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Engellere birlikte 
destek oluyoruz!
Adrese teslim hediye sandalyeleri geçtiğimiz ayda da iletmenin 
gururunu yaşıyoruz. Gazeteniz Engellim Sesi ile birçok engelli, 
yaşlı ve ihtiyaç sahibinin yüzü güldü, gümeye devam edecek.

GAZETENIZ Engellim Sesi ile yardımlarımız sürüyor. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Engellim Sesi Gazetesi Genel Müdürü 
Didem Şensürek, ekonomik sıkıntılı dönemde çalışmalarını 
artırdıklarını söyledi.

ŞENSÜREK, “Başarımızın sırrı okurlarımızın, hayırseverlerin 
güvenini kazanmaktan geçtiğini, şeffaf yönetim anlayışını uy-
gulayıp açıklıyoruz. Bu ayda da engelli kardeşlerimizin yüzünü 
güldürmeyi hedefledik.” diye konuştu.

TEK DİLEĞİMİZ ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK!

>> 'KUSURSUZ KULAK' BAGER, GÜN 
BATIMI VE AY IŞIĞINDA BEETHOVEN'IN 

'Ayışığı Sonatı'nı çaldı
MUŞ'TA duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 
doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, gün batımında ve ay 
ışığında Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı" parçasını çaldı. 
SAYFA 8’DE

Narlıdere’de engelli şarj istasyonu kuruldu
Narlıdere Belediyesi, ‘en-
gelsiz ve erişilebilir Narlı-
dere’ hedefiyle yürüttüğü 
çalışmalara yenilerini 
eklemeye devam ediyor. 
BELEDIYE, engelli vatandaşların 
sosyal hayata katılımlarını kolaylaştır-
mak amacıyla kentin en uğrak nokta-
larından olan Demokrasi Meydanı’na 
engelli şarj istasyonu kurdu. 
SAYFA 3’TE

IRAK’IN kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda mayına basa-
rak sol bacağını kaybeden Piyade Komando Uzman Çavuş Yusuf 
Deli, basketbolla hayata tutundu. SAYFA 3’TE

PENÇE-ŞİMŞEK OPERASYONU GAZİSİ 

Sporla yaşama bağlandı

>> ENGELLİ BİR ÇOCUĞU ARKADAŞLARININ 

Yürütme mücadelesi 
filmde anlatılacak
TEKERLEKLI sandalyeyle 
yaşamını sürdüren çocuk ile 
onu ayağa kaldırmak isteyen 
arkadaşlarının hikayesini konu 

alan ve yaşanmış bir olaydan 
esinlenilen “Poşetten Kanatlar” 
filminin Bursa’daki çekimleri 
sürüyor. SAYFA 7’DE

>> AYAK PARMAKLARIYLA BİLGİSAYAR KULLANARAK DERS ÇALIŞAN 

SP hastası Ümithan 
Yılmaz liseyi bitirdi
SEREBRAL Palsi hastalığına bağlı 
doğuştan el ve ayaklarını kullanamayan 
fiziksel engelli 46 yaşındaki Ümithan 

Yılmaz, “Kendimi gökdelenin üstüne 
çıkmış gibi hissediyorum.” dedi.  
SAYFA 7’DE

İki engelli yarış pistinde 
sürüş deneyimi yaşadı

OTOMOBIL sporlarına olan tut-
kularından dolayı co-pilotluk eği-
timi alan bedensel engelli Ayhan 
Metin ile görme engelli Hamit 
Alemdaroğlu, TOSFED Körfez Yarış 
Pisti’nde özel donanımlı yarış 
arabasında ilk kez birlikte sürüş 
deneyimi yaşadı.       SAYFA 4’TE

EVDE BAKIM HİZMETİNİN EVDE BAKIM HİZMETİNİN 

Kapsamı 
genişledi
30 ilçede yurttaşlara evde bakım 

hizmeti veren 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, hizmet 
yelpazesine ağız 
ve diş sağlığını da 
ekledi. Artık İzmir-
li yurttaşlar diş 
temizliğinden dol-
guya kadar pek çok 
tedaviye evlerinden 
ulaşabiliyor. 
SAYFA 5’TE

Burnuyla 
kitap yazdı
IZMIR'IN Balçova ilçesinde oturan 
serebral palsi hastası 49 yaşındaki 
Sema Yılmazgil, burnunun ucuyla 
tabletin ekranına dokunarak yazdığı 
"Sevginin Gücü" adlı çocuk kitabını 
tamamladı. SAYFA 4’TE

>> ÖĞRENCİLERİ 

Müzikle
buluşturdu

SAYFA
3’TE
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>> ZIHINSEL ENGELLI CEYLAN, SÜREKLI ARAYIP 

Meşgul ettiği 112’ye 
bu kez misafir oldu
İZMİR’de yaşayan zihinsel engelli ve böbrek hastası Ceylan Erol (24), cep te-
lefonunu eline her aldığında 112 Çağrı Merkezi’ni arayıp, meşgul etmesi üzerine 
merkezde misafir edildi. Erol’a yaptığı asılsız ihbarların başka hastalar için ya-
ratabileceği tehlikeler anlatılıp, oyuncak telefon hediye edildi. Ceylan Erol, “112’yi 
artık gereksiz aramayacağım” dedi.

İzmir’de yaşayan yüzde 70 zihinsel 
engelli, böbrek hastası Ceylan Erol, 
bir süredir ailesi farkına varma-

dan telefonu her bulduğunda İzmir 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü 
aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı’nın, 
Türkiye’de farklı acil yardım çağrıları 
için kullanılan ‘İtfaiye: 110, Jandarma: 
156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 
177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122’ 
numaralarını, ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ 
altında toplamasının ardından 4 yıl 
önce faaliyete geçen ve asılsız çağrı-
larla mücadele veren merkez, arayıp, 
telefonu meşgul eden kişilerden 
birinin de Ceylan Erol olduğunu tespit 
etti. Merkez, telefonu meşgul etmeyi 
sürdüren Erol’u misafir etmeye karar 
verdi. Bu kararın kendisiyle paylaşılma-
sı üzerine konuştuğu kişileri görecek 
olmanın heyecanıyla merkezi aramaya 
ara veren Erol, misafir olacağı günü 
beklemeye başladı. Merkez yöneticileri 
Erol ve ablası Havin Kandemirci’yi (32) 
merkezde ağırladı. 112 Acil Çağrı Mer-
kezi’ni ilgiyle gezen Erol, arama yaptığı 

çalışanlarla yüz yüze tanıştı. Erol’a 
yaptığı asılsız ihbarların başka hastalar 
için yaratabileceği tehlikeler anlatılıp, 
oyuncak telefon hediye edildi.

‘ARTIK İKNA OLDU’ 

Asılsız çağrıların artması ve bu 

duruma bir çözüm bulabilmek için 
merkezi ziyaret etmesi kararı aldıktan 
sonra Erol’u davet ettiklerini anlatan 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. 
Murat Ummak, “Ceylan zihinsel en-
gelli bir birey. Kurumu binin üzerinde 
aradı. Gereksiz ve asılsız aramayla 

burayı meşgul ediyor. Bu durumu 
çözmek için ne yapabiliriz, diye dü-
şündük ve 112’ye konuk edip, kurumu 
anlatmak istedik. Bence artık ikna 
oldu. Kendisine de ziyaret sonunda 
oyuncak telefon hediye ettik. Tele-
fonda çeşitli müzikler de var. Onunla 
zaman geçirmesini istedik” dedi.

‘ŞARKI SÖYLEMEK, ADRES 
SORMAK İÇİN ARAYANLAR VAR’

Asılsız ihbarlara da değinen Dr. 
Murat Ummak, “Bu yılın başından 
itibaren 3 milyon 600 bin asılsız çağrı 
var. Aramaların yüzde 63’ü asılsız 
çağrılardan oluşuyor. Gereksiz yere 
arayanlar da oluyor. Şarkı söylemek, 
adres sormak için arayan, asılsız yan-
gın ihbarı verenler var. Bu tür arama-
lar yapıp, hattı meşgul eden kişiler 
için bir cezai sorumluluk var. Asılsız 
ihbarda bulunan hatlar takip edildik-
ten sonra cezai yaptırımlar uygulanı-
yor. Vatandaşlarımızın acil durumları 
için 7/24 hazırız. Ama asılsız ya da 
gereksiz aramalar acil durumları 

etkileyebiliyor. Bu nedenle lütfen acil 
durumlar için arayın” açıklamalarında 
bulundu.

‘HABERİ VERDİĞİMİZDEN BERİ 
ASILSIZ ÇAĞRI YAPMAYI BIRAKTI’

Ceylan Erol’un merkezi binlerce 
kez aradığını ve defalarca asılsız 
ihbar yaptığını dile getiren 112 Çağrı 
Merkezi’nde çağrı alıcısı olarak görev 
yapan Mehmet Kotan ise “Ceylan bizi 
binlerce kez aramıştır. Belki de canı 
sıkıldığı ve sohbet etmek istediği 
için arıyor. Bazen de aradığında asıl-
sız ihbarda bulunup, örneğin yangın 
çıktığını dile getiriyor. Olayın doğru 
olup olmadığını sorduğumuz da yan-
gın olmadığını ve yalan söylediğini 
söylüyor. Bizler kendisine merkezi 
ziyaret etmesini istediğimizi söyle-
diğimizde çok heyecanlandı. Haberi 
verdiğimizden beri asılsız çağrı 
yapmayı bıraktı” ifadelerini kullandı. 
Merkezdeki çalışmaları gören Ceylan 
Erol da “112’yi artık gereksiz arama-
yacağım” dedi.

ENGELLI bireylerin 
sosyal hayata eşit ve 

bağımsız katılabilmelerini 
destekleyen teknolojiler geliş-
tiren Turkcell, Hayal Ortağım 
uygulamasıyla kültür sanatta 
da engelleri aşıyor.

Şirketten yapılan açıkla-
maya göre, Türkiye'nin ödüllü 
açık hava sahnesi Turkcell Va-
di'de 2 Ekim'de sahnelenecek 
"Cimri" oyunu, görme engelli 
bireylerin de takip edebilme-
leri için Turkcell'in Hayal Or-
tağım uygulaması üzerinden 
anlık sesli betimlemeyle ilk 
kez sahnelenecek. Bu sayede 
görme engelli sanatseverler, 
bu tiyatro oyununu hiçbir gör-
sel ayrıntıyı kaçırmadan tüm 
seyircilerle birlikte deneyim-
leyebilecek.

Tiyatrocu Tansu Biçer'in 
yönetmenliği ve Serkan Kes-
kin'in "Harpagon" performan-
sıyla 5 sezondur kapalı gişe 

sahnelenen "Cimri", Turkcell 
Vadi'de ilk kez tiyatroseverler-
le buluşacak.

Semaver Kumpanya tara-
fından sahnelenecek oyunla 
sanatseverler, 17. yüzyılda 
yaşamış Fransız yazar Molie-
re'in ünlü eseriyle engelleri 
aşan keyifli bir akşam geçire-
cek. Yazar Sabahattin Eyüboğ-
lu'nun çevirisiyle sahnelenen 
oyunun müzikleri ise Okan 
Kaya ve Ömer Öztüyen'e ait.

ERİŞİLEBİLİRLİK ODAKLI 
BİR ETKİNLİK ALANI TURK-

CELL VADİ

Türkiye'nin en genç ve aynı 
zamanda uluslararası ödüllü 
açık hava sahnesi Turkcell 
Vadi'de engelli bireyler de 
engelsiz kültür-sanat keyfini 
deneyimleyebiliyor.

Bu kapsamda mekana özel 
giriş kapısı, AVM içerisinde 
bulunan engelli otoparkından 

tekerlekli sandalye hizmeti ve 
görme engelliler için sarı kıla-
vuz çizginin yanı sıra fiziksel 
engelliler için sahne önünde 
özel izleme alanı bulunuyor.

Etkinlikler için gelen görme 
engelli bireyler, kapalı alan-
larda yönlendirme sağlayan 
Hayal Ortağım uygulaması 
entegrasyonuyla Turkcell 
Vadi'de gitmek istediği yerler 
için adım adım navigasyon 
desteği alabiliyor. Ayrıca, 
alanda yer alan geri dönüşüm 
otomatında plastik ve alümin-
yum atıklar toplanıyor.

