
>> MILLI FORMAYLA 

Madalya peşinde
3para triatlet Umut Gençler, "Paratriatlon Dünya Ku-
pası yarışlarında ülkemi temsil ederek ilk 3'e girmeyi 
hedefliyorum." dedi. 
SAYFA 4’TE

Kasım 2022
Yıl: 3 - Fiyat: 5 TL

Umudumuz
OLDUNUZ!

Gazeteniz Engellim Sesi engelli kardeşlerimiz 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu yolda tam gaz 
mücadeleye devam eden gazeteniz engelli 
sandalyelerini adreslere desteğinizle teslim 
hediye ediyor. Haydi yüzleri güldürmeye!
ENGELLIM Sesi gazetesinin çalışmaları tam 
gaz sürüyor. Gazetemizin Genel Müdürü Didem 
Şensürek şeffaf ve gerçekçi bir vizyon ile hayır-
severlerin güvenlerini kazanarak birçok engelli, 
yaşlı ve ihtiyaç sahibinin adresine teslim san-
dalyeler hediye ettikleri bilgisini paylaştı.

MÜCADELENIN devam ettiğini ve artarak 
büyüdüğünü sözlerine ekleyen Şensürek, “Bu 
konuda bizlere güvenerek destek veren tüm ha-
yırlseverlere tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. 
Kardeşlerimizin bir eksiğinin kapanması ve ya-
şam konforlarının artmasını hedefliyoruz.” dedi.

Engelliler için
ATHENAATHENA

SAHNE ALDISAHNE ALDI SAYFA 2’DE

“AMACIMIZ ENGELLI BIREYLERIN 
IMKANLAR DOĞRULTUSUNDA “

Her şeyi 
yapabileceğini 
göstermek
“ENGELSIZ Kültür Amaçlı Geziler Hakkında 
Bilgi Alışverişi” projesi kapsamında engelli 
bireylerle Kemeraltı Çarşısı’nın kültürel yerle-
rini gezerek erişilebilirlik değerlendirmesinde 
bulundular. SAYFA 2’DE

Narlıdere’de 
engelsiz gezi
SOSYAL belediyecilik anlayışıyla hayatın 
her alanında engelleri kaldırmak için çalış-
malar yürüten Narlıdere Belediyesi, engelli 
vatandaşlar ve ailelerine yönelik kültür gezisi 
düzenledi. Ödemiş Birgi ve Gölcük’ün tarihi 
ve turistik bölgelerini keşfetme fırsatı bulan 
engelli bireyler, aileleriyle birlikte keyifli bir 
gün geçirdi. 
SAYFA 2’DE

>> HEM KULÜBÜ HEM DE 

Milli takım için 
çalışıyor
BEDENSEL engelli Havva Selvihan Uzun, 15 
yıldan bu yana giydiği milli formayla istik-
rarlı performansı ve elde ettiği başarılarla 
adından söz ettiriyor. SAYFA 3’TE

>> "IYILIK TRENI" ILE 

Tekerlekli 
sandalyeye 
kavuştu
IKI bacağını ve sol kolunu kaybeden Hacire, 
"Beni çok mutlu ettiler. Beni bu hale düşü-
renlerin adalet önünde hesap vermelerini 
istiyorum." dedi. 
SAYFA 5’TE

>> SOSYAL MEDYADAN DA 

İlham oluyor
Kas erimesi hastası Gamze Kılıç, entübe edil-
mesinin ardından solunum cihazıyla sınıfta 
ders anlatmaya devam ederken, "trakeosto-
mi"yle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden 
de aynı durumdaki hastalara umut veriyor. 
SAYFA 4’TE

>> GÖRME ENGELLILER

Engelsiz yaşam için
herkesle eşit birey ve vatandaş olmak istiyor

SAYFA 5’TE
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>> YAŞLI, HASTA VE ENGELLILERE VERILEN

İzmir’in evde bakım hizmeti Tire’ye uzanıyor
EVDE bakım hizmetini 30 ilçeye yayan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa 

Hastanesi, Kemalpaşa ve Bayraklı’nın ardından 
Tire’de de Evde Bakım Hizmet Birimi açacak. 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 
ile Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran 
ilçede kurulacak hizmet birimi için protokol 
imzaladı. Başkan Soyer önümüzdeki günlerde 
Ödemiş ve Karaburun’da da evde bakım hiz-
met biriminin devreye gireceğini duyurdu.

