKNOFEST'te, 
Muslu tarafından 5 
yıl önce engelli ve 
hastaların mer-
divenleri rahatça 
kullanabilmeleri için tasarlanan sistem de sergileniyor.

Geliştirilen sistemde tekerlekli sandalye, monte edilen 
şarjlı palet sayesinde güç kullanmadan yön verilerek 
merdivenlerden kolaylıkla indirilip çıkarılabiliyor.

Muslu, kurduğu şirketle, ürettiği sistemi kişiye özel 
tekerlekli sandalyeye de uygulayabiliyor.

Mehmet Muslu, AA muhabirine, evde bakım hizmeti 
verdiği yıllarda hastaların taşınması için bir sisteme 
ihtiyaç duyulduğunu gördüğünü söyledi.

Özellikle asansörü olmayan evlerde, eski yapılarda has-
taların ve engellile-
rin ulaşılabilirliğinde 
ciddi sıkıntılar ya-
şandığını vurgulayan 
Muslu, "İnsanların 
tedavi ihtiyaçlarını 
karşılamak için has-
tane ile ev arasında 
yaşadıkları transfer 
sıkıntılarını görüyor-
duk. Buna istinaden 
insanların aracıyla 
nasıl transfer edile-
bileceği üzerine AR-
GE çalışması yaptık." 
dedi.

Geliştirdikleri 
sistemi projelendirerek üretimini yaptıklarını anlatan 
Muslu, "Sistem, engelliler ve hareket kısıtı yaşayan 
kişilerin merdivenlerden güvenli şekilde inip çıkmasını 
sağlıyor. Yaklaşık 4 bin kullanıcımız var Türkiye'de. Her 
çeşit merdivenin ulaşılabilirliğini sağlayabiliyoruz." ifade-
sini kullandı.

>> IŞITME ENGELLILERIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN PROJE 

TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
İşitme ve konuşma engellilerin aralarında ve diğer insanlarla iletişim kurması için 
kullanılan işaret dili, KTÜ ile Trabzon Üniversitesi iş birliğinde dijital ortama taşındı.

KARADENIZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Üniver-
sitesi akademik personelinin, işitme engellilerin yaşadığı 

iletişim sorunlarını azaltmak amacıyla hazırladığı Üç Boyutlu Türk 
İşaret Dili Avatarı (TİD3B), TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

İşitme ve konuşma engellilerin aralarında ve diğer insanlarla 
iletişim kurması için kullanılan işaret dili, KTÜ ile Trabzon Üniver-
sitesi iş birliğinde dijital ortama taşındı.

Ziyaretçiler, Trabzon Üniversitesinin standında, işaret dilindeki 
karşılığını öğrenmek istedikleri kelime ve cümleleri bilgisayar 
aracılığıyla uygulamaya yazıyor. Ekrandaki üç boyutlu karakter, eş 
zamanlı olarak cümleyi işaret diliyle anlatıyor.

Trabzon Üniversitesi Dijital Dönüşüm Ofisinden Araştırma Görevlisi 
Murat Atasoy, AA muhabirine, projenin TEKNOFEST 2021'de "İnsanlık 
Yararına Teknolojiler" yarışmasında engelli teknolojileri alanında 
üniversite ve üzeri kategorisinde birincilik elde ettiğini söyledi.

Hayatın zorluklarıyla 
'dans' ediyor
Milli para dansçı Barış Bayraktar, "İnsan ne olursa olsun, 
kendi hedeflerinin peşinden gitmeli ve sokağa çıkmalı." dedi.

BARIŞ Bayraktar, hikayesi, 
sporun hayatındaki önemi ve 

hayata bakışıyla ilgili AA muhabirine 
açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 1992 
yılında doğan 
Barış, sırasıyla 
bedensel engelli 
halter, tekerlekli 
sandalye bas-
ketbol ve para 
dans branşlarını 
yaptığını söyledi.

Akhisar Bele-
diye Gençlik ve 
Spor Kulübünün 
bedensel engelli 
halter takımıyla 
2013'te spora 
başladığını 
belirten Barış, 
2,5-3 yıl bu 
branşı yaptıktan 
sonra Beşiktaş Bedensel Engelliler 
Spor Şubesi Genel Menajeri Erdem 
Göksel'in girişimleriyle önce basket-
bol, sonra da para dansla tanıştığını 
ifade etti.

Barış, 4,5 sene tekerlekli sandalye 
basketbol oynadığını, son iki senedir 
ise para dans yaptığını anlattı.

Şu an İstanbul'da yaşayan Beşiktaş 
Belediyesi Engelsiz Sanat Toplulu-

ğu'nun milli sporcusu, katıldığı ulus-
lararası 3 para dans yarışmasında 5 
birincilik elde ettiğini kaydetti.

Para dans yaptığı için çok mutlu 
olduğunu belirten Barış, "Tekerlekli 

sandalye dans 
sporu çok 
özel bir branş. 
Çünkü içinde 
aynı zaman-
da sanat da 
barındırıyor. 
Bu yüzden 
çok özel ve 
kıymetli. Dan-
sı seviyorum, 
uzun yıllar 
burada kalıcı 
olmak, başa-
rılı bir sporcu 
olmak istiyo-
rum. Bunun 
için çaba sarf 

ediyorum." diye konuştu.
Barış, "Spora başlarken zorluklar 

yaşadın mı?" sorusuna, "Spor keyifli bir 
iş. Her spor branşının kendine özgü 
zorlukları var ama önemli olan ne iste-
diğinizi bilmek, ondan vazgeçmemek. 
Peşinden gittiğiniz zaman zevk alıyor-
sunuz, severek yapıyorsunuz. Akabinde 
başarı da geldikten sonra üzerine bal 
kaymak oluyor." yanıtını verdi.

>> GÖRME ENGELLI DIN GÖREVLISI

Gören öğrencilere 
hafızlık eğitimi veriyor
İstanbul'da görme engelli Kur'an öğreticisi Hülya 
Tonbul, Braille alfabesiyle gören öğrencilerine eği-
tim verip yeni hafızlar yetiştiriyor.

>> "ENGELSIZ CIMER" ARTIK 

İşitme ve konuşma 
engellilerin hizmetinde
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata 
geçirilen "Engelsiz CİMER" uygulaması kapsamında, görme 
engellilerin ardından işitme ve konuşma engelli vatandaş-
lar da 1 Eylül itibarıyla CİMER'e başvuru yapabilecek.

DOĞUŞTAN görme engelli 30 yaşın-
daki Hülya Tonbul, 21 yaşında kendisi 
gibi görme engelli olan bir hocadan 
eğitim alarak hafız oldu.

Daha sonra İstanbul Sultangazi 
İlçe Müftülüğüne bağlı İhramcızade 
Kız Kur'an Kursunda görev almaya 
başlayan Tonbul, 2019 yılından beri 
gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim 
eğitimi veriyor.

Tonbul, hafızlık eğitiminde öğrenci-
lerini Braille alfabesiyle takip ediyor.

Aynı zamanda Sultangazi Engelli 
Koordinatörlüğü görevini de yürütün 
Tonbul, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, 17 yaşında Kur'an-ı Kerim 

eğitimi almaya başladığını, 4 yılda 
hafızlığını bitirdiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i, kendisi gibi 
görme engelli bir hocadan Braille 
alfabesiyle öğrendiğini belirten 
Tonbul, "Hafızlık, gören insanlara 
göre bir kat daha zor oldu. Çün-
kü diğer insanlar gözleriyle satır 
uçlarını takip ediyorlar. Ama ben 
parmağımla önce bir harfi tanıyıp 
sonra diğerine geçiyordum. Haliy-
le ezberleme süreci olsun, okuma 
süreci olsun diğer insanlara göre 
daha zor oluyordu. Ama çok şükür 
çok istediğim için azmettim, bitir-
dim." diye konuştu.

KONUYA ilişkin değerlendirmede 
bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, engelli 
vatandaş-
ların tüm 
hak ve 
imkanlar-
dan eşit 
biçimde 
faydalana-
rak, kamu 
kurum-
larına, 
toplumsal 
hizmetle-
re, bilgiye, 
iletişim 
araçları 
ve mec-
ralarına 
kolaylıkla ulaşmasına büyük önem 
verdiklerini vurguladı.

Altun, CİMER’in milletle devlet 
arasındaki köprüyü güçlendirmeye 
ve vatandaşların önündeki engelleri 

kaldırmaya devam ettiğini aktardı.
İşitme, konuşma ve görme engel-

li vatandaşların CİMER’e erişilebi-
lirliklerini 
temin et-
mek üzere 
“Engelsiz 
CİMER” 
projesini 
hayata 
geçir-
diklerini 
anlatan 
Altun, bu 
kapsamda 
ilk aşa-
mada Aile 
ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı 

ile yapılan çalışmalar sonucunda, 
bu yılın başından itibaren Cİ-
MER’in görme engelli vatandaşlar 
için erişilebilir hale getirildiğini 
belirtti.
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>> "KONUŞAN ELLER KAFESI" IŞITME ENGELLILERI 

İş yaşamıyla 
buluşturdu
Van'da İŞKUR'dan aldığı destekle kafe açan 3 
çocuk babası işitme engelli Mahmut Kaya, kendi-
si gibi işitme engelli 3 kişiye de istihdam sağladı.

V an'da işitme engelli Mahmut 
Kaya'nın İŞKUR desteğiyle 
İpekyolu ilçesinde açtığı "Ko-

nuşan Eller Kafesi" hem kendisine 
hem de istihdam sağladığı 3 işitme 
engelliye gelir kapısı oldu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 
doğuştan işitme engelli 36 yaşın-
daki Kaya, bir süre iş başvuruları 
yaptıktan sonra kendisi gibi işitme 
engelli eşi ile 3 çocuğunun geçimi-
ni sağlamak için bir iş yeri açmaya 
karar verdi.

Kaya, bu düşüncesini paylaştığı 
Van İşitme Engelliler Eğitim, Genç-
lik, Kültür ve Spor Kulübü Derneği 
Başkanı Aydın Türk'ün yönlendir-
mesiyle bir proje hazırlayarak, en-
gellilere yönelik destekten fayda-
lanmak için İŞKUR'a başvuru yaptı. 
Aldığı destekle geçen yıl kafe açan 
Kaya, eşinden öğrendiği tariflerle 
hazırladığı tatlı ve pasta çeşitlerini 
satmaya başladı.

Kaya, tatlı ve pastaların müş-
terilerden büyük beğeni görmesi 
üzerine siparişlere yetişebilmek 
için kendisi gibi 3 işitme engelliye 
de kafede istihdam sağladı.

Tüm siparişlerin el işaretleriyle 
alındığı kafeye "Konuşan Eller" 
adını veren Kaya, iş yerinde hem 
tatlı ve pasta satışı yapıyor hem de 
müşterileri ağırlıyor.