Turkcell Vadi etkinliklerinin 
biletlerini Platinum üyeleri 
yüzde 15 indirimli ve Türki-
ye'nin dijital müzik platformu 
fizy kullanıcıları ise yüzde 
10 indirimli satın alabiliyor. 
Turkcell Platinum ve fizy'den 
temin edilen indirim kodla-
rıyla biletler www.biletix.com 
sitesinden alınabiliyor.

Turkcell, sanatla 
hayallere ortak oluyor

Turkcell Vadi’de ilk kez bir tiyatro oyunu, görme engelli yetiş-
kinler için Turkcell’in Hayal Ortağım uygulamasında yer alan 
canlı sesli betimleme teknolojisiyle sahnelenecek.

ANEMON 
Grand Mani-

sa'da düzenlenen 
kongrenin açılışında 
konuşan MCBÜ Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet 
Ataç, toplumdaki 
her bireyin engelli 
adayı olduğuna işaret 
ederek, herkesin bu 
bakış açısıyla engelli 
farkındalığı taşıması 
gerektiğini söyledi.

Ataç, engelsiz bir 
üniversite olma 
yolundaki çalışmala-
rının sürdüğünü dile 
getirerek, bu alanda 
yaptıkları çalışmalar 
12 alanda bayrak 
aldıklarını, kütüphane, 
fakülteler, yemekha-
neler ve üniversitenin 

muhtelif alanlarında-
ki yaptıkları engelli 
dostu çalışmaların 
Yükseköğretim 
Kurulunca da takdir 
edildiğini aktardı.

Ataç'ın konuşması-
nın ardından görme 
engelli müzisyen 
Şevval Koç, müzik 
dinletisi sundu.

Kongre, "Kamu-
da Engelsiz Bilişim 
Çalışmaları" başlıklı 
oturumla devam etti.

Kongrede 12'si 
yabancı toplam 74 
konuşmacı, bilgi ve 
tecrübelerini payla-
şacak. 25 akademik 
bildirinin sunulacağı 
kongre, 24 Eylül'de 
sona erecek.

“ULUSLARARASI ENGELSIZ 
BILIŞIM 2022 KONGRESI” 

Manisa’da 
başladı
Manisa Celal Bayar Üniversite-
si (MCBÜ) ev sahipliğinde dü-
zenlenen “Uluslararası Engelsiz 
Bilişim 2022 Kongresi” başladı.

GELECEKTE KÖK HÜCRE 

İşitme kaybına 
çare olabilir

YEDITEPE Üniversitesi Kozyatağı 
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalık-

ları Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, ileri 
derecede sensörinöral işitme kaybı olan veya 
geleneksel işitme cihazından fayda görmeyen 
hastalara "biyonik kulak" olarak da bilinen kok-
lear implant takılabileceğini belirterek, cihazın 
4 yaşına kadar tespit edilen ileri derecede 
sensörinöral işitme kaybı olan çocuklarda 
uygulanabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Doğan, AA muhabirine Uluslararası 
İşitme Engelliler Haftası kapsamında yaptığı 
açıklamada, işitmenin insanın çevreyle iletişim 
kurmasını sağlayan en önemli duyularından 
biri olduğunu vurgulayarak, hayatın ilk yılla-
rında işitmeyen bir çocuğun beyninde kelime 
hafızası oluşamayacağı için konuşmasının da 
mümkün olmayacağını kaydetti.

Normal insan kulağının 20 Hz ila 20 bin 
Hz arasındaki sesleri duyabileceğini aktaran 
Doğan, "Konuşma frekansları 500Hz, 1000Hz, 
2000Hz ve 4000 Hz'dir. Yüksek frekanslarda 
kayıp olmaya başladığı zaman kaybın derecesi 
ile orantılı olarak kulakta çınlama olarak tarif 
edilen ve sessiz ortamlarda fark edilebilen 
ince bir ses duyulur. Bu nedenle hasta işit-
me kaybı şikayeti ile değil, çınlama şikayeti 
ile başvurur. Konuşma frekanslarında kayıp 
olduğunda ise hastanın günlük hayatındaki 
iletişimi etkilenir. Ses dalgalarının iç kulağa 
kadar olan yolculuğunda ve/veya iç kulaktan 
beyne kadar olan iletiminde çeşitli nedenlerle 
engel oluşabilir." diye konuştu.

Doğan, intrauterin hayattan başlayarak ha-
yatın her döneminde işitme yollarında meyda-
na gelebilecek engellerin değişik derecelerde 
işitme kaybına yol açtığını söyledi.

Alışveriş merkezinde işaret dili eğitimi
BODRUM ilçesinde alışveriş merkezinde 
vatandaşlara işaret dili eğitimi verildi.

Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamın-
da bir alış-
veriş merke-
zinde sosyal 
sorumluluk 
projesi etkin-
liği gerçek-
leştirildi.

Etkinlikte, 
vatandaş-
lara A’dan 
Z’ye 29 harf 
temel işaret 
dili eğitimi 

verildi.
Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı 

Şebnem Şen, işitme engellilerle pratik yapa-
rak AVM’deki 
misafirlere 
işaret dili eğiti-
mi verdiklerini 
söyledi.

Şen, sosyal 
sorumluluk 
ve farkındalık 
projesine destek 
olan alışveriş 
merkezi yetkili-
lerine teşekkür 
etti.
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İzmir'de 26 yıl işlettiği müzik 
merkezini sağlık sorunları 
nedeniyle kapatmak zorunda 

kalan bedensel engelli Murat 
Duran, iş yerindeki enstrümanları 
Torbalı ilçesindeki bir köy okulu-
na bağışlayarak minik öğrencileri 
müzikle buluşturdu.

Bedensel engelli olarak dün-
yaya gelen 52 yaşındaki Murat 
Duran, tedavi için gittiği Alman-
ya'da 1 yıl içinde ayaklarından 9 
kez ameliyat edildi. Bir süre özel 
protezlerle yürüyebilen Duran, 
çeşitli nedenlerle Almanya'daki 
tedavisini yarım bırakmak zorun-
da kaldı.

Engeline rağmen yaşama 
tutunan Duran, küçük yaşlarda 
ağzıyla kullandığı fırçalarla re-
sim yapmaya başladı, ilk sergisini 
de Almanya'da açtı. Duran'a iş 
yeri açması için Bostanlı'da bir 
yer tahsis edildi.

Burada önce tablolarını satan 
ardından adını taşıyan bir müzik 
merkezi açan Duran, çok sayıda 
müzisyenin verdiği destekle bir 
eğitim yuvasına dönüştürdüğü 
merkezini 26 yıl boyunca işletti.

Akciğerinde sorunlar yaşayan 
Duran, geçen mart ayında merke-
zini kapatmak zorunda kaldı ve 
çok sevdiği köy ortamını yaşa-
mak için Torbalı'ya bağlı kırsal 
Atalan Mahallesi'ne yerleşti.

Burada 26 yıldır üstlendiği 
misyonu devam ettirmek isteyen 
Duran, dükkanındaki enstrüman-
ları birçok müzik aletini tanıma-
dıklarını fark ettiği köy okulun-
daki öğrenciler için bağışlamaya 
karar verdi.

Duran, AA muhabirine, el ve 
ayaklarını kullanamama halinin 
kendisine hiçbir zaman engel 
oluşturmadığını, merkezini işlet-
tiği dönemde 18 binin üzerinde 
öğrenciye müzik eğitimi verdik-
lerini söyledi.

Müziği ve çocukları çok sev-
diğini, genç neslin sanatla iyi 
iletişimleri olmalarını da önemli 
bulduğunu ifade eden Duran, 
dükkanındaki enstrümanları 
Subaşı İlkokuluna bağışlamaya 
karar verdiğini dile getirdi.

Benzer girişimlerin başkaları 
tarafından da yapılmasını isteyen 
Duran, şunları kaydetti:

"11 yaşında oğlumuz var. Arka-
daşları gidip geldikçe evimizin 
müzik köşesindeki müzik aletle-
rinin çoğunu tanımadıklarını fark 
ettim. Çocuklara bunları anlatır-
ken müzik 
öğretmen-
leri dinleti 
yaptıklarında 
çocukların 
büyülendi-
ğini gördüm. 
Çocukların 
gözlerindeki 
tebessümü, 
şaşkınlığı ve 
mutluluğu 
hiçbir şeyle 
alamazsınız. 
Mağazamda 
kapattığım 
zaman orada 
kalanlardan 
gitar, darbuka, ritm aletleri, okul 
flütleri, okullarda temel müzik 
eğitimi olarak kullanılabilecek 
birçok müzik aleti verdim.

Özellikle kırsal kesimlerdeki 
okullarda müzik alanında eksik-
lerinin olduğunu öğrendim. Mü-
zik aletlerini bir okula bağışlayıp 
müzik sınıfı kurdurmak, çocuklara 
müziği sevdirmek, müzikle küçük 
dokunuşta bulunmak istedim. Öl-
meden önce bu hayalimi gerçek-
leştirdim çok mutluyum. Çocuklar 
enstrümanlarıyla yanıma geldiler, 

beni ayrı etkiledi."
Müzik sınıfındaki öğrenci-

lerden Mert Dinçer de birçok 
enstrümanla ilk kez tanıştığını 
belirtti.

Artık müzik aletleriyle eğitim 
aldıklarını vurgulayan Din-
çer, "En sevdiğim gitar. Eğer 

kendimizi 
geliştirirsek 
arkadaşları-
mızla orkest-
ra kurabi-
liriz. Kendi 
aramızda 
müzikler 
yapabiliriz. 
Darbukamız, 
gitarımız ve 
kemanımız 
var. Müzik 
dinlemeyi 
seviyorum. 
İleride gitar 
çalmak isti-
yorum." diye 

konuştu.
Öğrenci Şevin Savıcı da müzik 

aletlerini görünce çok mutlu 
olduğunu dile getirdi.

Gitar ve keman çalmak iste-
diğini anlatan Savıcı, "Müzikle 
aram iyi. Bazı insanlar sesimin iyi 
olduğunu söylüyor. Gitarla şarkı 
söylemek istiyorum. Darbukayı 
iyi çalmaya başladım. Murat 
ağabeye çok teşekkür ederiz, 
okulumuza yeni bir müzik sınıfı 
yaptı. Arkadaşlarımla bir konser 
yapmak isteriz." dedi.

>> KAPATTIĞI IŞ YERINDEKI ENSTRÜMANLARI BAĞIŞLADIĞI 

Öğrencileri müzikle
buluşturdu

Duran: “Müzik aletlerini bir okula bağışla-
yıp müzik sınıfı kurdurmak, çocuklara mü-
ziği sevdirmek, müzikle küçük dokunuşta 
bulunmak istedim. Ölmeden önce bu 
hayalimi gerçekleştirdim çok mutluyum”

Doğuştan ellerini ve ayaklarını kullanamayan İzmirli bedensel engelli 
Murat Duran, sağlık problemi nedeniyle kapattığı iş yerindeki ens-
trümanları Torbalı ilçesinde kırsal mahalledeki okula bağışladı

Darbuka, gitar, ritm aletleri, keman gibi çok sayıda müzik aletini bağış-
layarak müzik sınıfı kurulmasına aracılık eden Duran, öğrencilerle okulda 
bir araya gelerek onların mutluluğuna tanıklık etti.

>> IŞITME ENGELLI MILLI ATLET

Otizmli çocukların gelişimine 
katkı sunuyor
İşitme engelli milli atlet Hüseyin Baydaş, spor uzmanı ola-
rak atandığı Afyonkarahisar'da yakından ilgilendiği otistik 
çocukların gelişimi için elinden geleni yapıyor. 

MERSINLI 28 yaşındaki Baydaş, kü-
çük yaşta ilgi duyduğu atletizmde tek 

yumurta ikizi Hasan 
Baydaş’la yurt içi ve 
dışındaki şampiyon-
larda çeşitli dereceler 
elde ederek milli 
sporcu oldu. Gençlik 
ve Spor Bakanlığının 
2022 yılındaki atama-
sında işitme engelli 
Baydaş, spor uzmanı 
olarak Afyonkarahisar 
Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğünde göreve 
başladı.