Yaşlı, hasta ve engellilere verdiği evde 

bakım hizmetini 30 ilçeye yayan İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, hizmet 
birimlerine yenilerini ekliyor. Kemalpaşa ve 
Bayraklı’nın ardından Tire Evde Bakım Hizmet 
Birimi için de harekete geçildi. İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tire 
Belediye Başkanı Salih Atakan Duran Tire’de 
kurulacak evde bakım birimi için işbirliği pro-
tokolü imzaladı.

Kemalpaşa Belediyesi ile ortak yürütülen 
çalışma doğrultusunda ilk evde bakım hizmet 

birimini Kemalpaşa Armutlu’da kurduklarını 
hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Ekim ayında 
Bayraklı’da ikinci hizmet birimimizi de açtık. 
Evde bakım hizmet birimimizden olumlu geri 
dönüşler alıyoruz. Vatandaşımız bu hizmetten 
oldukça memnun. Önümüzdeki günlerde Öde-
miş’te, yıl sonunda ise Karaburun’da hizmet 
vereceğiz. ‘Kimsesizlerin Kimsesi’ projesiyle 
hem sağlık hem de sosyal anlamda vatandaş-
larımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Tiremize 
şimdiden bu güzel hizmet hayırlı olsun” dedi.

Evde Bakım Hizmet Birimi doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni, sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, diyetisyen, diş hekimi ve fizyoterapistten oluşuyor. Detaylı 
bilgi 293 80 20 numaralı telefon hattından bilgi alınabiliyor.Çağrı Hattı 293 80 20

Engelliler için
ATHENAATHENA

SAHNE ALDISAHNE ALDI

Her yıl denizcilik ve yelken 
tutkunlarını Bodrum'da 
bir araya getiren American 

Hospital The Bodrum Cup, 22 Ekim 
Cumartesi günü Ağanlar Tersane-
si'nde Athena grubunu ağırladı.  
Athena konserinden elde edilen 
gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı 
Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Bursu 
Fonu, Bodrum Engelliler Sağlık 
Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma 
Derneği'ne bağışlandı.

 Akdeniz'in en büyük deniz 
festivali American Hospital The 

Bodrum Cup 34'üncü yılında da 
heyecan dolu yarışlar sonrasında 
nefes kesici bir etkinlikle tamam-
landı. 22 Ekim Cumartesi günü son 
bulan yarışların ardından düzenle-
nen ödül töreni sonrası Bodrum'da 
Athena rüzgarı esti. 7 bin kişinin 
katıldığı konserden elde edilen ge-
lirin tamamının Türk Eğitim Vakfı 
Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Bursu 
Fonu, Bodrum Sağlık Vakfı ve Bod-
rum Deniz Kurtarma Derneği'ne 
bağışlanacağı organizasyon keyifli 
anlara sahne oldu.

Kınık eğitimde 
engel tanımıyor
Kınık Belediyesi, Kınık Kaymakamlığı, Sosyal hizmet-
ler İl Müdürlüğü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile hayata geçirilen, KATİDVE (Kapsayıcı 
Toplum İnşasında Dijital Vatandaşlık Eğitimi) projesi-
nin açılışı Kınık Öğretmenevi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törenle yapıldı.