"İLETİŞİM SIKINTISI 
YAŞAMIYORUZ"

Kaya, AA muhabirine, İŞKUR'un 
verdiği hibe destek sayesinde kendi 
işini kurma imkanı bulduğunu söy-
leyerek, "Çok uğraştık, emek verdik. 
Kafede kurabiye, sütlaç gibi tatlı ve 
pasta çeşitleri yapıp, servis ediyo-
rum. İletişim sıkıntısı yaşamıyoruz. 
Buranın hem ustası hem patronu 
hem de servis elemanı olarak çalı-

şıyorum. Kazancımla ailemi geçin-
diriyorum, arkadaşlarıma destek 
oluyorum. Allah devletimizden razı 
olsun." dedi.

"BURADA ÇALIŞMAKTAN ÇOK 
MEMNUNUM"

Kafede garson olarak çalışan 
işitme engelli İbrahim Baltık, işini 
çok sevdiğini belirtti.

Daha önce iş bulma konusunda 
sıkıntı yaşadığını anlatan Baltık, "İş 
sıkıntısı yaşamamızı istemedi ve 
bizi işe aldı. Gelen müşterilerimizle 
iyi iletişim kuruyoruz. Hiçbir sıkıntı 
yaşamıyoruz. Burada çalışmak-
tan çok memnunum." ifadelerini 
kullandı.

Müşterilerden Bahri Dayan, 
kafedeki ürünlerin lezzetinden 
ve sunulan hizmetten memnun 
olduklarını belirterek, "Sipariş-
lerimizi el işaretiyle veriyoruz. 
Ferah bir ortam. Engelli kar-
deşlerimize destek olmak için 
burayı tercih ediyoruz. Herkese 
de gelmelerini tavsiye ederim." 
diye konuştu.

Hamiyet Bakır da kafeye gidip 
geldikçe işaret dilini öğrendiğini 
anlatarak, bu kafede güzel vakit 
geçirdiğini aktardı.

Van İşitme Engelliler Eğitim, 
Gençlik, Kültür ve Spor Kulübü 
Derneği Başkanı Aydın Türk de 
işitme engellilerin kimi zaman iş 
bulmada sıkıntı yaşadığını ifade 
ederek, devletin engellilere destek 
verdiğini söyledi.

Mahmut Kaya'nın devletin des-
teğinden faydalanarak işini kur-
duğunu belirten Türk, bu sayede 3 
işitme engellinin daha işe kavuştu-
ğunu aktardı.

Türk, bu iş yerinin açılmasında 
katkı sunan herkese teşekkür etti.

>> ANADOLU MEDENIYETLERI MÜZESI'NDE 

Engellilere özel bölüm açıldı
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme en-
gellilerin eserlere dokunabilmesine imkan veren, 
sesli bilgilendirme sistemi ve Brail alfabeli tanıtıcı 
kartlarla desteklenen özel bölüm açıldı.

       BONGO Art Project'in 23 
sponsorun katkısıyla kurduğu 

bölüm, "engelsiz müze" sloganıyla 
kurulacak erişilebilir müzelerin ilk 
adımını oluşturdu.

TÜBİTAK SAGE'nin ana sponsor 
olduğu projede, Mağara Döne-
mi'nden Urartu Dönemi'ne kadar 
Anadolu topraklarında yer almış 
medeniyetlere ait 22 ikonik eserin 
replikası yer aldı.

Eserler, hem hiç göremeyenler 
hem de az görenler düşünülerek 
sıralandı. Sarı renk kullanılarak 
hazırlanan replikalar siyah zemin 
üzerine yerleştirildi, özel aydın-
latmayla objeler az görenler için 

algılanabilir hale getirildi.
Özel bölümdeki eserler sesli be-

timleme, Brail alfabesiyle hazırlan-
mış tanıtım kartları ile taş, ahşap, 
seramik gibi sergilenen esere ait 
parçalarla desteklendi.

Bongo Art Project Kurucusu 
Çiğdem Aslantaş, projeye iliş-
kin yaptığı açıklamada, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nde görme 
engelliler için hazırladıkları "erişi-
lebilir müze" kavramını tüm engel 
grupları için geliştirmeyi hedefle-
diklerini söyledi. Aslantaş, görme 
engelli çocuklardan aldıkları geri 
dönüşlerin oldukça mutluluk verici 
olduğunu ifade etti.

>> SIRTINDA EKMEK TEKNESI 
ELINDE BEYAZ BASTONUYLA 

Uzun ince bir yolda
Doğuştan görme engelli 58 yaşındaki 
Abdil Arıkan, ailesinin geçimini, kolu-
na taktığı teneke sandığındaki çerez-
leri günde 10-15 kilometre yürüdüğü 
Akhisar sokaklarında satarak sağlıyor.

İLÇEDE doğup büyü-
yen, iş hayatına bir te-

kel büfesi açarak başlayan 
Arıkan, bu işte başarılı ola-
maması sonrası seyyar satı-
cılığı denedi. Yaklaşık 35 yıl 
önce yaptırdığı camekanlı 
teneke sandığını koluna 
takan Arıkan, ilçe sokakla-
rını gezerek çerez satmaya 
başladı.

Bu 
sayede 
evlenen, 
primlerini 
ödeyerek 
emekli 
olan ve 
11 yaşın-
daki ikiz 
çocuk-
larıyla 
mutlu 
bir hayat 
süren 
Arıkan, 
azmi ve 
kanaat-
karlığıyla 
çevre-
sindeki insanlara ilham 
olmayı başardı.

Her gün öğle saatlerinde 
çocuklarını öperek yola 
koyulan, sırtında ekmek 
teknesi, elinde beyaz basto-
nuyla ezberlediği sokakları 
arşınlayan Arıkan, "Yetişen 
alıyor" nidalarıyla müş-
terilerine gelişini haber 
veriyor.

İlçenin tanınan simala-
rından olan Arıkan'ın her 
gün kendisinden alışveriş 
yapan sadık bir müşteri 
kitlesi de bulunuyor.

Günde 10-15 kilometre 
yürüyerek ilçe merkezin-
de adım atmadık sokak 
bırakmayan Arıkan, akşam 
saatlerinde kahvehaneler 
ve kafeteryaları dolaşarak 
gece yarısı evine dönüyor.

"HELALİNDEN 
KAZANDIM MI DİYE 

DÜŞÜNÜYORUM"
Abdil Arıkan AA muhabi-

rine yaptığı açıklamada 35 
yıldır elinden geldiğince 
çalışmaya devam ettiğini, 
doldurduğunda 11 kilo 850 
gram olan sandığına kış 
aylarında helva da ilave 
ettiğini söyledi.

"Zorluğu görmeyen 

ekmek bulabilir mi? Zorluk 
olacak ki ekmek olacak." 
diyen Arıkan, genç neslin 
bilgisayar başında rahat iş 
yaparak çok para kazanma 
derdinde olmasına anlam 
veremediğini söyledi.

Sandığındaki çerezlerini 
her zaman tüketemediğini 
dile getiren Arıkan, şunları 

kaydetti:
"Sata-

bildiğimiz 
kadarını 
satıyoruz. 
Zorla va-
tandaşın 
boğazını 
tutup, 'al 
bunu ye' 
diyecek 
halimiz 
yok. Değil 
mi usta, 
olursa 
olacak. 
Esnaf, yeri 
geliyor 
siftah 
yapma-

dan kapatıyor, yeri geliyor 
ciroyu dolduruyor. Her şey 
böyledir. Ne kadar yürü-
düğümü ölçemedim ama 
10-15 kilometre oluyordur. 
Şimdi Hilaliye'ye doğru 
gideceğim. Dolaşacağım, 
nereye kadar gideceği-
mi Allah bilir. Saat ikide 
çıkıyorum gece 00.30'da 
eve dönüyorum. Hesabını 
siz yapın. Yoruluyorum ama 
bir bardak çay, bir bardak 
su içtim mi yetiyor, geçiyor 
yorgunluk."

Arıkan, günün sonunda 
evine vardığında başını 
yastığa rahat bir şekilde 
koyduğunu anlatarak, "He-
lalinden kazandım mı diye 
düşünüyorum, yetiyor bize 
bu da... Allah devlete, mil-
lete zeval vermesin. Az, çok 
olur gider..." diye konuştu.

İlçe esnaflarından Ayhan 
Tabak da Abdil Arıkan'ı yıl-
lardır tanıdığını belirterek, 
"Elinde ekmek teknesiyle 
sabah çıkar, gece saatlerine 
kadar dolaşır. Birçok kişiye 
örnek bir isim. Yaz-kış 
demez, durmadan ekmeğini 
çıkarmaya çalışıyor. Gözleri 
görmemesine rağmen Ak-
hisar'ın bütün her yerini de 
gezer." ifadelerini kullandı.

>> BARTIN'DA ENGELLI BIREYLER 

"Yaşam merkezi"nde 
beceriler gelişiyor
Bartın'da, Gündüzlü Bakım ve Reha-
bilitasyon Merkezinde eğitim gören 
engelli bireyler, gün boyu yaptıkları 
faaliyetlerle becerilerini geliştiriyor.

İL genelinde engelli 
bireylerin sosyal iliş-

kilerini düzenlemek ve ya-
şam kalitelerini artırmala-
rına destek olmak amacıyla 
2 yıl önce Gündüzlü Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
açılmasına karar verildi.

Ağdacı Mahallesi'nde İl 
Özel İdaresine ait misafir-
hane binası, merkez için 
kullanılmak üzere Aile ve 
Sosyal Hizetler İl Müdürlü-
ğüne tahsis edildi.

Tefrişat ve çevre dü-
zenlemesinin ardından 
engelliler için adeta bir 
yaşam alanı haline getiri-
len merkezde, servislerle 
evlerinden alınan engelli 
çocukların, sanat, spor 

ve el işleri çalışmalarıyla 
toplumsal yaşama uyum 
becerilerinin artırılmasına 
yardımcı olunuyor.

Yaşları 18-22 arasında 
değişen 30 engelli bireyin 
faydalandığı merkezde, 
ailelerine de sosyal, psiko-
lojik ve sağlık ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik 
rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti veriliyor.

Merkez müdürü Onur Şa-
hin, AA muhabirine, engelli 
bireylere yönelik sosyal, 
kültürel ve el sanatlarıy-
la ilgili çeşitli faaliyetler 
düzenlediklerini, bu sayede 
onların toplumsal yaşama 
entegre olmalarına katkı 
sağladıklarını söyledi.

Oğuzhan duymaya 
bir adım yaklaştı
İşitme engelli 16 yaşındaki Oğuzhan 
Gerçek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın girişimleriyle başladığı 
tedavi sürecinin sonunda sağlığına 
kavuşması bekleniyor.

OĞUZHAN Ger-
çek'in ailesi henüz 1 

yaşındayken oğullarının 
işitmede sorun yaşadığını 
fark etti. İlk ameliyatını 4 
yaşındayken olan ve bir 
kulağı duymaya başlayan 
Oğuzhan'ın diğer kulağın-
daki problemi 16 yaşına 
kadar devam etti.

2021 yılında, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü 
kapsamında düzenlenen 
"Engelli Öğretmen Ataması 
ve Engelsiz Vizyon 2030 
Tanıtım Toplantısı"nda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 
merhum annesi Tenzile 
Erdoğan'la birlikte resmet-
tiği tabloyu takdim eden 
Gerçek, duyma hayallerine 
bir adım daha yaklaştı.