Baydaş, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğün-
ce Otistik Çocuklar 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneği’ndeki 
çocuklara atletizm 
başta olmak üzere 
farklı branşlarda spor 
yapmayı öğretmek için görevlendirildi. 
Afyonkarahisar’daki Spor Lisesi’nin spor 
salonunda 3 aydır iki grup şeklinde 30 
otizmli çocukla sportif çalışmalar yapan 
Baydaş, çocuklarla keyifli zaman geçiriyor.

Zamanla güzel mesafeler aldığını akta-
ran Baydaş, “Şimdi her biriyle çok iyi anla-
şıyoruz. Şu anda iletişim konusunda hiçbir 
problem yaşamıyoruz. Otizmli çocuklarla 
sportif çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün 
engelli kardeşlerimi seviyorum ve onlara 

faydalı olmak istiyorum. Otizmli çocuklar, 
kursa genellikle aileleriyle geliyor. Ders 

sırasında da ailelerimiz 
bizi yakından izliyor. 
Çok duygulandıkları 
ve mutlu olduklarını 
görüyoruz. Otizmli 
çocuklarımız sürekli 
evlerinde kalmasın. 
Onları spor yapmaya 
davet ediyoruz.” ifade-
sini kullandı.

Dernek Başkanı 
Fatma Kilci Kavas da 
otizmli çocukların 
sporla sosyalleşmesi 
ve başarılar elde et-
mesi için Afyonkarahi-
sar’da yeni bir oluşuma 
gittiklerini kaydetti.

İşitme engelli spor 
uzmanı Baydaş’ın 
otizmli çocuklarla 
çalışma yapması ko-

nusunda ilk başta tereddütlü olduklarını 
vurgulayan Kavas, “Hüseyin hocamızın 
sevgisi, ilgisi ve sempatisi sayesinde spor 
konusunda otizmli çocuklarımızda çok 
güzel ilerlemeler oldu. Hocamızın da 
işitme engelli olması dolayısıyla, otizm-
li çocuklarımızda da farklı bir yaklaşım 
oluştu. Çocuklarımızla tek tek yakından 
ilgilendiğini gördük, kendisini çok sevdik. 
Çocuklarımız, Hüseyin hocayı çok seviyor.” 
diye konuştu.

Çocukların gelişimine sporla katkı sunmak isteyen Baydaş, işitme engelli olması dolayısıyla 
kurs öncesinde otizmli çocuklarla anlaşamayacağını düşündüğünü belirtti.

ENGELSIZ ve erişilebilir bir Narlıdere 
hedefiyle çalışmalarına devam eden 

Narlıdere Belediyesi, dezavantajlı vatan-
daşlara yönelik hizmetlerine her geçen 
gün yenilerini ekliyor. Belediye, engelli 
vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği 
Demokrasi Meydanı’na engelli şarj istasyo-
nun kurarak önemli 
bir ihtiyacı giderdi. 
Narlıdere Belediye 
Başkan Yardımcısı 
İsmail Ay, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü 
Ebru Tuba İnci, En-
gelli ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyeleri 
Serap Sefer, Esengül 
Kaleli, Halil Sürücü, 
İbrahim Karabaş ve 
Narlıdere’de ikamet 
eden engelli vatandaşların katılımıyla hiz-
mete alınan engelli şarj istasyonu, vatan-
daşlara büyük kolaylık sağlayacak. Akülü 
araç kullananların şarj sorunu yaşamadan 
ilçede rahatça hareket etmesini sağlayacak 

şarj istasyonu, ücretsiz olarak hizmet vere-
cek. Aynı anda 3 aracın şarj edilebildiği şarj 
istasyonlarının sayısı vatandaşlardan gelen 
taleplere göre artırılacak.

TALEBE GÖRE ARTIRILACAK

Engelsiz bir Narlıdere hedefiyle çalışma-
larını sürdürdüklerini söy-
leyen Narlıdere Belediye 
Başkan Yardımcısı İsmail 
Ay, “Engelli vatandaşları-
mızın sosyal hayatlarını 
rahatlıkla sürdürebilmesi 
için elimizden geleni 
yapıyoruz. Engelli ve 
Sosyal İşler Komisyo-
nu’nda görev alan değerli 
meclis üyelerimiz de bu 
konuda yoğun bir çaba 
sarf ediyorlar. Demokrasi 

Meydanı’na yerleştirdiğimiz şarj istasyonu, 
engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata 
daha çok katılmalarını sağlayacak. Talebe 
göre şarj istasyonlarının sayısını artırmayı 
planlıyoruz” dedi. 

NARLIDERE’DE ENGELLİ 
ŞARJ İSTASYONU KURULDU
Narlıdere Belediyesi, ‘engelsiz ve erişilebilir Narlıdere’ hede-
fiyle yürüttüğü çalışmalara yenilerini eklemeye devam edi-
yor. Belediye, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımla-
rını kolaylaştırmak amacıyla kentin en uğrak noktalarından 
olan Demokrasi Meydanı’na engelli şarj istasyonu kurdu.

Engelliler şenliği coşkuyla sona erdi
28. 29. ve 30’uncusu bir arada düzenlenen 
Ayvalık Engelliler Kültür Sanat ve Spor Etkinlik-
leri Sarımsaklı Pazaryeri’nde yapılan eğlenceli 
etkinliklerle ve ardından sahilde yakılan kamp 
ateşiyle noktalandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Ayvalık’ın 
özel misafirleri, 30 yıldır olduğu gibi bu yıl da 
Ayvalık’a renk kattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in kentte 

yapılmasından çok mutluluk duyduğunu ifade 
ettiği Engelliler Şenliği’nin final gecesi Sarım-
saklı Plajları’nda bulunan yakılan geleneksel 
kamp ateşiyle sona erdi.

Şenliğin son gecesinde; Sarımsaklı Pazarye-
ri’ndeki etkinliklerin ardından, sahilde yakılan 
ateşin etrafında toplanan konuk engelliler ve 
aileleri şarkılar türküler söyleyerek gönüllerince 
eğlendiler.
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>> ELLERINI VE AYAKLARINI KULLANAMAYAN SEREBRAL PALSI HASTASI

Burnuyla kitap yazdı
İzmir'in Balçova ilçesinde oturan serebral palsi hastası 49 yaşındaki 
Sema Yılmazgil, burnunun ucuyla tabletin ekranına dokunarak yazdığı 
"Sevginin Gücü" adlı çocuk kitabını tamamladı.

D oğum sırasında beyninin 
oksijensiz kalması nedeniyle 
serebral palsi hastası olan 

Sema Yılmazgil, Eskişehir'de başlayan 
yaşam mücadelesini İzmir'de bakıcı-
larının yardımıyla sürdürüyor.

Eskişehir'de Porsuk İlkokuluna 
annesinin tekerlekli sandalyeyle 
götürdüğü Yılmazgil, tedavisi için 
2000 yılında taşındıkları İzmir'de açık 
öğretim ortaokul ve lise eğitimlerini 
tamamladı.

Lisenin ardından 2010'da Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyo-
loji Bölümü'nü kazanan Sema Yılmazgil, 
o dönem bakıcısının hayatını kaybetmesi 

üzerine okula devam edemedi.
Ellerini ve ayaklarını kullanamadığı 

için tekerlekli sandalyeye bağlı yaşa-
yan Yılmazgil, tüm gününü evde kitap 
okuyarak geçirmeye başladı.

Evde kaldığı süre içinde çocuk 
tiyatrosu yazan ve karikatür çizen 
Sema Yılmazgil, en büyük hayali olan 
bir çocuk kitabını çıkarabilmek için 
harekete geçti.

Hastalığının yol açtığı kasılmalar 
nedeniyle sadece burnunu kullana-
bilen Yılmazgil, burnunun ucuyla do-
kunduğu tabletin ekranında her harfi 
güçlükle yazarak "Sevginin Gücü" adlı 
kitabını yaklaşık 2 yılda tamamladı.

Yılmazgil, engelli "Rüya" ile arka-
daşı "Oya"nın üstesinden geldikleri 
zorlukları anlattığı 63 sayfalık çocuk 
kitabını, Balçova Belediyesinin deste-
ğiyle bastırmaya hazırlanıyor.

Çok sayıda insana hikayelerini ulaş-
tırabilmek amacıyla sponsor arayışına 
başlayan Yılmazgil, kendi parasını kaza-
nabilmek için yine burnunu kullanarak 
uzaktan bilgisayar, tablet veya telefonla 
çalışabileceği bir iş bulmak istiyor.

Balçova'daki bir apartmanın zemin 
katında, 88 yaşındaki annesi Müzey-
yen Yılmazgil, gündüz ile gece çalışan 
2 ayrı bakıcısıyla yaşayan Sema Yıl-
mazgil, AA muhabirine, yaşadıklarını 

ve hedeflerini yazı aracılığıyla anlattı.
Çok üzüldüğü ve depresyona girdiği 

zamanlar olduğunu belirten Yılmaz-
gil, yine de çalışmaktan vazgeçmedi-
ğini ifade etti.

Yılmazgil, engelli birey olarak 
yaşamanın ve hayatta kalmanın yol-
larını aradığını vurgulayarak, şunları 
kaydetti:

"1997-2000 ve 2003 yıllarında 
TRT'nin düzenlediği radyo çocuk 
tiyatrosu yarışmasına, kollarımın kas-
larındaki kasılmalarımdan dolayı bur-
numla elektronik daktilomla yazdığım 
radyo tiyatrolarım ile katıldım fakat 
bir derece alamadım. Daha sonra 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin dü-
zenlediği engelliler konulu karikatür 
yarışmasında mansiyon ödülü aldım. 
Karikatürümü elektronik daktilomla 
çizdim ve şimdi de çocuk hikayeleri 
yazıyorum. Bir engelli olarak kendi 
paramı kazanmak zorundayım. O yüz-
den bir yerden başlamak istiyorum."

Anne Müzeyyen Yılmazgil ise artık 
çok yaşlandığını, bu nedenle kızının 
geleceği için endişelendiğini belirtti.

Kızının her türlü zorluğa rağmen 
yaşama sevincini hiç kaybetmediğini 
anlatan Müzeyyen Yılmazgil, Sema'nın 
mutluluğu hak ettiğine, başarılı bir yazar 
olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Otomobil sporları tutkunu iki engelli 
yarış pistinde sürüş deneyimi yaşadı

Otomobil sporlarına 
olan tutkularından do-
layı co-pilotluk eğitimi 
alan bedensel en-
gelli Ayhan Metin ile 
görme engelli Hamit 
Alemdaroğlu, TOSFED 
Körfez Yarış Pisti’nde 
özel donanımlı yarış 
arabasında ilk kez 
birlikte sürüş deneyimi 
yaşadı.       

GLOKOMA (göz 
tansiyonu) bağlı 

olarak 15 yaşından sonra 
görme yetisini tamamen 
kaybeden 42 yaşındaki 
Hamit Alemdaroğlu ile 1 
yaşında geçirdiği çocuk 
felci sonucu engelli olan 
55 yaşındaki Ayhan Metin, 
otomobil sporlarına olan 
tutkularından vazgeçmedi.

Ankara'da memur ola-
rak görev yapan Metin ve 
Alemdaroğlu, tutkularının 
peşinden gidip, geçen yıl 
co-pilotluk eğitimi alarak 
pistte çıktı.

Körfez Yarış Pisti'nde 
düzenlenen Türkiye Oto-
mobil Sporları Federas-
yonu (TOSFED) Yıldızını 
Arıyor etkinliğinde özel 
el tertibatıyla donatılmış 
otomobilin pilot koltuğu-
na Metin, co-pilot kol-
tuğuna da Alemdaroğlu 
oturdu.

İlk kez birlikte sürüş 
deneyimi yaşayan Metin 
ve Alemdaroğlu, yarış 
pistinde engel tanımadı.

TOSFED Engelliler 
Komisyonu Başkanı olan 
Ayhan Metin, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
tekerlekli sandalye bas-
ketbolu, atletizm, tüplü 
dalış, yamaç paraşütü, 
kayak, dağcılık ve ralli 
gibi sporlarla da ilgilen-
diğini söyledi.

Metin, trafik kazaları-
na bağlı olarak ölüm ve 
sakatlanmaları azaltmak, 
gençleri pistlere daha çok 
çekmek için engellilerle 
ilgili federasyona teklifte 
bulunduklarını kaydetti.