TÜRKİYE çapında desteklen-
meye hak kazanmış 42 TÜBİTAK 

4008 projesi arasında yer alan ve 
işitme engelli öğrencilerin faaliyet-
lere katıldığı tek proje olan KATİDVE 
projesi ile işitme engelli öğrencilerin, 
iletişim bariyerlerini kaldırarak sanal 
dünyada karşılaştıkları tehditlere kar-
şı farkındalık kazandırmaları ve Dijital 
Vatandaşlık Becerilerini geliştirmeleri 
hedefleniyor.

KATİDVE Projesi paydaşı ve ev 
sahibi Kınık Belediyesi Başkanı Dr. 
Sadık Doğruer, müreffeh toplumlar 
seviyesine ulaşmanın yolunun eği-
timden geçtiğini belirterek “İlçe-
mizde yaşayan her bir yurttaşımızın 
kamu imkânlarından faydalanması 
ve her alanda eğitim alabilmesi için 
birçok proje hayata geçirdik. Bu proje 
en çok önemsediğim projelerden 

birisidir. Milli Eğitim müdürlüğümüz 
ile birlikte işitme engelli kardeşleri-
mizin adaptasyon süreçlerini hız-
landırarak, toplumsal yaşamda hak 
ettikleri yeri almalarını hedefliyoruz. 
Bu ilçedeki her bir fert için çalışmak 
boynumuzun borcudur. Eminim ki 
ilerleyen zamanlarda, bu eğitimi alan 
birçok kardeşimizin başarıları ile gu-
rur duyacağız. İlçemize hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Proje Yürütücüsü Fatma Beyza Baş 
konuşmasında zamanın ruhuna işaret 
ederek “Özel gereksinimli bireylerimi-
ze yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor, 
yeteneklerini geliştirmek, toplumla 
bütünleşmelerini sağlamak ve onlar 
için daha erişilebilir bir dünya düzeni 
oluşturmak için tüm imkânlarımızı 
seferber ediyoruz” dedi.

Narlıdere’de 
engelsiz gezi
Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayatın her 
alanında engelleri kaldırmak için çalışmalar 
yürüten Narlıdere Belediyesi, engelli vatandaş-
lar ve ailelerine yönelik kültür gezisi düzenle-
di. Ödemiş Birgi ve Gölcük’ün tarihi ve turistik 
bölgelerini keşfetme fırsatı bulan engelli birey-
ler, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi

ENGELLİ bireylerin 
sosyal hayata katılımını 

kolaylaştırmak ve engelsiz bir 
kent yaratma hedefiyle çalış-
malarına devam eden Narlıde-
re Belediyesi, özel gereksinimi 
olan vatandaşlara yönelik kül-
tür gezisi düzenledi. Narlıdere 
Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü ve Narlıdere 
Belediyesi Engelli Komisyonu 
işbirliği gerçekleştirilen geziyle 
engelli bireyler ve aileleri; 
Ödemiş, Birgi ve Gölcük’te 
keyifli bir gün geçirdi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesinin araç 
desteği ve Ödemiş Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğünün katkılarıyla düzenlenen 
kültür gezisi, engelli bireyler 
ve ailelerine büyük moral 
oldu. Geziye aileleri ile birlikte 
Birgi’de kahvaltıyla başlayan 
engelli bireyler daha sonra 
Ödemiş Belediyesi’nin önceki 
dönem başkanlarından Bekir 
Keskin ve eşi Gülfer Keskin’in 

evinde ipek atölyesine katıldı. 
Ödemiş’in tarihi ve turistik 
yerlerini belediye yetkilileri ile 
keşfetme fırsatı bulan vatan-
daşlar, rutin hayatlarının dışına 
çıkma fırsatı yakaladı.