Gerçek'in işitme prob-
lemi olduğunu öğrenen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
girişimleriyle tedavi süreci 
başladı. İstanbul Bahçeliev-
ler'deki Medical Park Has-
tanesi'nde ilk ameliyatını 
olan Oğuzhan'ın kulağına 
işitme cihazının iç parçası 
takıldı. Sağlığına kavuş-
masına sayılı günler kalan 
Oğuzhan, tedavi sürecinin 
son aşamasına geldi.

Yaklaşık 3 hafta bek-
lemesi gereken gencin 
duyma probleminin, dış ci-
hazın da takılmasıyla sona 
ereceği belirtildi. Duymaya 
bir adım daha yaklaşan 
Oğuzhan'ın, sonrasındaki 
rehabilitasyon sürecinin 
tamamlanmasıyla özlemini 
duyduğu işitme sağlığına 
kavuşması bekleniyor.

DOKTORU TEDAVİ 
SÜRECİNİ ANLATTI

Oğuzhan Gerçek'in 
ameliyatını gerçekleştiren 

Kulak Burun Boğaz (KBB) 
Uzmanı Doç. Dr. Emine De-
mir, tedavi süreci hakkında 
bilgi verdi.

Her iki kulakta da işitme 
kaybı bulunduğunu belir-
ten Demir, "Yani çok yoğun 
bir şekilde duymuyordu 
ve bize cochlear implant 
(biyonik kulak) cerrahisi 
için başvurdu. Zaten biz 
kliniğimizde çok aktif 
olarak, Türkiye'nin her 
yerinden ya da yurt dışın-
dan gelen işitme kaybı 
olan hastalara bu şekilde 
biyonik kulak cerrahisi 
yapıyoruz." dedi.

Oğuzhan'a biyonik kulak 
ameliyatı yaptıklarını dile 
getiren Demir, "Ortalama 
1 saat süren ameliyatla iç 
kulağa bir protez yerleştiri-
yoruz. Hastayı yalnızca bir 
gece yatırıyoruz hastanede. 
Ertesi gün pansumanını 
yapıp taburcu ediyoruz. Bir 
dış parçası var. Yaklaşık 3 
ila 4 hafta sonra da o dış 
parçayı yerleştiriyoruz ve 
hasta tamamıyla normal 
işiten bir insan gibi hayatı-
na devam ediyor." ifadeleri-
ni kullandı.

Demir, Oğuzhan'ın ame-
liyattan hemen sonraki 
dönemde olduğunu belir-
terek, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

"Yine aynı şekilde 3 ile 
4 hafta sonra dış parçayı 
takacağız ve normal işit-
mesine kavuşacak. Hasta-
ların ameliyata uygunlu-
ğunu ameliyat öncesinde 
değerlendiriyoruz. Tabii ki 
erişkin ve çocuk hastalarda 
bir rehabilitasyon süreci 
var. Adaptasyon sürecini at-
lattıktan sonra gayet rahat 
duyabiliyorlar."

Özel bireyler geleceğe 
umutla bakıyor
Tekirdağ'daki yaşam merkezinde 
oluşturulan atölyelerde çalışan 36 
hafif zihinsel engelli genç hem aile-
lerine maddi destek sağlıyor hem de 
zamanlarını verimli geçiriyor.

TEKİRDAĞ’IN Çerkezköy ilçesinde Zihinsel Engel-
liler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi’ndeki 

(ZEKA) atölyelerde çalışan özel bireyler hem gelir elde 
ediyor hem de öz güven kazanıyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen 2 bin 330 
metre kapalı alana sahip merkezde, 12 atölye, çok amaçlı 
salon, revir ve yemekhane yer alıyor.

Merkez, hafif zihinsel engelli bireylerin günlük yaşantı-
sını ve çalışma şeklini kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

Aktif kullanılan 5 atölyede 36 hafif zihinsel engelli, 
farklı markalarda askı, mobilya parçaları ve çeşitli aksesu-
arlar üreterek hem ailelerine maddi destek sağlıyor hem 
de zamanlarını verimli geçiriyor.

Örnek bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıkla-
rını belirten Sözdinler, “Projenin amacı hafif zihinsel engelli 
bireylere istihdam sağlamak, sanayici arkadaşlarımızın 
engelli kontenjanına takılmadan atölye sahibi olmalarına 
katkıda bulunmaktı. Bünyemizde 12 atölyemiz var, şu an 5 
atölyemiz aktif. Her atölyede 10 kişi çalışacak. Atölyelerin dı-
şında da yine kendilerinin yaşam ve sosyal alanları var.” dedi.
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>> AZMIYLE 3 YABANCI DIL ÖĞRENEN SEDA HASTALIĞINA RAĞMEN 

Hayata sımsıkı tutunuyor
Kayseri'de yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip 2 hastası 25 yaşındaki Seda Karakaya, hayata 
tutunma azmiyle örnek oluyor.

D oktorların 10 yaşındayken 
SMA tip 2 hastalığı tanısı 
koydukları Karakaya, ailesinin 

desteğiyle 5 yaşında okuma yazma 
öğrendi.

Karakaya, bir süre sonra nefes 
alma, hareket ve konuşma kabiliye-
tini etkileyen rahatsızlığı nedeniyle 
2 kez omurga eğriliği (skolyoz) ame-
liyatı geçirdi. Bu nedenle ilkokula 9 
yaşında başlayabilen Karakaya, lise 
eğitimini de açıktan tamamlayarak, 
üniversite sınavlarına girdi.

Karakaya, aldığı puanla Erciyes 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus 
Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. 
Bu bölümde 3. sınıf öğrencisi olan, 
aynı zamanda Açık Öğretim Fakül-
tesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
2. sınıfta okuyan Karakaya, eğitimi 
boyunca İngilizce, Rusça ve Alman-
ca öğrendi.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyo-
nunda yürütülen "Staj Seferberliği" 
programı kapsamında Erciyes Üni-
versitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanlı-

ğında 20 gün staj gören Karakaya, 
Avrupa Birliği projesi olan Erasmus+ 
programıyla Almanya'da bulunan 
bir organizasyon şirketinde de 2 ay 
staj yaptı.

Tıbba ilgisinden dolayı tıp ma-
kaleleri çevirisi de yapan Karakaya, 
eğitimine devam ettiği Kayseri'de, 
üyesi olduğu Bilinçli Gençler Kulü-
bü'nce organize edilen etkinliklere 

de konuşmacı olarak katılıyor.

"EN BÜYÜK DESTEKÇIM ANNEM 
VE BABAM"

Seda Karakaya, AA muhabirine, 
yoğun ve çok zor geçen bir okul 
hayatının olduğunu söyledi.

Üniversitenin ilk döneminde çok 
zorluk çektiğini belirten Karakaya, 
"Yeni insanlarla tanışmak ve onlara 

derdini anlatmak, herkesin beni 
tanıması için biraz zorlu bir süreçti. 
Bu süreçte en büyük destekçim tabii 
ki de annem ve babamdı." ifadesini 
kullandı.

Karakaya, yabancı dil öğrenmeye 
her zaman merak duyduğunu akta-
rarak, şöyle dedi:

"Benim anne tarafım Almanya’da 
yaşıyor. Onlar sürekli gelip giderler. 
Biz de oraya giderdik. Küçükken 
onların Almanca konuşmaları ho-
şuma giderdi. Ayrıca babam emekli 
astsubay. İstanbul'da yaşarken ba-
bam Almanca ve İngilizce kurslarına 
giderdi. Evde ders çalışırken İngi-
lizce ve Almanca konuşurdu. Benim 
çok hoşuma giderdi. Benim bu dış 
görünüşüm sadece bir kabuk. Çünkü 
benim içimde çok farklı bir dünya 
var. O dünyanın içerisinde artık keli-
meler yetmemeye başladı, o yüzden 
farklı dilleri öğrendim. Rusça, İngi-
lizce ve Almanca biliyorum. Alman-
cayı çok az, İngilizceyi ana dilim gibi 
ve Rusçayı orta sevide biliyorum."

KARS’TA evlerinden dışarı 
çıkmayan özel gereksinimli 

çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor 
Federasyonunun ortak çalışmasıyla 
spor yaparak sosyalleşiyor.

Sarıkamış ilçesinde “Kapalı kapılar 
ardında engelli çocuk kalmasın” 
sloganıyla başlatılan çalışma kapsa-
mında günlerinin büyük bölümünü 
evde geçiren 7 yaş ve üzeri otizmli, 
down sendromlu ve mental rahat-
sızlığı olan özel 10 çocuk belirlendi.

Haftada 3 gün Sarıkamış Gençlik 
Merkezi’ne aileleri eşliğinde getiri-
len çocuklara burada eğitmenlerce 
basketbol, voleybol ve masa tenisi 

gibi sportif faaliyetler yaptırılıyor.
Evlerinden çıkarak sporla buluşan 

ve sosyalleşen çocuklar, ilerleyen 
yıllarda yetenekli oldukları branş-
larda yarışmalara katılacak.

“SÜREKLI EVLERINDEYDI, SPOR-
TIF AKTIVITELERE KATILMIYOR-

LARDI”
Türkiye Özel Sporcular Spor Fe-

derasyonu Avrupa ve Türkiye Kayak 
Teknik Kurul Başkanı Erol Karabulut, 
AA muhabirine, ilçedeki özel ço-
cukların spor yapması için yeni bir 
çalışma başlattıklarını söyledi.

Özel çocukları çok önemsedikle-
rini ifaden eden Karabulut, şöyle 

konuştu:
“Özel çocuklarımızı sporla 

tanıştırıp ileride Türkiye ve dünya 
şampiyonalarında ilimizi, ülkemizi 
temsil edecek pozisyona getir-
mek için başlangıç yaptık. Bu özel 
çocuklarımız sürekli evlerindeydi, 
hiçbir şekilde sportif aktivitele-
re katılmıyorlardı. Çocuklarımızı 
topluma, spor ve sosyal olarak 
kazandırma hedefindeyiz. Şu anda 
çocuklarımız aileleriyle özverili 
şekilde bizimle beraber çalışmaya 
başladılar. İleride daha çok aileye 
ulaşıp daha faydalı faaliyetler yap-
mayı düşünüyoruz.”

Otizmli çocuk annesi Burcu Sarı 

da projeyi hayata geçirenlere teşek-
kür etti.

Spor sayesinde çocukların ev-
den çıktığını anlatan Sarı, şunları 
kaydetti:

“Otizm ve diğer engel grubu ço-
cuklarımızın sporla evden çıkarak 
yaşam ve topluma katılmaları iyi 
oluyor. Evde kaldıklarında daha 
da geriliyorlar. Özel eğitimlerin 
yanında böyle projeleri bizlere 
sunanlara teşekkür ediyorum. 
Çocuğum da bu projeye sayesinde 
hem topluma katılıyor hem hayata 
daha iyi uyum sağlıyor hem de çok 
mutlu oldu. Evdeki keyifsiz sıkılgan 
hali geçti.”