Kendisi ve Alemdaroğlu 
ile 4 engellinin geçen yıl 
teorik ve pratik eğitim 
aldığını belirten Metin, 
görme engelli bireylerin 
de co-pilotluk heyecanını 
yaşaması için araştırma-
lar yaptıklarını anlattı.

Metin, araştırmalar 
sonucu bir yöntem bul-
duklarını dile getirerek, 
"Geliştirdiğimiz bir yön-
temle yol notlarını sese 
dönüştürdük. Adım adım 
yol notlarını ses kayıtla-
rına aktarıyoruz, Hamit'e 
veriyorum. Hamit ben 

'tamam' dedikçe bir son-
raki yol notuna geçiyor. 
Alıştıktan sonra zaten yol 
notunu neredeyse ezber-
ler hale geliyor. Arabanın 
hareketlerine bağlı olarak 
da nereye geldiğimizi 
yaklaşık olarak ben daha 
'tamam' demeden çözme-
ye başlıyor. Bu çok uzun 
birliktelik gerektiriyor, 
çok iyi bir senkronizasyon 
gerektiriyor." diye konuştu.

Pistlerde çok sayıda en-
gelli görmek istediklerini 
belirten Metin, "Hedefi-
miz; Türkiye şampiyonası 
yapmak, mevcut şampiyo-
naların içerisinde engel-
lilerin derece almasını 
sağlamak, Uluslararası 
Otomobil Federasyonun-
da Engelliler Komisyo-
nunun içerisinde iyi bir 
yer edinmek, dünyada 
da tıpkı şu an tekerlekli 
sandalye basketbolda ve 
atletizmde olduğu gibi 
Türk bayrağını en yük-
sekte dalgalandırmak." 
ifadelerini kullandı.

Pençe-Şimşek operasyonu gazisi 
sporla yaşama bağlandı
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda mayına basarak sol 
bacağını kaybeden Piyade Komando Uzman Çavuş Yusuf Deli, basket-
bolla hayata tutundu.

ZORLU bir rehabilitasyon sürecinin ardın-
dan tanıştığı basketbolla hayata bağlanan 

Yusuf Deli, bu yıl Tekerlekli Sandalye Basketbol 
1. Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Beledi-
yespor’a transfer oldu.

Bir bacağına protez takılan ve vücudundaki şa-
rapnel parçalarıyla hayatını sürdüren Yusuf Deli, 
yaşama tutunmasını sağlayan basketbolda ay-yıl-
dızlı formayı giyebilmek için mücadele ediyor.

Gazi Yusuf Deli, çok hızlı bir toparlanma süreci 
geçirdiğini, GATA’da 4 günü yoğun bakımda ol-
mak üzere 45 gün tedavi gördüğünü hatırlattı.

Hastanede kaldığı süre boyunca 20’nin üzerin-
de ameliyat geçirdiğini aktaran Deli, vücudunun 
çeşitli yerlerindeki şarapnel parçalarının çoğunun 
çıkarıldığını ifade etti. Gazi Yusuf Deli, operas-
yonda bir bacağını kaybettiğini ve 8 aydır protez 
kullandığını söyledi.

Daha önce Hatay’ın amatör kulüplerinde futbol 
oynadığını ifade eden Deli, şöyle konuştu:

“Ampute futbola gitmek istiyordum ancak diğer 
bacağım da kırık olduğu için kendimi riske atmak 
istemedim. Hastanede tekerlekli sandalyeyi çok 
iyi sürüyordum. Hastanedeki personelin ve gazi 
ağabeylerimizin ‘basketbol oynamalısın’ demesiy-
le basketbol ile tanıştım. Hastanede TSK Reha-
bilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü takımı 
vardı. Ben de orada antrenmanlara katıldım. Bir 
süre orada oynadıktan sonra memleketim Hatay’a 
geldim.”

Engelli rehabilitasyon 
merkezine destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 
Cezayir’de bir engelli rehabilitasyon merkezine, ekip-
man, tefriş ve sarf malzemesi desteğinde bulundu.

BAŞKENT Cezayir’in Şeraga böl-
gesinde bulunan Zanaat ve Umut 

Engelli Rehabilitasyon Merkezinin eği-
tim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 
TİKA Cezayir Koordinatörlüğünce tüm 
ihtiyaçları karşılandı.

Kaybolmaya yüz tutan çeşitli zanaat 
ve el işlerinin yapıldığı rehabilitasyon 
merkezinde çok sayıda engelli öğrenci 
eğitim görürken, öğrenciler topluma 
katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkezde düzenlenen malzeme ve 

ekipman teslim törenine Türkiye’nin 
Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir 
Göktaş, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman 
Nurdun ve TİKA Cezayir Koordinatörü 
Gökçen Kalkan katıldı.

Büyükelçi Göktaş yaptığı açıklamada, 
“Öncelikle böyle bir etkinliğe öncülük 
ettiği için TİKA’ya teşekkür ediyorum. 
Engelli genç kardeşlerimizin yanında 
olmak ve böyle güzel bir merkezle kar-
şılaşmaktan memnuniyet duyduğumu 
söylemek istiyorum.” dedi.

'ENGELSIZ TUR' ILE ÜLKENIN TARIHI VE 
KÜLTÜREL ZENGINLIĞINI 

İşaret diliyle öğreniyorlar
İstanbul'dan yola çıkan Türkiye İşitme Engelliler Der-
neği Kadın Meclisi üyesi 80 kadın, Akdeniz ile Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu gezisinde tarihi ve kültürel 
zenginlikleri işaret diliyle tanıma fırsatı buluyor.

TÜRKIYE Işitme Engelliler 
Derneği bünyesinde 6 yıl önce 

kurulan kadın meclisine üye 80 kadın 
düzenlenen program kapsamında 3 
bölgeyi içeren kültür turuna çıktı.

Kilometrelerce yol katederek 3 
rehber ve 2 işaret dili tercümanı 
eşliğinde Antakya, Adıyaman, Diyar-
bakır ve Batman'ın tarihi ve kültürel 
mekanlarını ziyaret eden kadınların 
5'inci durağı Mardin oldu.

Tarihi zenginliğiyle açık hava 
müzesini andıran kadim kentte, 
Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, taş 
evler ile tarihi yapılar ve çarşıları 
gezen kadınlara rehberlerin anlattık-
ları bilgiler işaret dili tercümanları 
aracılığıyla aktarıldı.

Kadınlar medeniyetler şehri 
Mardin'i gezdikten sonra sırasıyla 
Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş 
ve Mersin'i ziyaret edecek.

Tura katılan kadınlardan Türkiye 
Işitme Engelliler Derneği Kadın Mec-
lisi Başkan Yardımcısı Demet Kanber, 
işaret diliyle AA muhabirine, kadın-

lara yönelik sosyal aktivite ve kültür 
gezileri düzenlediklerini belirtti.

Bölge gezilerine çıktıklarını an-
latan Kanber, "Kültür turları işitme 
engelliler için hiç zor değil. Yanımız-
da tercüman olduktan sonra her şey 
kolay. Bizim için tercüman önemli. 
Mardin'e geldik. Hem görüntüsü 
hem yemekleri çok güzel. Muhak-
kak herkesi buralara bekliyoruz. Bu 
turumuzu bitirdikten sonra Karade-
niz Bölgesi ve Doğu Ekspresi turu 
yapmak isteriz. Daha sonra Avrupa 
gezimiz olabilir." ifadelerini kullandı.

Saime Demirtaş, işaret diliyle gezi-
ye katılmaktan memnuniyet duydu-
ğunu belirtti.

Gördüğü yerleri çok beğendiğini 
aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Mardin çok güzel bir şehir. Taş 
evleri, mimarisi, el sanatları, yemek-
leri hepsi çok güzel. Rehberlerimiz 
bize anlattı, çok farklı kültürlerin ve 
inançların burada yaşadığını anladım. 
Rehberin söylediklerini işaret dili 
tercümanları aracılığıyla anladık."
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİŞ HİZMETİNİ HASTALARIN AYAĞINA GETİRDİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİŞ HİZMETİNİ HASTALARIN AYAĞINA GETİRDİ 

Evde bakım hizmetinin Evde bakım hizmetinin 
kapsamı genişledikapsamı genişledi
30 ilçede yurttaşlara evde bakım hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet yelpaze-30 ilçede yurttaşlara evde bakım hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet yelpaze-
sine ağız ve diş sağlığını da ekledi. Artık İzmirli yurttaşlar diş temizliğinden dolguya kadar sine ağız ve diş sağlığını da ekledi. Artık İzmirli yurttaşlar diş temizliğinden dolguya kadar 
pek çok tedaviye evlerinden ulaşabiliyor.pek çok tedaviye evlerinden ulaşabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik 
anlayışı doğrultusunda engelli, ya-

talak hasta, kronik hasta ve yaşlılar 
için evde bakım hizmetini 30 ilçeye 
yayan İzmir Büyükşehir Belediye-
si Eşrefpaşa Hastanesi, projenin 
kapsamını genişletti. Artık projeden 
faydalanan hastaların evlerinde diş 
tedavisi olması mümkün. 

EVDE GEREKLI TÜM ÖNLEMLERI 
ALIYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Evde 
Bakım Birimi Diş Hekimi Eda Kara-
koç, “Diş hizmetlerine yeni başladık. 
Mobil diş ünitemiz var ve bu saye-
de hastalarımızın dişini çekebiliyor, 
röntgen alıyor,  dolgu yapıyor ve diş 
taşı temizliği hizmeti verebiliyo-

ruz. Evde bu hizmeti almak isteyen 
ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza her 
konuda yardımcı olmaya çalışıyo-
ruz. Evde gerekli tüm önlemleri 
alabiliyoruz. Ünitemizin içerisinde 
dolgu yaparken, çürüğü temizler-

ken kullandığımız gereçler var. 
Diş hekimleri açısından en önemli 
şeylerin başında film almak gelir 
çünkü dişlerin altını görmeden işle-
me başlamayız ve artık diş röntgeni 
çekebiliyoruz” dedi. 

63 yaşındaki Güzin Kocatur, Eş-
refpaşa Hastanesi’nin evde bakım 
hizmetinden daha önce yararlan-
dığını dile getirerek, “Pandemiden 
sonra dışarıya çıkamadık. Eşim 
evde yatalak ben de ona bakmak 
zorundayım. Sağ olsun Eşrefpa-
şa Hastanesi uzman doktorları 
evde hem eşimin hem de benim 
tahlillerimi yapıyor. Ben ve eşim 
diş hekimine gidemedik böyle bir 
hizmetin de olduğunu duyunca 
hemen hastaneyi arayıp randevu 
aldık. Diş doktorumuz geldi ve çok 
ilgilendi. Evde röntgen bile çekti; 
çok şaşırdık. Eşimin kanal tedavi-
sine başlandı. Benim de diş temiz-
liğim yapıldı. Bu hizmetleri almak 
biz yaşlılar açısından son derece 
önemli” diye konuştu.

Evde Bakım Ekibi doktor, 
hemşire, acil tıp teknisyeni, 
sosyal hizmetler uzmanı, psi-
kolog, diyetisyen, diş hekimi ve 
fizyoterapistten oluşuyor. Evde 
bakım hizmeti için detaylı bilgi 
293 80 20 numaralı telefondan 
alınabiliyor. Kemalpaşa Evde 
Bakım Hizmet Birimi’ne ise 293 
85 04 numaralı hattan ulaşıla-
biliyor.

REKTÖR Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi 
olarak özel gereksinimli bireylerimizi başta 

eğitim ve araştırma olmak üzere her alanda des-
tekliyoruz. Bu alanda hazırladığımız çalışmalarla 
hem bilimsel projeler hem de sosyal sorumluk pro-
jeleri ile farkındalık oluşturuyoruz” diye konuştu.