“ENGELSİZ KENT, ENGELSİZ 
TOPLUM”

Narlıdere Belediye Başkanı 
Ali Engin, sosyal belediyecilik 
anlayışıyla engelli bireylerin 
hayata katılımını destekleyen 
çalışmalara imza attıklarını 
belirterek, “Engelli vatandaş-
larımızın topluma entegras-
yonunu oldukça önemsiyoruz. 
Hayatın farklılıklarımızla güzel 
olduğuna inanıyoruz. Narlıdere 
Belediyesi olarak, engelsiz bir 
kent ve engelsiz bir toplum 
yaratma hedefiyle yürüttüğü-
müz çalışmalarımıza her geçen 
yenilerini ekliyoruz. Engelli 
vatandaşlarımızın ve ailelerinin 
talebi doğrultusunda kültür 
gezisi düzenledik” diye konuştu.

Yaşadıkları keyifli gün nedeniyle mutluluklarını dile getiren va-
tandaşlar ise, kendilerine sağlanan gezi imkânı nedeniyle Narlıdere 
Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.

“AMACIMIZ ENGELLI BIREYLERIN 
IMKANLAR DOĞRULTUSUNDA “

Her şeyi 
yapabileceğini 
göstermek
Herkes İçin Turizm Derneği, 
MİNA Derneği tarafından ha-
zırlanan “Engelsiz Kültür Amaçlı 
Geziler Hakkında Bilgi Alışverişi” 
projesi kapsamında engelli bi-
reylerle Kemeraltı Çarşısı’nın kül-
türel yerlerini gezerek erişilebilirlik 
değerlendirmesinde bulundular.

TOPLUMSAL yaşamda engellinin 
doğru algılanması noktasında farkında-

lık çalışmaları yapmak, için yola çıkan Herkes 
İçin Turizm Derneği, MİNA Derneği tarafından 
hazırlanan “Engelsiz Kültür Amaçlı Geziler 
Hakkında Bilgi Alışverişi” projesine ortak 
oldu. Türk Alman köprüsü Vakfı tarafından da 
desteklenen proje kapsamında İzmir’de bu-
lunan engelli bireylerden oluşturulan grupla 
Kemeraltı Çarşısı’nın kültürel yerlerini gezen 
dernek üyeleri, kimi zaman 
engellerle karşılaşırken 
kimi zaman ise gönül rahat-
lığı ile turlarını sürdürdüler.

Proje hakkında bilgi veren 
Herkes İçin Turizm Derneği 
Başkanı Ali Aydoğmuş, “Pro-
je de kapsamında biz oluş-
turduğumuz bir grup genç 
ile Kemeraltı'nın kültürel 
noktalarını ziyaret ederek 
erişilebilirlik değerlendir-
mesi yaptık. Bu etkinliğimi-
ze 4 işitme engelli, 3 görme 
engelli, 1 zihinsel engelli 
ve 2 ortopedik engelli 
arkadaşımızla refakatçileri katıldı. Kimi yerde 
engellerle karşılaştık kimi yerde de rahatça 
dolaştık ve sonuçta Kemeraltı’nın kültürel 
yapısını öğrendik. Bu turumuzda bize kültü-
rel bilgileri rehber arkadaşımız Osman Ünal 
aktarırken işitme engelli arkadaşlarımıza 
da bilgileri tercüman arkadaşımız Güven 
Kosavalı aktardı. Ortağımız Mina Derneği de 
benzer bir uygulamayı Berlin'deki Pfauen 
Insel müzesinde gerçekleştirecek ve daha 
sonra çevrim içi yapılacak olan bir toplan-
tıyla elde edilen bulgular gençler tarafından 
birbirlerine online sunulacak” dedi.