DENIZLILI bedensel engelli 
Süleyman Gülnar, bir yıl önce 

başladığı bilek güreşi sporunda 
ulusal şampiyonalarda elde ettiği 
dereceleri milli formayla yurt dışı-
na taşımak istiyor.

Babadağ ilçesine bağlı Ahıllı 
Mahallesi’nde yaşayan, doğuş-
tan yürüme bozukluğu ve çeşitli 
engelleri bulunan 19 yaşındaki Sü-
leyman Gülnar, 2021 yılında bocce 
sporuyla ilgilenmeye başladı.

Denizli Engelliler Spor Kulübün-
de antrenörler tarafından bilek 
güreşine yönlendirilen Gülnar, 
tutkuyla bağlandığı bu sporda ken-
disini hızla geliştirdi.

Gülnar, Çankırı’da 29 Temmuz 
2021’de düzenlenen Bedensel En-
gelliler Türkiye Bilek Güreşi Şam-

piyonası’nda üçüncülüğü kazandı.
Karabük’te 12 Mart 2022’de 

düzenlenen Bedensel Engelliler 
Türkiye Bilek Güreşi Şampiyona-
sı’nda da sol kol 55 kilogram kate-
gorisinde ikinci olan Gülnar, milli 

takıma girmek için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Süleyman Gülnar, yaptığı açık-
lamada, bocce oynadığı sırada 
ellerinin güçlü olduğunu gören 
bir hocasının kendisini bu spora 

yönlendirdiğini, evinin deposuna 
kurduğu kondisyon bisikleti, ağır-
lıklar ve çatıya astığı iple çalışma-
lara başladığını söyledi.

Günde 12-13 saat çalıştığını ifa-
de eden Gülnar, şöyle devam etti:

“Öncelikle bisikletle ısınmayı 
yapıyorum. Isınmayı yaptıktan 
sonra balkonda lastikle bileklerimi 
ısındırıyorum. Sonra hocamın bana 
yazdığı program dahilinde hare-
ketleri yapmaya başlıyorum. Hafta-
da bir gün salona gidiyorum. Orada 
bilek güreşi ve teknik antrenman 
yapıyorum. Sürekli çalışmamız ge-
rekiyor. Koskoca bir yılımızı emek 
vererek harcıyoruz. İpe tırmanıyo-
rum. İpte asılı kalıyorum uzun bir 
süre, kalabildiğim kadarıyla. Bunun 
dışında ağırlıklarla çalışıyorum.”

Özel çocuklar spor için evden dışarı adım attı

Kars’ta günlerinin bü-
yük bölümünü evde 
geçiren 7 yaş ve üzeri 
otizmli, down send-
romlu ve mental ra-
hatsızlığı olan özel 
çocuklar, basketbol, 
voleybol ve masa 
tenisi gibi sportif faali-
yetlerle sosyalleşiyor.

Bileğinin gücüyle engellere karşı mücadele 
veren genç sporcu, milli forma için çalışıyor
Denizli'de doğuştan bedensel engelli Süleyman Gülnar, bilek güreşinde katıldığı şampiyonalarda 
elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

>> OĞULLARINA SPOR YAPTIRMAK ISTERKEN 

Engelli gençlerin de "ışığı oldular"
Şanlıurfalı Fatma ve Mehmet Zaloğlu çifti, görme engelli oğulları-
nı golbol ile tanıştırdıktan sonra tüm engelli çocukları sporla bu-
luşturmak için "Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübü"nü kurdu.

ŞANLIURFA'DA yaşayan Fatma ve 
Mehmet Zaloğlu çifti, kendi oğulları 

gibi diğer görme engelli çocukları da 
sporla buluşturmak için 8 branşta ücretsiz 
eğitim verilen kulüp kurdu.

Zaloğlu çifti, görme engelliler okulunda 
eğitim gören oğulları Ömer Zaloğlu'nun 
(17) spor yaparak sosyalleşmesini sağla-
mak için harekete geçti. Çift, oğullarını, 
görme engellilere özgü bir takım sporu 
olan golbol ile tanıştırdı.

Spor yaptıktan sonra oğullarındaki deği-
şimi fark eden çift, diğer görme engelli ço-

cuk ve gençlerin de farklı spor branşlarıyla 
ilgilenmesi için yaklaşık 2 yıl önce "Işığım 
Ol Görme Engelliler Spor Kulübü"nü kurdu.

Basketbol, judo, golbol, halter, atletizm 
ve yüzmenin de bulunduğu 8 branşta üc-
retsiz eğitim verilen kulüp, görme engelli 
gençlerden büyük ilgi gördü.

Türkiye çapında müsabakalara katılıp 
derece alan gençler ise hem ailelerinin 
hem de kulübün gururu oldu. Sporla 
buluşan çocuk ve gençlerin hem ili hem 
de ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek 
kapasiteye sahip.

AILE VE SOSYAL HIZMETLER 
BAKANLIĞI’NDAN 

Türkiye Yaşlılık 
Araştırması!
Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Derya Yanık, "Türkiye'de 
nüfusumuzun 3'te 1'e yakını, 
yüzde 27’si 18 yaş altı ama 
öteki taraftan doğurganlık 
oranı da hızla düştüğü için 
çok hızlı yaşlanıyoruz." dedi.

AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, bu yıl içinde Türkiye Yaş-

lılık Araştırması yapacaklarını belirterek, 
"Yaşlılık araştırmasının akabinde Türki-
ye'de yaşlanma hızı, sayısı, yaşlılığa bağlı 
sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi bu 
alanda olabilecek bütün soruların cevabını 
araştırmayla bulmayı bekliyoruz." dedi.

Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere 
geldiği Adana'da AA muhabirine, dünya 
olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun hızla 
yaşlandığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden birinin 
65 yaş üstü olduğunu ifade eden Yanık, 
"Türkiye'de nüfusumuzun 3'te 1'e yakını, 
yüzde 27’si 18 yaş altı ama öteki taraftan 
doğurganlık oranı da hızla düştüğü için 
çok hızlı yaşlanıyoruz. Biz hem gençleri-
miz hem engelli vatandaşlarımız hem de 
yaşlılarımıza ihtiyaca göre bakım, rehabili-
tasyon ve gündüzlü bakım hizmetlerimizi 
ayrı ayrı planlıyor ve hayata geçiriyoruz. 
Bundan sonraki süreçte de inşallah her 
vatandaş grubunun ihtiyacına göre planla-
dığımız hizmetlerimizi hayata geçireceğiz." 
diye konuştu.

Türkiye'de 60 yıl içinde her 4 kişiden 
birinin 65 yaş ve üzeri olmasının beklen-
diğini vurgulayan Bakan Yanık, bu verinin 
hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısını giderek 
arttıracağını gösterdiğini ifade etti.

>> ŞIRNAKLI ENGELLI MILLI 
TENISÇI ZELIHA AKSAK 

Hedeflerine adım 
adım ilerliyor
Yaklaşık 3 yıl önce başladığı 
tekerlekli sandalye tenisinde 
başarılı sonuçlara imza atan 
Şırnaklı 16 yaşındaki milli sporcu 
Zeliha Aksak, ailesinden uzak 
kalmasına rağmen olimpiyat 
hayali için aralıksız çalışıyor.

ŞIRNAK’TA köy korucusu baba ile 
ev hanımı annenin 7 çocuğundan biri 

olan Zeliha, tenis antrenörü olan öğretme-
ni Hüseyin Buğa ve okul müdürü İsmail 
Zeyrek’in desteğiyle 2019’da tekerlekli 
sandalye tenisine başladı.

Bir süre sonra antrenmanlar için okulun 
yurduna yerleşen genç sporcu, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan 
eğitime geçilmesine rağmen tenisten uzak 
kalmamak için otostop çekerek idmanları-
na gitti.

Yeteneğiyle kendini gösteren milli 
sporcu, bir süre sonra Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu yetkililerinin 
dikkatini çekti. Tekerlekli Sandalye Tenis 
Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Çelik’e 
ulaşan Zeliha Aksak, eğitimini ve spor ya-
şantısını Ankara’da sürdürmek için talepte 
bulundu. Zeliha Aksak’ın hırsından etkile-
nip Şırnak’a giden Çelik, burada sporcunun 
ailesiyle görüştü. Milli sporcu, bu sayede 
Çelik’in girişimi ve hayırseverlerin des-
teğiyle Ankara’da özel bir okul ve yurda 
kaydını yaptırdı.

Zeliha Aksak, lise eğitimini sürdürdüğü 
Ankara’da Ayhan Çelik ile haftada 5 gün 
idman gerçekleştiriyor.

MANISA’DA 3 KATEGORIDE BIRINCILIK
Geçen yıl federasyon tarafından Antal-

ya’da düzenlenen, uluslararası turnuvalar 
olan “Megasaray Open”, “MTA Open” ve 
“KrosMedical Open” tekerlekli sandalye 
tenis turnuvalarına davet edilen Zeliha 
Aksak, burada Türkiye’yi temsil etti.
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Başka bir engelli 
politikası mümkün
İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Elim Sende” farkındalık projesi kapsa-
mında üniversite ve lise öğrencilerine yönelik “Rağmen” başlığıyla iki 
kamp düzenledi. Engelli farkındalığı yaratmak için düzenlenen kamp-
ların üçüncüsü ise Eylül ayında yapılacak.  

“Rağmen” kampının üçüncüsü Eylül ayında

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’in “Başka 
Bir Engelli Politikası Mümkün” 

vizyonu doğrultusunda top-
lumsal duyarlılığı arttırmak için 
Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 
Engelli Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü koordinasyonunda hayata 
geçirilen “Elim Sende” farkındalık 
projesi sürüyor. İçinde gönüllüle-
rin de olduğu proje yürütücüleri 
Buca Kaynaklar’da üniversite ve 
lise öğrencilerinin engelli farkın-
dalığını yükseltmek için iki ayrı 
kamp düzenledi. “Rağmen” adıyla 
düzenlenen ilk kampta iklim 
değişikliğinden derin yoksulluğa,  
teknolojiden toksik ilişkilere ka-
dar pek çok söyleşi ve atölye ça-
lışması yapıldı. “…Rağmen Engelli 

Yakını Olmak” başlığıyla yapılan 
ikinci kampta ise engelli yakını 
bakışıyla ayrımcılık, barış, yaşam 
ve sorunlar üzerine atölyeler ya-
pıldı. Kampları İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi 
Başkanı M. Anıl Kaçar ile Engelli 
Hizmetleri Şube Müdürü Nilay 
Seçkin Öner de ziyaret ederek 
atölyelere eşlik etti. 

Elim Sende Farkındalık Projesi 
Konseyi Eylül ayında yapılacak 
“Yerel Yönetimlerin Engellilik 
Alanındaki Sınırlılıklarına Rağ-
men” kampının hazırlıkları da 
başladı.  