TÜBİTAK, toplumda bilim ve teknoloji kültürü 
oluşturmada önemli bir yeri olan bilim toplum 
destek programları bünyesine bu yıl eklenen “Özel 
Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum 
Uygulamaları Destekleme Programı” başvurula-
rını açıkladı. Doç. Dr. Özlem Demirel Bozkurt’un 
yürütücülüğünü yaptığı “Görme Yetersizliği Olan 
Kadınlara, Yakınlarına ve Onlara Hizmet Sunan-
lara Yönelik Kadın Kanserleri Farkındalık Eğitimi” 
başlıklı proje, çağrı kapsamında desteklenen 

projelerden birisi oldu.
Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege 
Üniversitesi olarak, oluşturduğumuz bilimsel iklim 
ve araştırma ekosistemi ile birlikte hocalarımızın 
hazırladığı nitelikli projeler TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye devam ediyor. Tam kurumsal 
akredite bir araştırma üniversitesi olarak, topluma 
katkı misyonumuz doğrultusunda bilimsel araştır-
malarımızı çeşitlendirerek her alana dokunmaya 
çalışıyoruz. Bir kültüre dönüşen araştırma yapımız 
her geçen gün güncel çalışmalarla adını duyu-
ruyor. Özel gereksinimli bireylerimizin topluma 
entegre olması, hayatın her alanına eşit bir biçim-
de katılabilmeleri noktasında üniversite olarak 
önemli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Budak, “TÜBİTAK’ın Toplum 
Destek Programları kapsamında her yaştan, her 
eğitim seviyesinden, ülkemizin her köşesinden 
toplumun tüm kesimlerine ulaşılmasına, toplu-
mun farklılıklarına sahip çıkılarak halkın ihtiyaçla-
rının gözetilmesine büyük önem veriliyor. TÜBİ-
TAK 4008 çağrısı kapsamında hazırlanan projeleri 
destekliyor.  Bu projelerle özel bireylere yönelik 
farkındalık oluşturulurken, onların toplumla 
bütünleşmesi konusunda çözümler üretiliyor. Özel 
gereksinimli bireylere hizmet sunan kişiler de 
projeler kapsamında eğitiliyor. Ülkemizde prog-
ram kapsamında destek alan toplam 42 projeden 
birisi de öğretim üyemiz Doç. Dr. Özlem Demirel 
Bozkurt’un projesi oldu. Ekibimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Egeli akademisyenin özel bireylere 
yönelik projesi TÜBİTAK’tan destek gördü
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fa-
kültesi Kadın Sağlığı ve Hasta-
lıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem 
Demirel Bozkurt’un yürütücülü-
ğünü yaptığı proje, TÜBİTAK’ın 
“Özel Gereksinimli Bireylere 
Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygu-
lamaları Destekleme Programı” 
kapsamında desteklemeye hak 
kazandı.

>> GAZİEMİR BELEDİYESİ’NDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

Üniversite öğrencilerine ekonomik destek
Gaziemir Belediyesi, üniversiteye giden öğrencilerin ihtiyaç sahibi ailelerine destek çalışması başlattı. Ülkede 
yaşanan ekonomik kriz ve öğrencilerin yaşadığı sorunların giderek artması üzerine, Gaziemir Belediye Baş-
kanı Halil Arda’nın talimatıyla üniversite öğrencilerinin ailelerine maddi destek verilme kararı alındı. 

DESTEKTEN yararlanmak isteyen, örgün 
olarak üniversitede öğrenim gören ve 

belirlenen koşulları karşılayan kişiler, hazırla-
dıkları evraklarla 10 Ekim 2022’ye 
kadar Gaziemir Belediyesi Zemin 
Kat Sosyal Yardım Masası’na baş-
vurması gerekiyor. Destek çalışma-
sından yararlanmak isteyenler www.
gaziemir.bel.tr adresine tıklayarak 
koşulları öğrenebilecek ve başvuru 
yapabilecek.

AILELERIN YAŞADIĞI ZORLUK-
LARI BILIYORUZ

Ülkenin içinde bulunduğu zorlu 
durumu bildiklerini, ailelerin 
çocuklarını okuturken büyük sıkıntılar çekti-
ğini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil 
Arda, bu nedenle çocuğu üniversitede okuyan, 
ekonomik zorluk yaşayan ailelere destek ça-
lışması başlattıklarını söyledi. Öncelikli olarak 
dezavantajlı ailelere destek vereceklerini 
belirten Başkan Arda, “Yaşanan zorlu dönemde 

belediye olarak ailelerimizin yanında olmak 
istedik. Ailelerimiz, belediyemizin internet 
sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Tüm 

öğrencilerimize akademik hayat-
larında başarılar diliyorum” diye 
konuştu.

BAŞVURU IÇIN NE GEREKIYOR

Destekten yararlanmak isteyenle-
rin başvuru sırasında kimlik fotoko-
pisinin yanı sıra, Sosyal sigortalar 
kurumu veya e-devlet’ten SGK 
sağlık provizyon aktivasyon belgesi, 
maaş bilgisini gösterir belge, Trafik 
Şube Müdürlüğü’nden araç kaydı 
belgesi, engelli birey varsa engel 

durumunu bildirir rapor fotokopisi, E-dev-
let’ten vukuatlı nüfus kayıt örneği,  Gaziemir 
Belediyesi Gelir Müdürlüğü ve E-devlet’ten 
tapu kayıt belgesi ile öğrencinin devam ettiği 
üniversiteden 2022 yılına ait öğrenci belgesi 
veya yeni kayıtlandığı üniversiteden kayıt 
belgesini hazır bulundurması gerekiyor. 

AVRUPA KONSEYİ 
HEYETİNDEN 
Engelsiz 
Yaşam Köyü’ne 
tam not

KONAK Belediyesi, Avrupa 
Konseyi Yerel ve Bölgesel 

Yönetimler Kongresi heyetini ağır-
ladı. Konak Belediyesi ile Avrupa 
Konseyi heyetleri arasında yapılan 
görüşmelerde, engelliler, çocuk-
lar, gençler, Romanlar, iklim ve 
çevre konularında bundan sonraki 
projelerde birlikte çalışmak üzere 
yol haritası belirlendi. Projeleri 
yerinde inceleyen Avrupa Konseyi 
heyeti, Roman Kültür Merkezi ve 
Konak Engelsiz Yaşam Köyü’ne 
tam not verdi.

Konak Belediyesi, engelliler, 
çocuklar, gençler, Romanlar, iklim 
ve çevre konularında planla-
nan projelerde birlikte çalışmak 
üzere, Avrupa Konseyi heyetini 
ağırladı. Konak Belediyesi Araş-
tırma Geliştirme Müdürü Turan 
Ateş, Sosyal Yardım İşleri Müdürü 
ve aynı zamanda Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürü Zerrin Polat ev 
sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi Güncel İşler 
Komitesi'nden Inge Hannon ile 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi Çevre ve İk-
lim Değişikliği Sözcüsü Cemal Baş 
katıldı. Konak Belediyesi Araştırma 
Geliştirme Müdürlüğü’nde yapılan 
ilk toplantıda, engelliler, gençler, 
çocuklar, Romanlar, iklim ve çevre 
konularında Konak Belediyesi’nin 
planlamış olduğu projeler ile ilgili 
sunum yapıldı.

AVRUPA KONSEYI HEYETI, 
PROJELERI YERINDE INCELEDI

Konak Belediyesi’nin engelliler, 
gençler, çocuklar, Romanlar, iklim 
ve çevre ile ilgili yapmış olduğu 
ve planladığı projeler hakkında 
bilgi almak ve planlanan proje-
lerde birlikte çalışmak için yol 
haritası belirlemek üzere ziyaret 
programını gerçekleştiren Avru-
pa Konseyi heyetinin, özellikle 
projeleri yerinde görmek için bu 
ziyareti gerçekleştirdiği belirtil-
di. Bu çerçevede, Roman Kültür 
Merkezi ve Engelsiz Yaşam Köyü 
ziyaret edildi.

HEYETTEN, ENGELSIZ YAŞAM 
KÖYÜ’NE TAM NOT

Roman nüfusunun en yoğun 
yaşadığı bölge olan Yenişehir 
Mahallesi’nde Konak Belediyesi 
tarafından hizmete açılan Roman 
Kültür Merkezi’ne yapılan ziyaret-
te, merkezde verilen hizmetler ile 
ilgili bilgi verildi. Klinik Psikolog 
ve Drama Eğitmeninin de hazır 
bulunduğu merkezde heyeti bir 
de küçük sürpriz bekliyordu. O es-
nada enstrümanını Roman Kültür 
Merkezi’ne bakım ve onarım için 
getiren mahalle sakinlerinden 
bir Roman müzisyen küçük bir 
dinleti sundu.  Ardından Konak 
Engelsiz Yaşam Köyü’ne geçilerek 
burada yapılan çalışmalar hak-
kında bilgilendirme yapıldı. 110 
zihinsel ve bedensel engelli ve 
otizmli bireye özel eğitim, rehabi-
litasyon ve fizyoterapi hizmetinin 
ücretsiz verildiği Konak Engelsiz 
Yaşam Köyü’nde İş Atölyeleri, 
Meyve Bahçesi, Sera, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon üniteleri gezildi. 
Merkez’de eğitim alan öğrenci-
lerin el becerilerini geliştirmek 
üzere yaptıkları ürünlerden Avru-
pa Konseyi heyetine hediye olarak 
verilirken, Müzik Odası’nda küçük 
bir piyano dinletisi de sunuldu. 
Heyet, Engelsiz Yaşam Köyü’ne 
tam not verdi. 



GÜNCEL6 www.engellimsesigazetesi.com

>> RESTORANLARIN MUTFAĞINDA ÇALIŞIP 

“Özel öğrenciler” 
sosyalleşiyor
Kayseri’de bir 
lisede yiyecek 
içecek bölümün-
de eğitim gören 
engelli öğrenciler, 
farklı işletmeler-
de staj yaparak 
geleceğe hazır-
lanıyor.

İstiklal Özel Eğitim Meslek 
Okulu yiyecek içecek atölyesi-
nin öğrencileri, okulda yemek 

yapmanın yanı sıra öğretmen-
leri eşliğinde farklı işletmelerin 
mutfaklarına konuk oluyor.

Bu sayede hem sosyalleşen 
hem de iş tecrübesi elde eden 
öğrencilerden bazıları işletme 
sahipleri tarafından staj progra-
mı kapsamında işe de alınıyor.

Okul Müdürü Abdüllatif Ulu-
can, AA muhabirine, 12'nci sınıf 
öğrencileri ile zaman zaman 
eğitim becerilerini geliştirmele-
ri kapsamında etkinlik yaptıkla-
rını söyledi.

Bu etkinliklerde becerileri 
gelişen öğrencilerden bazıla-

rının restoranlarda çalıştığını 
anlatan Ulucan, eğitimlerin 
çocukların sosyal hayatın içine 
girmeleri için çok önemli oldu-
ğunu ifade etti.

Kayseri'deki bir restoranın sa-
hibi olan eski milli boksör Faruk 
Hasetçi de sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında öğrencilere 
destek verdiğini anlattı.

12'nci sınıfta okuyan bir 
öğrenciyi sosyal hayata ka-
tılmasını sağlamak amacıyla 
işe aldığını aktaran Hasetçi, 
"Yavrularımızın kabiliyetlerini 
artırmak bakımından böyle bir 
faaliyeti sürdürüyoruz. Bu özel 
öğrencilerimizi aynı zaman-
da sporla da destekliyoruz ve 

güçlendiriyoruz. Antrenmanlara 
da alıyoruz. Yavrularımızın hem 
becerileri hem özgüvenleri artı-
yor hem de topluma kazandır-
mış oluyoruz. Ben bu bakımdan 
çok mutluyum." dedi.

Hasetçi, öğrencilerin resto-
randa müşteriye hitap etmeyi, 
hamur açmayı, lahmacun, pizza 
ve pide yapmayı öğrendiğini 
belirtti.

Yiyecek içecek hizmetleri 
öğretmeni Hüseyin Bozlak da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın meslek öğrencile-
rine yönelik desteği sayesinde 
öğrencilerin işletmelerde bece-
rilerini eğitim alarak geliştirdi-
ğini söyledi.

Multiple Skleroz (MS) 
teşhisi konulan ve 
ülkesinde uygulanan 
tedaviye rağmen 
hastalığı ilerleyen 
İngiliz öğretim üyesi 
Latiff, şifa bulmak için 
başvurduğu Antalya 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde gör-
düğü robotik reha-
bilitasyona olumlu 
cevap verdi.