Başkan Aydoğmuş, şunları söyledi:
“Kuruluşumuzdan bugüne, Efes, Bergama, 

Çanakkale Şehitlikleri benzeri tarihi yerlere 
Profesyonel Rehber eşliğinde ziyaretlerde 
bulunduk. İzmir’de bulunan müzelerinin yanı 
sıra içerisinde tandem bisiklete binme, tekne 
turu gibi etkinlikler yaptık. Yaptığımız bu 
etkinliklerimize görme, zihinsel ve ortopedik 
engelli gruplardan arkadaşlarımız da katıl-
dı. Bu etkinliklerdeki amacımız farklı engel 
gruplarındaki bireylerin birbirini tanıyıp kay-
naşmasını sağlayarak yeni deneyimler elde 
etmelerini sağlamak ve bu hayatta engelli 
bireylerinde imkanlar doğrultusunda her şeyi 
yapabileceğini göstermek”

Aydoğmuş 
amaçlarının 
farklı en-
gel grup-
larındaki 
bireyleri 
birbirleriyle 
tanıştırıp 
kaynaştır-
mak oldu-
ğunu 
söyledi.
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Dünya Şampiyonası'na 
odaklandı
Kendilerini para masa tenisinin "Messi ve Ronaldo'su" olarak kabul eden 
Abdullah Öztürk ile Nesim Turan, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın 
finalinde bir kez daha karşı karşıya gelmeyi hedefliyor.

A ynı kategoride birbirleri-
ne rakip olmalarına rağ-
men dostluklarıyla ön 

plana çıkan son iki paralimpik 
şampiyonu Abdullah Öztürk 
ile son iki dünya şampiyonu 
Nesim Turan, AA muhabirine 
açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncular Lionel Mes-
si ve Cristiano Ronaldo'nun 
futboldaki rekabetinin aynısı 
para masa tenisinde kendileri-
nin yaşadığını anlatan Nesim 
Turan, "Abdullah'ı Messi'ye 
benzetiyorum. Çünkü gerçek-
ten Türk spor tarihinin görüp 
görebileceği en yetenekli 
sporculardan biri. Kendimi de 
daha çok Ronaldo'ya benzeti-
rim, çünkü etimle tırnağımla 
kazıya kazıya çok çalışarak bu 
seviyelere geldim." dedi.

Abdullah Öztürk ise dün-
yanın en iyi iki para masa 
tenisçisinin Türk sporcular ol-
duğunu vurgulayarak, "Nesim'e 
katılıyorum. Nesim hakikaten 
buralara çok çalışarak geldi. 
Ben basketbolla spora başla-
dım, sportif yeteneğim vardı. 
Benim için işler biraz daha 

çabuk ilerledi, kolay oldu 
diyebilirim. Nesim'in örnekle-
mesi gayet güzel oldu." diye 
konuştu.

ABDULLAH ÖZTÜRK: 
İNŞALLAH NESİM'LE YİNE 

FİNAL OYNARIZ
Abdullah Öztürk, kariyerinde 

tek eksik olan dünya şampi-
yonluğuna İspanya'da ulaşmak 
istediğini aktararak, şunları 
belirtti:

"Dünya şampiyonaları 
her zaman zordur. Tek altın 
madalyamın olmadığı alan. 
Son iki dünya şampiyonu 
Nesim. İnşallah Nesim'le yine 

final oynarız. İkimizden kimin 
altın aldığının gerçekten bir 
önemi yok, yeter ki İstiklal 
Marşımız okunsun. Çalışma-
larımız bu doğrultuda gidiyor. 
Hazırlıklarımız son noktaya 
geldi. İspanya'da üç kategoride 
yarışacağız. Ferdinin yanı sıra 
çiftler ve karışıkta da en iyisini 
yapmak için elimizden geleni 
yapacağız. Nesim'le karşılaştı-
ğımızda o an kim günündeyse 
o kazanıyor bizde. Gerçekten 
laf olsun diye söylemiyorum 
inanın hiç önemi yok. Çünkü 
kazanan Türkiye oluyor. Bu iki-
mizi de mutlu ediyor. Aramızda 
'Sen aldın ben aldım' diye, 

inanın böyle bir rekabet yok. 
Çıtamızı daha yükseğe nasıl 
taşıyabiliriz, bunun için çabası 
içindeyiz."