ELIM SENDE PROJESI

Toplumdaki empati duygu-
sunu geliştirmeyi hedefleyerek 

“Elim Sende” projesini başlatan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye’ye örnek olan bu projey-
le İzmir’in ilçelerinin yanında, 
Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 
gönüllü gençleri ve çocukları 
bir araya getiriyor. "Başka Bir 
Engelli Politikası Mümkün" 
söylemine katkıda bulunmak 
amacıyla geliştirilen Elim Sende 
projesi, çocukların farkındalık 
kazanmalarını sağlamayı hedef-
liyor. Projeyle çocuk ve gençlerin 
üretkenliği sanat çalışmaları ile 
destekleniyor. Böylelikle engelli 
farkındalığı başta olmak üzere 
sosyal yaşama katkı sağlama-
ları, engelli bireylerin hayatını 
kolaylaştıran projeler üretmeleri 
amaçlanıyor.

Kaybolan engelliler 'Pusulam Polis' 
projesi ile daha kolay bulunacak

Hakkari’de haya-
ta geçirilen proje 
kapsamında, kay-
bolmaları halinde 
en kısa sürede 
ailelerine ulaştırıl-
maları amacıyla 
engellilerin par-
mak izleri, kimlik 
ve ilaç bilgileri 
sisteme kaydedi-
liyor.

HAKKARI İl Emniyet 
Müdürlüğünce hayata 

geçirilen "Pusulam Polis" projesi 
ile parmak izleri alınarak sisteme 
kaydedilen engellilere, kaybol-
duklarında daha kolay ulaşılması 
ve bu kişilerin yaşayabilecekleri 
mağduriyetlerin önüne geçilmesi 
hedefleniyor.

Toplum Destekli Polislik Şubesi 
(TDP) rahatsızlıklarından dolayı 
kendini ifade edemeyen ve kaybol-
duklarında bulundukları yerini bil-
diremeyecek durumdaki bireylerin 
olumsuz durumla karşılaşmadan 
kendilerine kısa sürede ulaşılması 
amacıyla proje hazırladı.

Kentte uygulanmaya başlanan 
proje kapsamında TDP ile Olay 
Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, 
evleri ziyaret ederek engellilerin 
parmak izini alıp, kimlik ve kul-
landıkları ilaç bilgilerini sisteme 
kaydediyor.

Sisteme kaydedilen engelli bi-
reylerin, kaybolmaları durumun-
da parmak izlerinden ev adresle-
rine ulaşılarak 
kısa sürede 
ailelerine tes-
lim edilmesi 
amaçlanıyor.

"OLUMLU 
GERI DÖ-
NÜŞLERI 

OLDU"

Toplum 
Destekli 
Polislik Şube 
Müdürlüğün-
de görevli 
polis memuru 
Seda Köroğlu 
Kindar, AA 

muhabirine, projeyle dezavantajlı 
grupların yaşayabileceği mağ-
duriyet ve problemlerin önüne 
geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Projeye tecrübelerinden ve ya-
şadıkları olaylardan yola çıkarak 
başladıklarını aktaran Kindar, 
şunları kaydetti:

"Kendini ifade edemeyen en-
gelli ve özel eğitime tabi birey-
lerimizin, başta kayıp vakaları 
olmak üzere çeşitli mağduriyet-
ler yaşadığını gördük. Bu yüzden 
böyle bir proje geliştirdik. Proje-
miz kapsamında tespitini yap-
tığımız bireyleri ikametlerinde 
ziyaret ediyoruz. Vasilerine pro-
jemiz hakkında bilgiler veriyoruz. 
Vasinin onay vermesi sonucunda 
parmak izini ve adres bilgilerini 
alıyoruz. Bireylerimizin kaybol-
ma durumunda kayıtlı parmak 
izlerinden yola çıkarak en kısa 
sürede, sağlıklı ve güvenli şekilde 
yakınlarına teslim ediyoruz. İlgili 
kurum, kuruluş ve vatandaşları-
mızdan projemizle ilgili olumlu 

geri dönüşler alıyoruz. Bir süre 
önce kaybolan bir çocuğumuz 
bu proje sayesinde bulup en kısa 
sürede ailesine teslim ettik."

"BÖLGEMIZ IÇIN GÜZEL BIR 
ÇALIŞMA"

Olay Yeri İnceleme Şubesinde 
görevli polis memuru Kübra 
Yücekaş da aldıkları parmak 
izlerini, adres bilgileriyle birlik-
te otomatik parmak ve avuç içi 
teşhis sisteminin veri tabanına 
kaydettiklerini belirtti.

Projenin il genelini kap-
sadığını ifade eden Yücekaş, 
"Ziyaret ettiğimiz ailelere proje 
hakkında bilgiler veriyoruz. 
Yaklaşık 1200 bireyin parmak 
izlerini almayı hedefliyoruz. Bu-
güne kadar vatandaşlarımızdan 
konuyla ilgili güzel tepkiler 
aldık. Bölgemiz için güzel bir 
çalışma olduğu kanaatindeyiz." 
dedi.

Kaybolan çocuğu polislerce 
bulunan Gurbet Temel de iş 

yaptığı sırada 
çocuğunun evde 
olmadığını fark 
ettiğini akta-
rarak, "Hemen 
emniyet güçle-
rini aradım. Sağ 
olsunlar kısa 
sürede buldular. 
Bu çocukların 
olumsuzluklarla 
karşılaşmadan 
bulunması için 
çok iyi bir proje. 
Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyoruz." diye 
konuştu.

>> OLIMPIYAT IKINCISI MILLI PARA TEKVANDOCU, 

Paris için hedef yükseltti
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kaza-
nan milli para tekvandocu Meryem Betül Çavdar, eylül ayın-
da Fransa'da düzenlenecek Paris Para Grand Prix müsaba-
kalarına Paralimpik Oyunları yolunda büyük önem veriyor.

AFYONKARAHISAR'DA doğuştan 
engelli olarak dün-

yaya gelen ve ortao-
kulda bir arkadaşının 
tavsiyesiyle tekvandoya 
başlayan 22 yaşındaki 
milli sporcu Çavdar, 
zaman içinde bu sporda 
kendini geliştirdi.

İngiltere'nin başken-
ti Londra'da 2017'de 
düzenlenen Dünya 
Şampiyonası'nda bronz 
madalya alarak ulusla-
rarası alanda adından 
söz ettirmeye başlayan 
Çavdar'ın hedefi, 5 
Eylül'de düzenlenecek 
Paris Para Grand Prix'yi 
altın madalyayla tamamlamak.

"KENDIMI ORAYA AITMIŞ GIBI 
HISSETTIM"

Müsabakalara Konya'da hazırlanan Mer-
yem Betül Çavdar, hedeflerini AA muhabiri-
ne anlattı.

Henüz 13 yaşındayken tekvando spo-
runa başladığına değinen Çavdar, "Engelli 
olmama rağmen ailemin de desteğiyle bu 
spora yöneldim. Salon benim için çok eğ-
lenceli ve keyif aldığım bir yerdi. Salondaki 
arkadaşlarım, engelli olduğum için hiçbir 
şekilde bana yadırgayan gözle bakmadı. Bu 
sayede kendimi oraya aitmiş gibi hissetim." 
diye konuştu.

Çavdar, tekvandoya devam ettikçe bu 
sporda başarılı olabileceğine inandığını 

dile getirdi.
Bu sayede başarılar 

elde ederek buralara 
kadar geldiğini anlatan 
Çavdar, "İngiltere'de 
2017'de düzenlenen 
Para Tekvando Dün-
ya Şampiyonası'nda 
üçüncülük elde ettim. 
Bu sayede tekvando 
serüvenim başladı 
diyebilirim. Bunun yanı 
sıra, Tokyo Paralimpik 
Oyunları'nda gümüş 
madalya kazandım. 
Orada hedefimiz altın 
madalyaydı ama olma-
dı." ifadelerini kullandı.

"ORANIN ÖNEMI BENIM IÇIN 
ÇOK BÜYÜK"

Çavdar, Tokyo'daki oyunlarda altın madal-
yayı kaçırma sebepleri üzerinde çalıştığını, 
geçmiş müsabakalardaki hatalarından ders 
çıkardığını kaydetti.

Paris Para Grand Prix hazırlıklarının çok 
verimli geçtiğini anlatan Çavdar, "Hedef-
lerime ulaşmak için sıkı şekilde çalışıyo-
rum. Oranın (Paris) önemi benim için çok 
büyük. Çünkü 2024 Paralimpik Oyunları 
Paris'te düzenlenecek. Dolayısıyla benim 
için bir nevi tekrar olacak. O yüzden altın 
madalyayı en çok istediğim oyunlardan 
birisi durumunda. Orada 2024 Paralimpik 
Oyunları öncesi öz güvenimi daha fazla 
arttırmak istiyorum." değerlendirmesinde 
bulundu.

>> GÖRME ENGELLI ŞEVVAL, BESTESIYLE 
TÜRK MILLETININ ZAFERINI 

Dünyaya duyurmak istiyor
Dört enstrüman çalabilen görme engelli Şevval Koç, Zafer Bay-
ramı için seslendirdiği, sözü ve müziği kendisine ait "Zafer Yolu" 
eseriyle Türk milletinin zaferini tüm dünyaya duyurmak istiyor.

PIYANO, kanun, gitar ve bağlamadaki 
yeteneğiyle ilgi çeken 17 yaşındaki 

Koç, görme engeliyle dünyaya geldi. Çevre-
sini yüzde 10 görebilen Koç, "nefesim" de-
diği müzikteki başarılarıyla hem yaşıtlarına 
hem engellilere 
umut ışığı oluyor.

Ankara Güzel 
Sanatlar Lisesi 12. 
sınıf öğrencisi Koç, 
kanun, piyano ve 
gitardaki yeteneğiy-
le 2020'de düzenle-
nen Engelsiz Sanat 
Ödülleri'nde "Yılın 
Müzik Sanatçısı" 
seçildi.

Sosyal medya 
üzerinden payla-
şımlar yapan ve 
özel eğitim kuru-
munda çocuklarla 
bir araya gelen Şev-
val Koç, bu sayede 
birçok çocuğun 
müzikle ilgilenme-
sini sağladı.

Aynı zamanda, ha-
yalindeki müzik öğretmenliği mesleği için 
üniversite sınavlarına hazırlanan Koç, şimdi 
Zafer Bayramı için seslendirdiği, bestesi 
ve sözü kendisine ait "Zafer Yolu" eserini, 
sosyal medya hesapları üzerinden herkesle 
buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"MÜZIK BENIM IÇIN HER ŞEY. ALDIĞIM 
NEFES, UMUT IŞIĞIM, HAYALLERIM, 

DUYGULARIM"
AA muhabirine açıklamalarda bulunan 

Şevval Koç, müzik hayatına gitarla başladı-
ğını söyledi.