Tedavi için Türkiye'yi seçen MS 
hastası İngiliz olumlu sonuç aldı

LONDRA Royal Holloway 
Üniversitesi Tarih, Siyaset 

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Osman Latif-
f'e 10 yıl önce tıp literatüründe 
"Primer Progresif MS" olarak 
adlandırılan ve hızla ilerlediği 
için kısa sürede hastayı engelli 
hale getirebilen MS teşhisi 
konuldu.

Ülkesinde gördüğü tedaviye 
rağmen denge bozukluğu yaşa-
yan, sık sık düşen ve halsizlik şi-
kayeti artan 40 yaşındaki Latiff, 
hastalığı ilerleyince Avrupa'nın 
yanı sıra ABD ve Türkiye'deki 
tedavi imkanlarını araştırdı.

İngiliz öğretim üyesi, Tür-

kiye'de MS'e bağlı yürüme ve 
denge bozukluklarının teda-
visinde başarılı olunduğunu 
öğrenince tedavisine burada 
devam etmeye karar verdi.

Türkiye'de yaşayan dayısıy-
la görüşen Latiff, yakınlarıyla 
Antalya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine başvurdu. Burada 
gerekli klinik tetkikleri değer-
lendirilen İngiliz hastaya, Türk 
firması tarafından üretilen 
yürüyüş rehabilitasyon robotu 
RoboGait ile tedaviye başlandı.

Seanslar sonrası kendisinde 
olumlu gelişmeler gözlemle-
yen Latiff, AA muhabirine, uzun 
zamandır MS ile mücadele 

ettiğini, yürümekte güçlük çek-
tiğini, sürekli yorgun olduğunu 
söyledi.

Türkiye'de uygulanan robotik 
tedavinin beyninin yenilenmesi-
ni de sağladığını belirten Latiff, 
"İngiltere'de tedaviye ulaşma 
süreci çok uzun sürüyor ve şifa 
bulamadım. Burada hemen or-
ganize edildi, herkese teşekkür 
ederim. Bana uygulanan tedavi 
gerçekten çok etkili, iyileşmem-
de hemen ilerleme yaşadım. 
Doktorlar, tüm ekip yakından 
ilgileniyor. Tedavi için Türkiye'yi 
herkese tavsiye ediyorum. Bir 
süre burada tedavime devam 
edeceğim." diye konuştu.

İKİ çocuk babası Akıncı, 15 
yaşındayken temizleme-

ye çalıştığı kıyma makinesine 
kolunu kaptırarak dirseğinden 
alt kısmını kaybetti. Yaşadığı ka-
zaya rağmen hayattan kopma-
yan Akıncı, Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 
Bölümünü bitirip öğretmen 
oldu.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde 

öğretmenlik yaptıktan sonra 
Eskişehir’de özel bir eğitim 
kurumunda özel gereksinimli 
öğrencilere yardımcı olan Akın-
cı, müzik eğitimi alan oğlu Agah 
Akıncı sayesinde baterist Atilla 
Ersin Dumlu ile tanıştı.

       Dumlu’dan ders almaya 
başlayan Akıncı, bageti ampute 
olan sol koluna özel bir aparat 
yardımıyla sabitleyerek bateri 

çalıyor, azmi ve yeteneğiyle de 
alkış topluyor.

Akıncı, şöyle devam etti:
“Sol kolumun olmaması 

hayatta seçenekler oluşturma-
mı sağladı. Mesela pantolon 
giymek zorundasın ama tek 
elin var. Bunu en pratik biçimde 
nasıl yapıyorsun, ona bakmaya 
başlıyorsun. Gençlik zamanı 
herkes bilardo oynuyor.”

>> MEHMET AKIF ÖĞRETMEN

Ampute koluna sabitlediği 
bagetle bateri çalıyor
Eskişehir'de çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle sol kolu dirsek 
altından ampute olan 45 yaşındaki Mehmet Akif Akıncı yaklaşık iki yıl 
önce öğrendiği bateri çalma becerisini geliştirmeyi hedefliyor.

EĞİTİMİNİN ardından dernekler ve 
sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına 

katılan Denli, hem işitme engelli çocukların 
topluma kazandırılması hem de eğitimden 
geri kalmamaları için faaliyetler yürüttükleri-
ni belirtti.

Denli, üniversite yıllarında katıldığı Dünya 
Bankasının düzenlediği uluslararası projeyle, 
engeller konusundaki bakış açısının tama-
men değiştiğini kaydederek, elde ettikleri 
başarının hayatında dönüm noktası olduğu-
nu ifade etti. Denli "20 ülkeden katılımcıyla 
yapılan bir projeydi. 'Birinci olabilir miyiz?' 
diye düşünüyorduk hayallerimiz gerçekleşti, 
birinci olduk. Sonrasında 'olmaz' dediğimiz 
her şeyin yapılabileceğini gördük ve işitme 
engelliler olarak 'biz de yapabiliriz' dedik." 
ifadesini kullandı.

Yaptıkları çalışmalarla engelli olmayan 
kişilere de ulaşabildiklerini gördüğünde eşit 
olduklarını daha çok hissettiğini ve bunun 
kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Denli, 
şöyle devam etti:

"Ben engellerle karşılaşacağımı düşü-
nürken inancım daha da körüklendi. İki 

proje kazandım. Daha sonra engelli olan, 
olmayan kişilerle bir araya gelip Gülün 
Şifresi adlı filmi çektik ve bu film farklı 
dillerde gösterime girdi. Ödüllere aday 
gösterildi. Bu beni çok duygulandırdı. Film, 
işaret diliyle çekildi. Engelsiz kişiler de 
filmi altyazılı izliyordu. İşitme engellilerin 
filmini konuşanların izlemesi benim için 
çok gurur vericiydi. Burada eşit olduğumu-
zu gördüm."

"ENGELLERIN OLMADIĞINI, BERABER 
YAŞAYABILECEĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Denli, hazırladığı bilgilendirici içeriklerle 
işitme engelli kişilerin her şeyi başarabilece-
ğini topluma göstermek istediğini anlatarak, 
engeline rağmen hiçbir aktiviteden geri 
kalmadığını, herkes gibi her şeyi yapabildiğini 
ifade etti.

İnsanlara "evet bunların engelleri yokmuş" 
dedirtecek projelerin üzerinde çalıştıklarına 
işaret eden Denli, televizyonda yayımlanmak 
üzere birkaç bölümlük belgesel hazırladıkla-
rını, belgeselin ilk bölümünün çekimlerinin 
tamamlandığını söyledi.

>> TÜRKIYE'NIN ILK IŞITME ENGELLI TERCÜMANI DENLI: 

"Engelsiz kişiler de mutlaka 
işaret dili öğrenmeli"

>> EMEKTAR HEMŞIRELER 

Zihinsel engellilere hizmetle 
geçen 40 yılı anlattı
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 60 yaşın üstündeki iki hemşiresi, 
40 yılı aşkın süredir zihinsel engelli hastalara hizmet veriyor.

HAMİDE Hekimoğlu hastanenin Kronik 
Erkek servisinde görev yapıyor. 20 yaşın-

da başladığı ve çocukluk hayali olan mesleği-
nin 41 yılını evi gibi gördüğü hastanede ge-
çirdi. Kutsal addettiği meslek hayatında, kimi 
zaman zihinsel engelli hastalarının annesi, 
bazen arkadaşı, kimi zaman ise kardeşi oldu.

Hemşireliğin sevgisiz yapılamayacağına 
inanan Hekimoğlu, hastaneye ilk geldiğinde 
madde bağımlılarına baktığını belirterek, 

yaşadığı bir anıyı şöyle anlattı:
"Serviste alkol ve madde bağımlısı 18 ka-

dar hastamız vardı. Benim gibi bir acemiyle 
dalga geçmek için hastalar sigaraya yasaklı 
madde süsü verip bahçeye attılar. Ben de 
hemen şefime haber verdim, atılan maddeyi 
alıp, incelemeye gönderdik. Sonunda tütün 
olduğu anlaşıldı, hastalar benimle eğlenmiş 
olsa da şefim dikkatimden ve hiçbir şeyi göz-
den kaçırmamamdan dolayı teşekkür etti."

>> IŞITME ENGELLI 3 KARDEŞ 

Yaşama tutunma azmiyle 
örnek oluyor
Kırıkkaleli Hilal, Emine ve Resul kardeşler, çocukken geçirdikleri ateş-
li hastalık sonucu işitme kaybı yaşamalarına rağmen ailelerinin de 
desteğiyle tedavi ve eğitimleri sayesinde kısmen duyup, konuşabiliyor.

KIRIKKALE’DE 2-3 yaşlarında geçir-
dikleri ateşli hastalık nedeniyle işitme 

kaybı yaşayan 3 kardeş, gördükleri tedavi ve 
eğitim, kullandıkları cihaz yardımıyla çevrele-
rindekilerle 
iletişim 
kurabiliyor.

Hüseyin 
ve Rukiye 
Kahraman 
çiftinin Hilal 
(23), Emine 
(21) ve Resul 
(16) isimli 3 
çocuğu da 
küçük yaşlar-
da geçirdik-
leri rahatsızlık nedeniyle farklı oranda işitme 
duyularını kaybetti.

Bu duruma çok üzülseler de her zaman 
evlatlarının tedavisi ve eğitimi için ellerinden 
geleni yapan Kahraman çifti, bir an olsun 

çocuklarını yalnız bırakmadı.
Kulaklarına taktıkları cihaz ve aldıkları 

eğitim sayesinde konuşurken kullandıkları 
kelime sayısını günden güne artıran Hilal, 

Emine ve 
Resul, anne 
babalarının 
ve öğret-
menlerinin 
desteğiyle 
yaşama tutu-
nuyor.

Çocuk-
luğundan 
bu yana 
masa tenisi 
oynayan kar-

deşlerden Emine, elde ettiği başarılarla milli 
takıma seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Baba Hüseyin Kahraman, AA muhabirine, 
çocuklarına her zaman destek olduklarını 
belirtti.
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BEYNINDEKI tümör nedeniyle 3 kez 
ameliyat olan ve uzun süre kemoterapi 

ve radyoterapi alan Aracı, 3 ay yoğun bakımda 
kaldıktan sonra felç oldu.

Ayağa kalkamayan ve tedavi süreci devam 
eden Aracı, müziğe olan ilgisi ve annesinin 
desteğiyle yeniden hayata tutundu.

Kanser hastalığını yenen ve tekrar yürümeye 
başlayan Aracı, girdiği EKPSS sınavında müzik 
alanında Türkiye birincisi oldu.

Aracı, AA muhabirine, kanserle uzun süre 
mücadele ettiğini, sonunda annesinin de des-
teğiyle bu hastalığı yendiğini söyledi.

Kanserin çok zor bir hastalık olduğunu, 
özellikle tedavi sürecinde çok zor zamanlar 
geçirdiğini vurgulayan Aracı, annesinin desteği 
ve müziğe ilgisinin hastalığı yenmesine büyük 
katkı sağladığını ifade etti.

Aracı, son ameliyatın ardından geçici felç 
olduğunu, 3 ay yoğun bakımda kaldığını ak-
tararak, "Uzun süre radyoterapi ve kemoterapi 
aldım. Tekerlekli sandalye ile 3 ay boyunca 
dolaşmak zorunda kaldım. Sonra tekrar ayağa 
kalktım, yürümeye başladım. Yeniden par-
maklarımı kıpırdatmayı öğrendim. Bir bebek 
gibi her şeyi yeniden öğrendim aslında. Buna 

şükür, şu anda sadece koşamıyorum. Çok zor bir 
süreçti benim için." dedi.

Aracı, kendisi gibi kanser hastası olan kişi-
lere de bazı tavsiyelerde bulunarak, hastalık 
sürecinde asla pes etmemeleri gerektiğini, 
hastalıkta moral ve motivasyonun çok önemli 
olduğunu belirtti.

Müzik dinlemeyi, piyano çalmayı çok sevdi-
ğini anlatan Aracı, "Müzik bana ilaç gibi geldi. 
Müzik sayesinde yeniden yürümeye başladım. 
Tamamen felç olmuştum. Ne zaman üzgün 
olsam sevdiğim müzikleri dinledim." diye 
konuştu.