11 yaşındayken gittiği bir etkinlikte mü-
zik icra eden gruptaki gitaristle tanıştığını 
ve ondan ders aldığını anlatan Koç, "Müzik 
benim için her şey. Aldığım nefes, umut ışı-
ğım, hayallerim, duygularım. Düşüncelerimi, 
hislerimi anlatmam için bir yol, bir arkadaş." 

diye konuştu.
Bir süredir 30 Ağustos Zafer Bayramı 

için beste yapmak istediğini belirten Koç, 
piyanoda doğaçlama çaldığı bir müziğin 
üzerine zamanla sözlerini söylemeye başla-

dığını anlattı. Ardın-
dan söz ve müziği 
düzenlediğini dile 
getiren Şevval Koç, 
şöyle devam etti:

"Cumhuriyeti-
mizin kazanıldığı 
bu topraklarda 
dünyaya gelmenin 
gururuyla ortaya 
bu güzel eserim 
çıktı. Milletimi-
zin kazandığı en 
büyük ve en güzel 
zaferlerden birisi 
için beste yapmak 
benim için çok onur 
verici. Temmuz so-
nuna doğru besteyi 
çıkardım, ağustos 
başlarında bir mü-
zik öğretmenimin 
desteğiyle ses kaydı 

düzenlemelerini yaptık. 20 Ağustos'ta kli-
bim çekildi. Heyecanlı ve mutluyum. En çok 
da gerçekten bestemi insanlara ulaştırabi-
lecek miyim, onu merak ediyorum. Çünkü 
Zafer Bayramı'mız için yazdığım bu eseri, 
Türk milletinin hatta dünyanın duyabilme-
sini isterim."

Müzik eğitimi devam ederken aynı za-
manda üniversite sınavlarına hazırlandığını 
söyleyen ve "Karşınızda geleceğin müzik 
öğretmeni duruyor." diyen Koç, yoğun ders 
çalışma temposunda özellikle müziğin, ken-
disini rahatlatmak için en iyi yol olduğunu 
ifade etti.

Yaşıtlarına ve gelecek nesillere, kendile-
rine inanıp, hayallerinden vazgeçmemeleri 
tavsiyesinde bulunan Şevval Koç, "Hayata 
gülümseyin çünkü ben hayata gülünce 
hayatın da bana güldüğünü öğrendim." dedi.
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KASTAMONU'DA YATAĞA BAĞIMLI HASTAYA MORAL IÇIN 

Davul zurnalı 
ziyaret
Kastamonu'da 13 yıldır yaşamını yatağa bağımlı sür-
düren 75 yaşındaki Ziya Çapar'ı ziyaret eden Murat 
Karadağ, davul zurna çalarak ona moral veriyor.

Uzun yıllar İstanbul'da kapıcılık yap-
tıktan sonra emekli olan, ardından 
memleketi Kastamonu'nun Hanönü 

ilçesine bağlı Kavak köyünün Merkez 
Mahallesi'ne yerleşen Çapar, 2009 yılında 
bacaklarından rahatsızlanınca doktora 
başvurdu.

İki bacağında da damar rahatsızlığı ve 
kireçleme tespit edilen Çapar, zamanla 
yürüyememeye başladı. Yatağa bağımlı ka-
lan Çapar, geçirdiği altı ameliyata rağmen 
iyileşemedi.

Ziya Çapar, hayatını evinde yatağa 
bağımlı şekilde eşi Hanife Çapar'ın deste-
ğiyle sürdürüyor. Yürüyememesi nedeniyle 
düğün ve bayramlaşma gibi etkinliklere 
katılamayan Çapar'ın durumunu öğrenen 
davulcu Murat Karadağ, bir yıldan bu yana 

Çapar'ı zaman zaman ziyaret ediyor.
Karadağ, zurnacı arkadaşlarından Muhar-

rem Özdemir, Şakir Çuhalı veya Bilal Do-
ğan'dan müsait olanla evine giderek davul 
zurna çalıp Çapar'ın yaşama sevincini kaybet-
memesine çalışıyor, onunla sohbet ediyor.

DIŞARIYA ÇIKABILMEK IÇIN AKÜLÜ 
ARAÇ ISTIYOR

Ziya Çapar, AA muhabirine, yatağa ba-
ğımlı olması nedeniyle kendisine eşinin 
baktığını ama artık onun da yaşlandığını 
söyledi.

Sağlıklı olduğu günleri düşünerek iç geçir-
diğini anlatan Çapar, "Kurban Bayramı geliyor, 
milletin içine gidemedim, namaza, toplantıya 
gidemedim. Bacaklarımdan ayakta duramıyo-
rum. 'Bir arkadaş gelse de muhabbet etsem' 

diye bakıyorum camdan." dedi.
Mahallelerindeki bir düğüne gelen 

Karadağ'ın durumunu öğrenince kendisini 
ziyaret edip moral verdiğini belirten Çapar, 
"Arkadaşlar yanıma gelip beni memnun 
ediyorlar, yüzümü güldürüyorlar. Bir yere 
artık gidemiyorum. Eski günlerimi çok öz-
lüyorum. Köyün içine, bir komşunun yanına 
gitmek için bir akülü araç istiyorum." diye 
konuştu.

Arkadaşlarıyla düğünlerde davul zurna 
çaldıklarını aktaran Karadağ, "Ziya amca-
mızın düğünlere gelmek istediğini ama 
gelemediğini öğrendim. Morale ihtiyacı 
olduğunu duydum. Moral amacıyla davul 
zurna çaldık. 15 günde bir, ayda bir gelerek 
ona davul zurna çalıyoruz. Moral oluyor 
ona." ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemi tanıştığı pistlerde 
başarıdan başarıya koşuyor

İsrail’de düzen-
lenen 18 Yaş Altı 
Avrupa Atletizm 
Şampiyonası’nda 
400 metrede elde 
ettiği 53.96’lık de-
recesiyle Türkiye 
yıldızlar rekorunu 
geliştiren Edanur 
Tulum, uluslarara-
sı müsabakalarda 
birincilik kürsüsüne 
çıkmak için azimle 
çalışıyor.

ANTRENÖRÜ Gökhan Dede ve 
ağabeyinin zorlamasıyla 2019 yılında 

spora başlayan milli atlet Edanur Tulum, 
kısa zamanda potansiyelini göstermeye 
başladı. Kimi zaman Vali Sami Sönmez 
Spor Kompleksi'nde, kimi zaman evinin 
önündeki alanda antrenmanlar yapan 
Tulum, bu yıl şubat ayında Sırbistan'ın 
başkenti Belgrad'da düzenlenen Balkan 20 
Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 
ilk kez uluslararası mücadeleye çıkıp, bronz 
madalya kazanarak önemli bir başarıya 
imza attı.

İsrail'deki 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm 
Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzanıp, 

53.96 saniyeyle Türkiye yıldızlar rekorunu 
geliştiren Tulum, Slovakya'da düzenlenen 
2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festiva-
li'nde de (EYOF 2022) altın madalya uzandı.

ENKA Spor Kulübü bünyesinde yarışan 
Edanur, Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami 
Dayanışma Oyunları'nda 4x400 metre ka-
rışık ve 4x400 metre kadın bayrak takımla-
rında da kendine yer buldu. Karışık takımla 
bronz, kadınlar takımıyla gümüş madalya 
kazan Tulum, 2023 yılındaki Avrupa Atle-
tizm Salon Şampiyonası ve EYOF 2023 için 
hazırlıklarına şimdiden başladı.

11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki milli 
sporcu Edanur Tulum, AA muhabirine, 2019 

yılında başladığı spor hayatında antrenörü 
Gökhan Dede ile başarılara imza attıklarını 
söyledi. Daha büyük başarılara imza atmak 
istediğini anlatan Tulum, şöyle konuştu:

"Ağabeyim Orçun Tulum da 400 metre 
engelli koşucusu. Aramızda bir çekişme olu-
yor. Bu da bana önemli motivasyon oluyor. 
Gelecek yıl katılmayı planladığım 2023'te 
ülkemizde düzenlenecek Avrupa Atletizm 
Salon Şampiyonası ile EYOF 2023'te altın 
madalya kazanmak istiyorum. Yaşıma göre 
katılacağım en büyük yarışmaları kazanarak 
olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum . Ay 
yıldızlı bayrağı katıldığım her uluslararası 
şampiyonada dalgalandırmak istiyorum."

MERKEZE bağlı Baş Çımağıl kö-
yünde ikamet eden 62 yaşındaki 

Oltulu’ya, 20 yaşında halk arasında “tavuk 
karası” ya da “gece körlüğü” olarak da bili-
nen “retinitis pigmentosa” hastalığı teşhisi 
konuldu.

Hastalık dolayısıyla önceleri görme güç-
lüğü yaşayan Oltulu, 15 yıl önce de görme 
yetisini tamamen kaybetti.

Gençliğinde ağabeyinden arıcılık mesle-
ğini öğrenen Oltulu, engeline rağmen ha-
yattan kopmayarak mesleğine devam etti. 
Arılarına titizlikle bakan 8 çocuk babası 
Oltulu, 22 kovanla başladığı arıcılıkta 337 
kovana ulaştı.

Yaklaşık 2 bin 200 rakımlı Kop Dağı’nın 
eteklerindeki köyünde organik bal üreten 
Oltulu, çalışkanlığı ile çevresinde örnek 
gösteriliyor. Oltulu, azmin önünde hiçbir 
engelin duramayacağının da en iyi örnek-
lerinden birini sergiliyor.

“ARININ NEYE IHTIYACI VARSA ZATEN 
SANA KENDISI ANLATIYOR”

Ahmet Oltulu, AA muhabirine, askerden 
geldikten sonra hastalığı nedeniyle görme 
yetisinin yüzde 70’e düştüğünü söyledi.

Ağabeyinden arıcılığın inceliklerini 
öğrendiğini, ağabeyi vefat edince de mes-
leğe devam ettiğini anlatan Oltulu, “1985 
yılında 22 kovanla bu işe başladım. 1990’lı 
yıllarda kovan sayımı çoğalttım. Yıllarca bu 
mesleği sürdürdüm. 2000’li yılların başın-
da görüşüm yüzde 10’lardaydı. Görmemek 
bana engel değil çünkü çoluk çocuğumun 

rızkı. Çalışmak insan için çok güzel bir şey. 
Ben de yılmadım çalıştım.” dedi.

Oltulu, hayatındaki tek zorluğun görme 
engeli olduğunu ancak bunu da umur-
samadan çalışmaya devam ettiğini dile 
getirdi.

Son 15 yıldır da görme yetisini tamamen 
yitirdiğine dikkati çeken Oltulu, çocuklarının 
da yardımıyla arılara baktığını vurguladı.

Oltulu, mesleğinin çeşitli zorlukları oldu-
ğuna işaret ederek, “Baştan arıya girdim mi 
sırayla bakıyorum. Şükürler olsun Rab-
bime ezberim var. Arı çerçeve istiyor mu, 
istemiyor mu sesten, bazen de algılarımla 
anlıyorum. O şekilde devam ediyorum. 
Hiçbir zorluk yaşamıyorum çünkü Allah 
gözü almış, onun yanında başka güzellikler 
vermiş. Hiçbir zaman şikayetçi değilim.” 
diye konuştu.

Kovanlardaki problemi tecrübesiyle çöz-

düğünü belirten Oltulu, şunları kaydetti:
“Çiçek balı yaptığım ve şerbetle işim 

olmadığı için arı çerçeve istiyorsa çerçeve-
yi kaldırdığımda sesinden anlıyorum. Arı 
birikmiş bu sefer çerçeve atıyorum. Anası 
olmayan arı bir nevi ağlıyor. Onu da anla-
mak için his ve güzel duyu olması lazım. 
Yine meme vuran arı, ötme sesi gibi bir 
ses çıkarıyor. Tabii böyle olunca yanımdaki 
çocuğa ‘şuna bir bak’ diyorum. Bu şekilde 
devam ediyorum. Arının kapağını açtığım, 
bezine elimi attığım zaman arının neye 
ihtiyacı varsa zaten sana kendisi anlatıyor. 
Bezi gevşekse anlarsın ki bir problem var. 
Tam yapıştırmışsa o arı güzel. Anaç da var, 
hiçbir sorun yok. Hastalıklı arı zaten sal-
dırır. Sıkışık arı saldırır, bunlara da hemen 
müdahale ettin mi rahatlıyor.”

“ARICILIĞI BIRAKMAK GIBI 
BIR NIYETIM YOK”

Mesleğini severek yaptığını ve bırakmak 
gibi bir niyeti olmadığını ifade eden Oltulu, 
“Zarar etsem de bende bir bağımlılık oluş-
tu. Arının sesini duymadan rahat edemiyo-
rum. Arıların o kadar sırrı var ki ne kadar 
anlatsam, ne kadar bilirsen bil denizde 
bir damla. Arı rahatsızsa anla ki bir prob-
lemi var. Arı sana kendinde ne olduğunu 
anlatıyor. Yeter ki sen arıda ne olduğunu 
aramaya bak.” dedi.

Oltulu, arılarının yaklaşık 2 bin 200 ra-
kımda ve çiçek çeşitliliğinin yoğun olduğu 
bir bölgede bulunduğunu, yüksek kalitede 
bal ürettiğini söyledi.

Görme engeline rağmen 
37 yıldır arıcılık yapıyor
Bayburt'ta çalışkanlığı ile dikkati çeken görme engelli Ahmet Oltulu, ağabeyinden öğ-
rendiği arıcılık mesleğini 37 yıldır sürdürüyor.

>> GÖRME ENGELLI AVUKAT, NOTERDE 
TANIK ZORUNLULUĞU DÜZENLEMESININ 

İptali için karar 
bekliyor
Görme engellilerin "noter işlemlerinde 
iki tanık bulundurması zorunluluğu"nun 
iptali için Danıştaya başvuran avukat 
Müjgan Bilgen Özen, TİHEK'in düzen-
lemeye ilişkin "ayrımcılık yasağının ihla-
li" kararının emsal olmasını istiyor.

BAŞVURUSU üzerine 
Türkiye İnsan Hakla-

rı ve Eşitlik Kurumundan 
(TİHEK), “görme engellilerin 
noter işlemleri 
sırasında iki 
tanık bulundur-
ma zorunlulu-
ğu”nun “ayrım-
cılık yasağının 
ihlali” sayılma-
sına ilişkin ka-
rar alan görme 
engelli avukat, 
düzenleme-
nin iptali için 
Danıştaydan da 
karar bekliyor.

İzmir’de 
yaşayan bir 
çocuk annesi 
avukat Müjgan Bilgen Özen, 
AA muhabirine, halk ara-
sında “tavuk karası” olarak 
bilinen rahatsızlık nedeniyle 
25 yaşında görme yetisini 
tamamen yitirdiğini söyledi.

Eşinin de kendisi gibi 
görme engelli ve avukat 
olduğunu dile getiren 
Özen, 23 yılı geride bırak-
tığı mesleğini yaparken 
bir yandan da engellilerin 
haklarının geliştirilmesi ve 
ayrımcılığa uğramamaları 
için sivil toplum kuruluşla-
rında çalışmalar yaptığını 
ifade etti.

Özen, vekalet vermek için 
2019’da gittiği noterde 
işleminin, Türkiye Noterler 
Birliğinin 21 Mart 2014 

tarihli genel-
gesinde yer 
alan ve hala 
uygulamada 
olan “görme 
engellilerin 
noter işlemleri 
sırasında iki 
tanık bulundur-
ma zorunlulu-
ğu” nedeniyle 
yapılmadığını 
aktararak, uy-
gulamayı onur 
kırıcı bulduğu 
için konuyu 
TİHEK’e taşıdı-

ğını dile getirdi.
Uygulamayı “ayrımcılık 

yasağının ihlali” sayan 
TİHEK’in örnek bir karar 
aldığını vurgulayan Özen, 
“Bu karar engelliler için çok 
önemli olacak. Sadece noter 
işlemleriyle ilgili değil. En-
gelli bireylerin ayrımcılığa 
uğradığını kanıtlamak çok 
zor. Bu somut bir karar ve 
emsal niteliğinde. Bu emsal 
olacak. Aynı ayrımcılığı ya-
şayan tüm görme engelliler, 
TİHEK’e başvurduğunda her 
seferinde 40 bin lira gibi 
ceza çıkacak.” dedi.

>> ŞANLIURFALI ENGELLI GENÇLER

Basketbol 
takımını sırtlıyor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper 
Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi, altyapıdan keşfettiği Şan-
lıurfalı oyuncularla başarısını artırarak 
sürdürürken, bu sezon ligi ilk 5 içerisin-
de tamamlamayı hedefliyor.
SÜPER Lig'de 4 sezonu 
geride bırakan Şanlıurfa 
temsilcisi, her yıl hedefini 
yükselterek, geçen sezon 
tarihinde ilk kez ligi 7. sırada 
tamamlayarak play-off 
oynamaya hak kazandı.

Takımın başkanı ve ant-
renörü Serdar Yıldırım, AA 
muhabirine yaptığı açıkla-
mada, yaklaşık 1 ay önce 
yeni sezon hazırlıklarına 
başladıklarını söyledi.

Sezonun ilk maçında 1 
Ekim'de karşılaşacakları 
İskenderun Engelliler Kulü-
bünü yenip lige iyi başla-
mak istediklerini ifade eden 
Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dört sezon önce yük-
seldiğimiz Süper Lig'in ilk 
sezonunda amacımız misafir 
olmadığımızı göstermekti ve 
bu amacımıza ulaştık. Sonra-
ki sezonda çıtayı yükselterek 
play-off oynamak istedik 
ancak şansızlıklar nedeniyle 
bu hedefimize ulaşama-
dık. Üçüncü sezonumuzda 
ise pandemi nedeniyle lig 
tamamlanamadı. Geçtiğimiz 
sezonda ise tarihimizde ilk 
kez takımımızı play-off'da 
temsil etmeyi başardık. 
Oyuncularımızın play-off ha-
vasını yaşaması takımımızın 
isminin orada anılması bizi 
mutlu etti. Biz her yıl hede-
fimizi, yükseltiyoruz. Büyük-
şehir Belediye Başkanımız 
Zeynel Abidin Beyazgül'ün 

talimatıyla daha çok genç-
lere önem veriyoruz, genç-
lerimizi oynatıyoruz. Alttan 
gelen gençler çıtamızı yük-
seltmemize neden oluyor. 
Bu sene hedefimiz daha üst 
sıralarda yer almaktır. Geçen 
sezonu 7. sırada tamamladık, 
amacımız bu sene ilk 5'e 
girmek olacak."

13 KIŞILIK KAFILENIN 
11'I ALTYAPIDAN

Takımdaki başarının alt-
yapıdan gelen gençlerden 
kaynaklandığını dile getiren 
Yıldırım, "Takımdaki 13 
oyuncudan 11'i Şanlıurfalı 
gençlerden oluşuyor." dedi.

Bazı oyuncularının milli ta-
kımın çeşitli yaş gruplarında 
mücadele ettiğini ifade eden 
Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amacımız takımdaki 
başarının yanında gençleri 
spora kazandırarak Türk 
sporuna katkıda bulun-
mak. Altyapıdan yetişen 
oyuncularımızdan bazıları 
Fenerbahçe, İzmir ve TSK 
gibi takımlara transfer oldu. 
Şanlıurfa bu anlamda örnek 
gösterilen bir takım oldu. 
Genç oyuncumuz Mehmet 
Şirin Yılmaz, 23 Yaş Altı 
Milli takımına seçilerek 
Tayland'da düzenlenecek 
23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Dün-
ya Kupası'nda mücadele 
edecek.”
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>> SAT KOMANDOLARI ENGELLILERLE ISTANBUL BOĞAZI'NDA 

'100. Yıl Zafer Dalışı' yaptı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında gerçek-
leştirilen etkinlikte engelliler ve SAT komandoları İstanbul Boğazı'nda 
"Zafer dalışı" gerçekleştirdi.

B ağcılar Belediyesi ve Bandır-
ma Onyedi Eylül Üniversitesi 
işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer 

Bayramı’nın 100. yıl dönümü 
dolayısıyla Beykoz’daki SAT Grup 
Komutanlığı’nda etkinlik düzen-
lendi. Etkinlik için görme, işitme, 
fiziksel ve zihinsel engellilerden 
oluşan Bağcılar Belediyesi Fey-
zullah Kıyıklık Engelliler Sarayı 
kursiyerleri, SAT Komutanlığı’nda 
bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, burada yaptı-
ğı konuşmada, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 100. yıl dönümünde 
Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını 
şükranla andı.

Özdemir, “Tarihini bilmeyen 
ulusların geleceği yoktur. Bu 
anlamda tarihimizi her zaman 

anmak ve tarihi anlamdaki kah-
ramanlarımızın da gençlerimize, 
ülkemize, geleceğimize iyi anlatıl-
masını hedefliyoruz.” dedi.

Abdullah Özdemir, Fey-
zullah Kıyıklık Engel-
liler Sarayı’nda yılda 
yaklaşık 1200 engelli 
bireye eğitim verdik-
lerini söyledi.

Tuğamiral Ercan 
Kireçtepe de SAT 
Komutanlığı olarak bu 
anlamlı etkinliğe ev sahip-
liği yapmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını dile getirdi. 

Büyük Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
başta olmak üzere şehitleri saygı, 
minnet ve rahmetle anan, gazilere 
de şükranlarını sunan Kireçtepe, 
şunları kaydetti:

“Denize ve su altına gönül veren 
misafirlerimiz, Atatürk’ün şu sözle-
rini hatırlatmak isterim. ‘Denizciliği 

Türk’ün büyük milli ülküsü 
olarak düşünmeli ve 

onu en kısa zamanda 
başarmalıyız.” Bu 
milli ülkü doğrultu-
sunda bugün tüm 
engelleri aşarak 
yanımızda bulu-

nan değerli dalgıç 
arkadaşlarımıza Büyük 

Zafer’in yüzüncü yılı 
anısına çok güzel bir dalış 

gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu 
cesareti gösteren tüm dalgıç arka-
daşlarımı yürekten tebrik ediyorum. 
Bu dalışta 100. yıl anısına tam 100 
metrekare büyüklüğündeki Türk 
bayrağını su altında açarak bir ilki 
gerçekleştireceğiz.”