Müzikle hayata bağlanan genç kız EKPSS’de birinci oldu

>> AYAK PARMAKLARIYLA BILGISAYAR KULLANARAK DERS ÇALIŞAN 

SP hastası Ümithan 
Yılmaz liseyi bitirdi

Serebral 
Palsi hasta-
lığına bağlı 
doğuştan el 
ve ayaklarını 
kullanamayan 
fiziksel engelli 
46 yaşındaki 
Ümithan Yıl-
maz, “Kendi-
mi gökdelenin 
üstüne çıkmış 
gibi hissedi-
yorum.” dedi.

F iziksel engelli Serebral Palsi 
(SP) hastası 46 yaşındaki 
Ümithan Yılmaz, ayak par-

maklarıyla kullandığı bilgisayar 
sayesinde uzaktan eğitimle liseyi 
bitirip diplomasını aldı.

Öğretmen anne babanın üçün-
cü çocuğu olan ve hedeflerine 
ulaşmak için engel tanımayan 
Ümithan, bir yandan özel bir 
şirkete çeşitli konularda kısa 
videolar hazırlayarak kendi para-
sını kazanıyor, diğer yandan bilgi-
sayar programcısı olabilmek için 
üniversite sınavına hazırlanıyor.

Ümithan'ın 74 yaşındaki 
emekli öğretmen babası Gürcan 
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, oğullarının 1976'da 
7 aylıkken dünyaya geldiğini söy-
ledi. Baba Yılmaz, "Doğduktan 5 
gün sonra sarılık komasına girdi. 
Çeşitli illerde doktora götürdük, 
altı ay sonra Hacettepe Üniver-

sitesi'nde ilk tanı konuldu. O 
dönemde spastik olduğu ve bey-
ninde hasar geliştiği ifade edildi. 
Hastalığın tedavisinin olmadığı 
belirtildi." diye konuştu.

Baba Yılmaz, Ümithan'ın uzun 
soluklu tedavi, takip ve fiziksel 
aktivitenin artırılmasına yönelik 
ağır ve yorucu bir süreç geçirdiği-
ni, daha fazla imkandan yarar-
lanabilmek için de Manisa'dan 
Ankara'ya yerleştiklerini anlattı.

Beyinde oluşan hasar nede-
niyle çocuğun belirli kaslarını 
kullanmakta güçlük çekmesine 
yol açan Serebral Palsi tanısı 
konulan Ümithan'ın zeka engeli 
bulunmadığından, yaşıtlarıyla 
aynı algıya sahip olduğunu 
vurgulayan baba Yılmaz, oğul-
larının hiçbir koşulda eğitim ve 
öğretiminden vazgeçmediğini 
aktardı.

Baba Yılmaz, bu süreci şöyle 

anlattı:
"Ben de eğitimci olduğum 

için 'Yetişkinler alfabesi' temin 
ettim. Ümithan, bu alfabeyi de 
hemen kavradı. Bunlara çalış-
tırıyordum ve sonra imtihan 
ediyordum. Fiziksel engelinden 
dolayı yazamıyordu ama okumayı 
söktü, yaklaşık 7 yaşında okumayı 
öğrendi. Parmaklarına kalem tak-
tık yazabilmesi için ama çok zor 
oluyordu. Bunun üzerine bilgisa-
yar almamızı istedi. Televizyonda 
bilgisayar kullanımını anlatan 
programları izliyordu. Bilgisayar 
aldık ve kendi çabasıyla her şeyi 
öğrendi. 'Ben de okulu bitirip 
diploma almak istiyorum' dedi. 
Oğlumun eğitimini tamamlaması 
için hep yanında olduk, ona inan-
dık. Önce okuma belgesini aldı, 
ardından ilkokuldan ve ortaokul-
dan mezun oldu. Şimdi de liseyi 
bitirdi."

YALOVA’DA her hafta kuru-
lan semt pazarında tezgah 

açıp gözleme yapan 70 yaşındaki 
Şerife Şahin, tek eliyle kimseye 
muhtaç olmadan yaşamını sürdü-
rüyor.

Doğuştan sol kolunun dirsek 
altından aşağısı bulunmayan, 3 
yaşındayken annesi vefat eden 
Şahin, Sivas’taki askeri dikime-
vinde yıllarca çalıştıktan sonra 
emekliye ayrıldı.

Babasını da önceki yıllarda 
kaybeden, hiç evlenmeyen Şahin, 
emekliliğinin ardından Yalova’ya 
yerleşerek tek başına yaşamaya 

başladı.
Boş durmak yerine çalışmaya 

karar veren Şahin, perşembe 
günleri kurulan pazarda, sağ elini 
kullanıp sol kolundan destek ala-
rak yaptığı gözlemeleri satarak 
geçimini sağlıyor.

Samimiyeti ve sıcakkanlılığıyla 
pazar esnafının “gözlemeci abla-
sı” olan Şahin, diğer günlerde ise 
evinde yaptığı poğaça, tatlı, pasta 
gibi ürünlerini satıyor.

Şerife Şahin, AA muhabirine, 
engelli olduğu halde yaşam 
mücadelesinden vazgeçmediğini 
söyledi.

Yalova’da yaklaşık 15 yıldır 
gözlemecilik yaptığını belirten 
Şahin, “Biz engelliyiz diye birçok 
insan bize acıyarak bakıyor. Enge-
limiz de olsa ekmeğimizi kaza-
nıyoruz. Evim kira olduğu için de 
çalışmam gerekiyor. Doğuştan 
bir kolum yok ama hayat müca-
delemden vazgeçmiyorum. Allah 
bugünümüzü aratmasın.” dedi.

Her perşembe günün ilk 
ışıklarıyla mesaisinin başladığını 
dile getiren Şahin, depodan el 
arabasına koyduğu sandalye ve 
masaları pazar yerine taşıdığını 
anlattı.

Yalova'daki semt pazarının "gözlemeci 
ablası" hayata tek eliyle sarıldı
Sivas'ta askeri dikimevinden emekliye ayrıldıktan sonra yerleştiği 
Yalova'da hayatını yalnız sürdüren 70 yaşındaki Şerife Şahin, "Yaptı-
ğım işle de gurur duyuyorum. Kimseye muhtaç değilim. Elim çalışıyor, 
ağzım yiyor çok şükür." dedi.

Pazardaki yerini süpürüp 
temizledikten sonra tezga-
hını kurduğunu ifade eden 
Şahin, şöyle konuştu:
“Salı günleri de kurulan pa-
zar için evde hazırladığım 
börek, tatlı ve poğaçaları 
yapıp satıyorum. Yaptığım 
işle de gurur duyuyorum. 
Kimseye muhtaç değilim. 
Elim çalışıyor, ağzım yiyor 
çok şükür. Allah bundan 
geri koymasın. Engelli 
dostlarımızla buluştuğu-
muz bir derneğimiz var. 
Kahvaltılar ve geziler dü-
zenleniyor. Engelli bireyler 
olarak hem çalışıyor hem 
de sosyal hayatın içinde 
yer alabiliyoruz. Derneği-
mizle de bize kattıkları için 
gurur duyuyorum.”

'Koruyucu aile' modeli ile 8 bin 
746 çocuk sıcak yuvaya kavuştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki kurumlar-
da devlet korumasında bulunan 8 bin 746 çocuk, 7 bin 
248 koruyucu aile yanında hayata tutunuyor.

AA muhabirinin, Bakanlıktan edin-
diği bilgiye göre, “aile odaklı sosyal 

hizmetler” kapsamında uygulanan sosyal 
hizmet modellerinden “koruyucu ailelik” ile 
çocukların aile ortamında sağlıklı gelişme-
leri amaçlanıyor.

Bu modelle, korunma ihtiyacı olan 
çocuklardan çeşitli nedenlerle öz ailesi 
yanında bakımları sağ-
lanamayanların eğitim, 
bakım ve yetiştirilmesi 
sorumluluğunu devlet-
le paylaşan “koruyucu 
aileler”, çocukların aile 
ortamında hayata ha-
zırlanmasına yardımcı 
oluyor.

İlk uygulama örnekleri 
1961 yılında başlayan 
koruyucu aile hizmeti, 
19 Aralık 2012’de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayesinde başlatılan “Toplum Kalkınma-
sında Gönül Elçileri Projesi” ile daha etkin 
hale geldi.

Aile odaklı sosyal hizmetler içinde yer 
alan “koruyucu aile” modeli kapsamında, 
2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile 
yanındayken, bu yıl ağustos sonu itibarıyla 
7 bin 248 koruyucu ailenin yanında 8 bin 
746 çocuk bakım altında bulunuyor.

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi 
yanında bakımları bir süre için sağla-

namayan 
çocukların 
aile ortamın-
da eğitim, 
bakım ve 
yetiştirilme 
sorumlulu-
ğunu kısa 
veya uzun 
süreli olarak 
yapan uygun 
aile ya da 

kişilerden oluşuyor.
İlgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, 

kurumla iş birliği içinde çocuk yararına 
hizmet vermeye kendini hazır hisseden 
herkes koruyucu aile olabiliyor.

>> ŞANLIURFALI ENGELLI ÖMER'IN HAYATI 

Tanıştığı basketbolla değişti

Ekmek sırasında 
tanıştığı engelli 
basketbolcunun 
tavsiyesiyle 
gittiği antren-
manda basket-
bolla tanışan 15 
yaşındaki Ömer 
Toydemir, Teker-
lekli Sandalye 
Basketbol Süper 
Ligi ekiplerinden 
Şanlıurfa Bü-
yükşehir Beledi-
yespor'da forma 
giymeyi başardı.

ÖMER Toydemir, ekmek almak için 
gittiği fırında yanına gelen Şanlıurfa 

Büyükşehir Belediyespor oyuncularından 
Bekir Solmaz'ın kendisini basketbol oyna-
maya davet ettiğini söyledi.

İlk başta bu davete sıcak bakmadığını 
ancak tekerlekli sandalye basketbolunu 
tanıma adına bir defalığına antrenmana 
gitmeye karar verdiğini ifade eden Toyde-
mir, şöyle konuştu:

"Benim tekerlekli sandalye basketboluyla 
ilgili bilgim yoktu ve ilk defa duyuyordum. 
Önceleri bende bir tereddüt oluştu oynaya-
yım mı oynamayayım mı diye. Sonra evde 
düşündüğümde 'Giderim ama yapmam.' 
dedim. Ertesi gün salona gittim, sandalyeye 
oturup topu elime alınca tüm hayallerim 
değişti. Çünkü o anda neler yapabileceği-
min farkına vardım ve 'Benden bir şeyler 

olabilir.' dedim. İlk başlarda ailem ve 
yakınlarım çok destek vermiyorlardı ama 
şimdi hem babam hem annem bu sporu 
yapmamı istiyorlar ve seviyorlar. Amacım 
seneye genç milli takıma seçilerek ülkemi 
ve bayrağımı Avrupa'da temsil etmek."

Spora başlamadan önce hep evde oldu-
ğunu, telefon ve televizyonla vakit geçirdi-
ğini, başka bir şey yapmadığını dile getiren 
Toydemir, "Basketbolla tanışınca yapabi-
lecek bir şeylerim oldu. Canım sıkıldıkça 
salona gelip antrenman yapıyorum. Daha 
önceleri içime kapanık biriydim, arka-
daşlarım da benimle dalga geçerdi ama 
ben onlara gülerdim. Bu sporla tanışınca 
bir şeyler başarabileceğimin hissiyatına 
vardım. Spora başladıktan sonra bende 
çok şey değişti, örneğin bayağı bir arkadaş 
çevrem oldu." ifadelerini kullandı.

>> ENGELLI BIR ÇOCUĞU ARKADAŞLARININ 

Yürütme mücadelesi anlatılacak
Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren çocuk ile onu 
ayağa kaldırmak isteyen arkadaşlarının hikayesini konu 
alan ve yaşanmış bir olaydan esinlenilen "Poşetten Ka-
natlar" filminin Bursa'daki çekimleri sürüyor.

DOĞUŞTAN beden-
sel engelli çocuğun, 

arkadaşları tarafından 
hayata kazandırılması ve 
yürüyebilmesi için verilen 
mücadelenin anlatıldı-
ğı “Poşetten Kanatlar” 
filminin çekimlerinde sona 
yaklaşıldı.