Dal-
gıçlar, 100. yıl 
dönümü anısı-

na 100 metrekare 
büyüklüğündeki Türk 
bayrağını su altında 

açarak fotoğraf 
çektirdi.

Genç para basketbolcular, ay-yıldızlı 
formayı giyebilmek için çalışıyor
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübünün genç para basketbolcu-
ları Mustafa Hasırcık ve Burak Aygan, en büyük hedeflerinin milli takıma se-
çilip, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek olduğunu söyledi.

14 yaşındaki Mustafa Hasır-
cık, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, basketbol sayesinde 
öz güveninin daha çok arttığını 
belirterek, "Spora başladıktan son-
ra kendi işlerimi daha hızlı yapar 
oldum. Kollarım güçlendi. Eski-
den yapamazken şimdi arabadan 
sandalyeye, sandalyeden arabaya 
daha kolay geçer oldum. Hep 
birilerinin desteğine ihtiyacım 
olurdu. Artık ona gerek kalmadı. 
Kendi işlerimi kendim yapabiliyo-
rum." dedi.

Hastane koridorunda tanıştığı 
hocaları sayesinde spora başla-
dığını anlatan Mustafa, şunları 
kaydetti:

"Basketbola 2014'te başladım. 
3 yıldır da burada antrenman 
yapıyorum. Omurilik tedavisi 

görürken hastanede canım çok 
sıkılırdı. Hastane içinde gezer-
ken beni spora kazandıran ho-
calarla tanıştım. Onların önerisi 
ile basketbola başladım. Aynı 
zamanda öğrenciyim. Etimesgut 
Şehit Erdem Ertan Ortaokulu 
8. sınıfta okuyorum. Sporu ve 
okulumu birlikte yürütmekte 
kararlıyım. En büyük hedeflerim 
bilgisayar mühendisi olmak 
ve mili takımda ülkemi temsil 
etmek."

Aygan: En büyük hayalim, ülkem 
adına olimpiyatlarda yer almak

Para basketbolcu Burak Aygan, 
ay-yıldızlı formayla olimpiyat-
larda yer alabilmenin hayalini 
kurduğunu dile getirdi.

Okuduğu engelli lisesinde yapı-
lan tarama sonrası keşfedildiğini 

aktaran Burak, "Şener Çakmak Li-
sesi 10. sınıf öğrencisiyim. Orada 
benimle konuştuklarında basket-
bol oynayabileceğimi söyledim. 
Böylece başladım. Spora başladık-
tan sonra öz güvenim arttı. Daha 
da güçlendiğimi hissediyorum." 
diye konuştu.

Engelli tüm bireylerin spor yap-
ması gerektiğini anlatan Burak, 
"Herkese sporu öneririm. Basket-
bol olmasa da başka branşlara 
yönelsinler. Sosyalleşmelerine 
katkı sağlayacaktır. Öz güvenleri 
artacak, çok daha mutlu olacaklar-
dır. Hedefim, milli takıma seçile-
rek uluslararası organizasyonda 
ülkemi temsil etmek. En büyük 
hayalim ise ülkem adına bir gün 
olimpiyatlarda yer almak." değer-
lendirmesinde bulundu.

ENGELLI TIYATROSU 

2000 tiyatro severle buluştu
İzmir’in Seferihisar ilçesinde kültür ve sanat faaliyetleri 
yürüten Seferi Sahne Kültür Sanat Topluluğu 2015 yılın-
dan bu yana Seferihisar’ı tiyatro ile buluşturuyor.

SEFERIHISAR’DA 2015 yılında bu 
yana kültür ve sanat faaliyetleri yü-

rüten Seferi Sahne Kültür Sanat Topluluğu 
kurulduğu günden bu yana pek çok 
oyun ve sanat faaliyeti gerçek-
leştirdi. Seferihisar’da ayrıca 
pek çok il ve ilçede tiyatro 
faaliyetlerinde bulunan 
topluluk, Seferihisar’da 
kültür ve sanat faali-
yetlerinin geliştirilmesi 
konusunda çalışmalar 
yürütüyor. Seferihisar’da 
sanatın desteklenmesi-
nin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Seferi Sah-
ne Kültür Sanat Topluluğu 
Kurucusu ve tiyatro eğitmeni 
Uğur Alparslan, “Özellikle burada yetişmiş 
ve yetiştirilecek sanat insanlarına daha 
fazla önem verilmesi ve imkân tanınma-
sı gerektiğini düşünüyorum. İlçemizde 
sanata ilgi oldukça yoğun” diyerek sanatın 
desteklenmesine dikkat çekiyor.

Topluluğun kurulmasından bu yana 
yaklaşık 1700 kişiye tiyatro, drama ve 
diksiyon eğitimi sağladıklarını ifade eden 

Alparslan, “Eğitim verdiğimiz kursiyer-
lerden 1200 kadarı ilçemizde ve çeşitli 
il ve ilçelerde sahneyle buluşma imkânı 

buldu. Ekibimiz çok geniş bir aile. Bu 
nedenle aynı dönem içerisinde 

iki üç oyun sahneleyebiliyo-
ruz. Geçtiğimiz mayıs ayı 
sonunda artarda, farklı 
oyuncularla 7 oyun 
sahneledik. Her oyunda 
ortalama 15 kişi rol 
aldı. Yani ay içerisinde 
100’den fazla arkadaşı-

mız sahnesini en başa-
rılı şekilde icra etti” diye 

konuştu.
Seferi Sahne Kültür Sanat 

Topluluğu bünyesinde kurulan 
Engelli Tiyatrosu’nun nisan ayı içerisinde 
İzmir’in 5 ayrı ilçesinde sahne aldığını 
söyleyen Alparslan, “Sahne aldığımız oyun-
larla 2000 izleyiciyle buluşma imkânımız 
oldu. Avrupa birliği Desteğiyle kurduğu-
muz Seferihisar Engelli Tiyatrosu ile 4 
aylık bir hazırlanma sürecinin ardından 
tüm arkadaşlarımız başarıyla sahnelerini 
icra etti” diye konuştu.

Morgül: Bugüne kadar 
1500 sandalye kazandırdım

Türk müziğinin 
ünlü sesi Yılmaz 
Morgül, yoğun 
istek üzerine bir 
ay içinde  ikinci 
kez Mordoğan‘da 
sahneye çıktı.

HEM şarkıları  hem de sahne kos-
tümleri ile büyük beğeni kazanan 

Morgül’ü  takip edenlerin  büyük çoğunlu-
ğunu kadınlar oluşturdu.  Sahnede kendi-
sini izleyenlere seslenen Yılmaz Morgül; 
‘’Mordoğan’ın Morgül’üyüm eğlencenin 
formülüyüm’’ dedi.

Morgül’e eşlik eden  misafirler ise “ 
Mordoğan ‘ın Morgülü, eğlencenin formülü 
“ diyerek sanatçıya tempo tuttular, ren-
garenk kostümlerin çok beğenildiğini ve 
kendisene uğur getirdiğini belirten Morgül 
“ kostümlerimi modacı İlayda Demir ha-

zırlamakta, bütün sahne kostümlerini  bir 
zaman sonra diğer  giysilerimle birlikte  
vakıf  başkanlığını  iş insanı, Koreograf, 
Organizatör Atilla Kaplakaslan’ın yaptğı  
“Engelsiz Yaşam Vakfı”na bağışlıyorum, bu 
vakfa benimle birlikte yüzlerce sanatçı giy-
si veriyor bunların arasındaa  Acun Ilıcalı, 
Hadise gibi diğer sanatçı arkadaşların 
verdiği giysiler açık artırmada satılmakta 
buradan elde edilen gelirle   engelliler için 
akülü sandalye alıyoruz;  bu güne kadar 
1500 sandalye kazandırdım, amacım 10 
bin  sandalye kazandırmak” diye konuştu

Engelli İzmirim Kart işlemleri
bu noktalarda yapılıyor!
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Teknoloji ve 
İnovasyon Şirketi, İzmirim Kart başvuru noktalarını kentin 
dört bir yanında hizmete aldı. Yaygınlaşan hizmet, bu-
günlerde özellikle Öğrenci İzmirim Kart başvurularından 
kaynaklanabilecek yığılmaları önleyecek. 

ELEKTRONIK Ücret Toplama 
Sistemi’ni çalıştıran ve İzmirim Kart 

hizmetlerini yürüten İzmir Teknoloji ve 
İnovasyon Şirketi (İZTEK), sorumluluk ala-
nında attığı yeni adımlarla dikkat çekiyor. 
Yolcuların banka ve kredi kartlarını toplu 
ulaşımda kullanmasını sağlayan İZTEK 
yönetimi, İzmirim Kart hizmetlerinin ken-
tin dört bir yanında verilebilmesi için de 
atağa geçti. Daha önce Konak’taki İzmirim 
Kart Merkezi’nde verilen hizmet; son üç 
yılda kent merkezinin yanı sıra çevre ilçe-
lerde de yaygınlaştırıldı. 

KONAK’A GELMEYE GEREK YOK

İZTEK Yönetim Kurulu 
Başkanı Nilüfer Çınarlı 
Mutlu, vatandaşların, 
Konak’a gelmek zorun-
da kalmadan, ikâmet 
ettikleri yerlerde ya da 
yakınlarındaki başvuru 
merkezlerinde işlemleri-
ni kolayca yapabildiğini 
söyledi. Bugünlerde ilk 
ve orta dereceli okulların 
yanı sıra üniversitelerde 
de kayıt döneminin devam ettiğine dikkat 
çeken Mutlu, şöyle konuştu: “İzmirim Kart 
merkezlerimizde; Öğrenci, Öğretmen, 60 
Yaş, 65 Yaş ve Engelli İzmirim Kart işlem-

lerini yapıyoruz. Okullara kayıt dönemi 
olduğu için Öğrenci İzmirim Kart işlemleri 
son derece yoğunlaştı. Öğrencilerimiz, 
kentin dört bir yanındaki İzmirim Kart 
başvuru noktalarında işlemlerini kolayca 
yaptırabilir. Böylece özellikle Konak Kart 
Merkezi’nde yığılmaları önlemiş oluruz.”

İŞTE KART BAŞVURU MERKEZLERİ

Kent merkezindeki İzmirim Kart başvuru 
merkezleri;

Konak 
Üçyol Metro İstasyonu çıkışı
Fahrettin Altay Aktarma
Bornova Metro Aktarma 

Bostanlı İskele 
Şirinyer Aktarma ve 
Otogar’da bulunuyor. 
Şahsen ya da www.

izmirimkart.com.tr ad-
resi üzerinden başvuru 
yapılabiliyor. Şahsen 
başvuranların kartları 
hemen basılıp veriliyor. 
İnternet başvuruların-
da da kartlar istenen 
merkezden aynı gün 

elden teslim ediliyor. Kent merkezindeki 
başvuru noktalarının adreslerine, https://
www.izmirimkart.com.tr/tr/KartBasvuru-
Merkezleri linkinden ulaşılabilir. 