Şevki Özcan, Gülnihal 
Demir, Yiğit Dölen, Ali İh-
san Süzer, Mehmet Sağlam, 
Jale Ak ve Murat Kasal’ın 
aralarında olduğu oyun-
cuların rol aldığı filmin 
çekimleri, Bursa’nın Nilüfer 
ilçesinin kırsal Fadıllı Ma-
hallesi’nde devam ediyor.

Filmin yönetmeni Mus-
tafa Özer, AA muhabirine, 
senaryoyu okuduktan 

sonra konusunu çok be-
ğendiğini ve hemen kabul 
ettiğini söyledi.

Fadıllı Mahallesi’nde 
çekimlerin sürdüğünü 
ifade eden Özer, mahalle-
de vatandaşların esnafın 
yaklaşımından duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

Özer, “Şu an çekimleri-
mizi yarıladık. Bir hafta, 10 
gün kadar süremiz kaldı, 
çekim için. Güzel bir proje. 
İnşallah vizyonda güzel 
işler olur. Gerisini seyirci 
belirleyecek.” dedi.

Yapımcı ve senarist 
Mustafa Duman da bu 
yapımda gerçek birkaç 
karakterden alıntılar bu-
lunduğunu belirtti.
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>> 'KUSURSUZ KULAK' BAGER, GÜN BATIMI VE AY IŞIĞINDA BEETHOVEN'IN 

'Ayışığı Sonatı'nı çaldı
Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 
doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, gün batımında ve ay 
ışığında Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı" parçasını çaldı.

K ale Mahallesi'nde yaşa-
yan ve "absolut" (kusur-
suz) kulağa sahip 10 

yaşındaki Bager Çalışcı, kendini 
geliştirmek için farklı alanlarda 
piyano çalmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın hediye ettiği piyanoy-
la yeni besteler yapan Çalışcı, çok 
sevdiği ve örnek aldığı Beetho-
ven'ın "Ayışığı Sonatı" eserini 
gün batımında ve ay ışığı altında 
çalmak istediğini babasına iletti.

Bunun üzerine oğlunu Muş'un 
Bağlar mevkisindeki bir tepe-
ye ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde 
Van Gölü kıyısına götüren baba 

Çalışcı, oğlunun gün batımında 
ve ay ışığı altında istediği eseri 
çalmasını sağladı.

Hayalini gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşayan Bager'in 
piyanosundan yükselen melodi, 
Van Gölü'ndeki dalgaların sesiyle 
bütünleşti. 

"ÇOK MUTLUYUM"

Bager Çalışcı, AA muhabirine, 
çok sevdiği Beethoven'ın do-
ğup büyüdüğü yerleri gezme, 
konuşma defterlerine dokunma 
imkanının olmadığını söyledi. 

Yaklaşık 3 yıldır piyano çaldı-
ğını belirten Çalışcı, şöyle devam 

etti:
"Beethoven'ı örnek alarak ona 

benzer besteler yapmaya çalı-
şıyorum. 10 yakın beste yaptım. 
Önce duyduğum seslerden 
melodi oluşturuyorum ardından 
beste yapmaya çalışıyorum. 
Absolut kulağa sahip olduğum 
için doğadaki bütün sesleri 
algılayarak notaya dönüştü-
rebiliyorum. Beethoven'a olan 
özlemimi ve sevgimi dindirmek 
için hem gün batımında hem de 
Van Gölü kıyısında ay ışığının 
altında, Beethoven'ın Ayışığı 
Sonatı parçasını çaldım. Çok 
mutluyum." 

"Bager'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz"
Baba Mehmet Çalışcı ise Bager'in, Beethoven'a olan özlemini gidermek 
için gün batımında ve ay ışığı altında eserini çalmak istediğini söyledi. 
BAGER'IN isteğini yerine getir-
diğini ifade eden Çalışcı, "Oğlum 
örnek aldığı Beethoven gibi 
besteler yapmaya çalışıyor. 'Be-
ethoven Izdırabı' diye bestesi var. 
Beethoven'ı rüyasında görüyor. 
Yere düşen ve Beethoven'ın peşin-
den giden taşın çıkardığı seslerin 
notalarını alarak bir beste yapıyor. 
Yüksek tonlu ve kesik kesik bir 
beste. Bir insanın ızdırabını ve en-
dişesini ortaya çıkaracak bir eser. 
Bager'in hayallerini gerçekleştir-
meye çalışıyoruz. Bugün de onun 
için bu talebini yerine getirdik." 
diye konuştu.

"Bana bakıp hallerine şükrediyorlar
bu hakir görmektir”
Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eği-
tim Merkezi (GETEM) Direktörü Dr. Engin Yılmaz, Ana-
dolu Ajansı muhabiri ile bir gün geçirerek görme en-
gelli kişilerin günlük yaşamını değerlendirdi.

DOĞUŞTAN görme engelli akade-
misyen Dr. Engin Yılmaz, toplumun 

engellileri 
kendileri ile eşit 
görmediğini 
belirterek, "Beni 
görüp hallerine 
şükrediyorlar. 
Bu hakir görmek 
gibi geliyor. 
Şükür, teşek-
kür etmektir. 
Nefes aldığıma 
teşekkür ede-
bilirim, burada 
oturduğumuz 
için teşekkür 
edebilirim ama 
iyi ki sizin gibi 
değilim diye te-
şekkür edemem. 
Çünkü benim 
sizden daha iyi 
olmadığımı kim, 
nereden biliyor?" dedi.

AA muhabiri, Boğaziçi Üniversitesi 
bünyesinde 2006'da kurulan Görme 
Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi 
(GETEM) Direktörü Dr. Engin Yılmaz ile 
bir gün geçirerek görme engelli kişilerin, 
İstanbul'da ulaşımdan çalışmaya, sosyal 
hayattan insan ilişkilerine günlük yaşam-
larını değerlendirdi.

Yılmaz, Ümraniye'deki evinden yola 
çıkıp, metro, vapur ve otobüs hatlarını 

kullanarak 
Bebek sem-
tinde bulu-
nan Boğaziçi 
Üniversitesi 
kampüsün-
deki ofisine 
gitti.

Kendisini 
engelli ola-
rak tanımla-
madığını ak-
taran Yılmaz, 
engellerin 
toplumsal 
tutum ve 
önyargılarla 
şekillendi-
ğine dikkat 
çekti ve "Biz 
ne zaman 
engelli hale 

geliyoruz biliyor musunuz? Aldığımız 
hizmet ya da mal veya içinde bulundu-
ğumuz çevre ihtiyaçlarımızı kapsamazsa 
engelli hale geliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Herkes için eşit ve erişilebilir 
bir hayat" mottosuyla dışarıya çıkmaktan 
korkmadığının altını çizerek, İstanbul'un 
engelli kişiler için yaşanabilirlik derecesi-
ni "ortalama" şeklinde niteledi.

>> OTIZMLI RECEP EGE'NIN KONSERVATUVAR SINAVINA HAZIRLADIĞI 

Engelli genç hayaline kavuştu
Hafif zihinsel engeli bulunan 21 yaşındaki Barış Kadıoğlu, otizmli 
Recep Ege Altıncıoğlu'nun verdiği eğitim sayesinde sınavını kazandı.

ÜNIVERSITEDE opera ve şan bölü-
münde eğitim alan 

otizmli Recep Ege Al-
tıncıoğlu, konservatuvar 
sınavına hazırladığı 21 
yaşındaki hafif zihinsel 
engelli Barış Kadıoğ-
lu'nun hayaline kavuş-
masına yardımcı oldu.

Barış'ın fiziksel engelli 
annesi Kadime Kadıoğ-
lu ile babası Mustafa 
Kadıoğlu, yaşamlarını çocuklarına adadı.

Kadıoğlu, lise eğitiminin ardından hayalini 
kurduğu konservatuvar 
için sınava girdi. Sınavda 
yeterince başarı göstere-
meyen Kadıoğlu, pes etme-
di, sınava tekrar hazırlan-
maya karar verdi. Kadıoğlu, 
aldığı eğitimler sayesinde 
ikinci denemesinde başarı-
lı olarak Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi Mimarlık 
Tasarım ve Güzel Sanatlar 

Fakültesi Müzik Bölümüne yerleşti.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın 
hedefi dünya şampiyonluğu
Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez şampiyonluk elde eden ve bir 
kez de dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzen-
lenecek 2022 Dünya Kupası'na şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

TÜRKIYE'NIN ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim 
tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupa-

sı'nın hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan 
milli takım, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Milliler, bu-
gün Bolu'daki 
çalışmalarını 
tamamlayarak 
kentten ayrıla-
cak.

Ampute Milli 
Futbol Takı-
mı'nın kampını 
ziyaret eden 
Türkiye Beden-
sel Engelliler 
Spor Federas-
yonu Başkanı 
Muaz Ergezen, 
AA muhabirine, 
2023'ün başarı-
larla dolu bir yıl 
olacağını belirterek, bunun ayak seslerinin bu yıl elde 
edilen başarılarla duyulduğunu söyledi.

Sporun birleştirici ruhunu yansıtmaya çalıştıklarını 
ifade eden Ergezen, "Arkadaşlarımızın evlerde kalma-
maları için, hayatın içerisinde var olmaları için fırsat 
sunmaya çalışıyoruz. Bunun da karşılığını fazlasıyla 
alıyoruz. Bedensel engelli spor camiasında yapılan en 

ufak bir pozitif katkının misliyle karşılığının alındığını 
gördük." diye konuştu.

Ergezen, branşların birçoğunda Avrupa, dünya ve 
Türkiye rekorları olduğunu dile getirerek, "Onları 

yeniden egale 
etmiş olduk. 
Arkadaşla-
rımızın her 
birinin, dün-
yayla yarışan 
sporcular 
haline gelme-
sini iftiharla 
izliyoruz." 
dedi.

Ampute 
futbolla ilgili 
değerlendir-
mede bulu-
nan Ergezen, 
"Biz şunu 
iddia ediyo-

ruz; ampute futbolda dünya markasıyız. Arkadaşları-
mızın hırsını, azmini, gayretini, dünyadaki tüm teknik 
ve teknolojik verileri kullanarak son derece uyumlu 
bir çalışma yapıyoruz. Rakiplerimizi tahlil ediyoruz, 
oynadıkları maçları bir bir masaya yatırıyoruz. Sporcu-
larını birebir takip ediyoruz. Tekniklerini incelemeye 
çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu merkezde engelli çocuklar 
eğitim, aileleri nefes alıyor
Aileleri tarafından sürekli gözetim altında tutulan 
desteğe muhtaç engelli bireyler Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığına bağlı Gündüz Bakım Rehabilitas-
yon ve Aile Danışma merkezlerinde aldıkları ücretsiz 
kişisel gelişim eğitimiyle hayata tutunuyor.

BAKANLIK ile Bayrampaşa 
Belediyesi arasında imzalanan 

protokol kapsamında oluşturulan 
Bayrampaşa Gündüz Bakım Rehabili-
tasyon ve Aile Danışma Merkezi, yüzde 
70’in üzerinde zihinsel veya bedensel 
engeli bulanan, 13 yaş üstü özel gerek-
sinim gerektiren bireylere ev sahipliği 
yapıyor.

Ebeveynlerine bağımlı yaşayan özel 
gereksinimli bireylere merkezde psi-
kolog, fizyoterapist, sosyal hizmet ve 
çocuk gelişim uzmanlarınca ihtiyaçla-
rını 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 atölye-
lerinde deneyim kazanıp keyifli zaman 
geçiriyor.

Özel araçlarla evlerinden alınan, 
eğitimleri sonrasında yine evlerine bı-

rakılan engelli bireyler, tuvalet, hijyen 
ve yeme-içme gibi hayatlarını kolay-
laştıracak pratik alışkanlıkları da yine 
bu merkezde öğreniyor.

Her bireye özgü hizmet modeli 
sunulan merkezde, ailelere de ücret-
siz 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 bırakabiliyorlar.

Öğrencilerinin özel günlerini de 
yakından takip eden uzmanlar, özel ge-
reksinimli bireylerin doğum günlerini 
merkezdeki arkadaşlarıyla kutlamaları-
na olanak sağlıyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla 
Aydıner, AA muhabirine, ailelerden ge-
len talepler doğrultusunda bu merkez 
için planlama yaptıklarını, projeyi de 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 
yürütmeye başladıklarını söyledi.