Para masa tenisinde Türki-
ye'ye paralimpik oyunlarda, 
dünya ve Avrupa şampiyo-
nalarında getirdikleri ma-
dalyaları anlatan Abdullah, 
"Ülkemizde hatta dünyada 
futbol, basketbol gibi po-
püler branşlar var. Maalesef 
bunların önüne geçemiyoruz. 
Paralimpik oyunlarında altın 
madalya alsanız bile bunun 
etkisi 1,5-2 ay sürüyor. Ondan 
sonra gündemden kaybolup 
gidiyorsunuz. Şikayetçi deği-
liz, biz işimizi yapıyoruz. Ül-
kemizi temsil etmeye devam 
edeceğiz, birileri bizi takdir 
etsin diye beklemiyoruz. Biz 
sonuçta yurt dışına çıktığımız 
zaman ay-yıldızlı bayrağımızı 
temsil ediyoruz. Yıllar sonra, 
'masa tenisinden Abdullah 
Öztürk, Nesim Turan geçti' 
dedirtebilmek için çalışıyoruz. 
Kırılmadık ne kadar rekor 
varsa hepsini kırmaya talibiz." 
ifadelerini kullandı.

PARA MASA TENISININ 
MESSI VE RONALDO’SU 

KARANLIK DÜNYASINI AYDINLATAN DOKTORA 

Çizdiği göz resmini 
hediye etti
Van'da 10 yıl önce engelli raporu alınması 
için hastaneye götürülen doğuştan görme 
engelli Fulya Taştan, kendisini ameliyat ede-
rek görmesini sağlayan doktorla bir araya 
gelerek, çizdiği göz resmini hediye etti.

ERCIŞ ilçesinde yaşayan 
ailenin sekiz çocuğundan 

biri olan 17 yaşındaki Taştan, 
doğuştan görme engelli ol-
duğu için 7 yaşındayken özel 
bir rehabilitasyon merkezine 
gönderildi.

Merkezdeki görevliler de 
Taştan'a 
engelli 
raporu 
almak 
için Van 
Yüzüncü 
Yıl Üni-
versitesi 
Dursun 
Odabaşı 
Tıp Mer-
kezi Göz Hastalıkları Poliklini-
ğine getirdi.

O dönemde 7 yaşında olan 
Taştan ile hastane koridorun-
da karşılaşan Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Muhammed Batur, yaptığı 
kontrollerde minik kızın iki 
gözünde de katarakt olduğu-
nu ve ameliyatla görebilece-
ğini tespit etti.

Ailesi yanında olmadığı için 
kızı daha sonra getirecekle-
rini ileten merkez çalışanları, 
raporu aldıktan sonra has-
taneden ayrıldı. Bu duruma 
gönlü elvermeyen Doç. Dr. 

Batur, Valilik, İl Sağlık ve Milli 
Eğitim müdürlüklerine yazdığı 
dilekçeyle Taştan'ın ameli-
yat olması gerektiğini ancak 
kendisine ve ailesine ulaşıla-
madığını iletti.

Bir ay süren araştırmanın 
ardından Erciş ilçesindeki 

ailesine 
ulaşılan 
Taştan, 
tekrar 
hastaneye 
getirildi. 
Doç. Dr. 
Batur da 
bir hafta 
arayla 
gerçekleş-

tirdiği iki başarılı operasyonla 
yüzde 98 görme engelli olan 
Fulya'nın karanlık dünyasını 
aydınlattı.

Bu sayede okuma hayaline 
kavuşan ve şimdi Tuşba Güzel 
Sanatlar Lisesi son sınıfta eği-
timini sürdüren Fulya Taştan, 
gözlerinin görmesini sağlayan 
fedakar doktoru aradan geçen 
zamana rağmen unutmadı.

Okulun resim atölyesinde 
birbirinden güzel resimler 
çizen Taştan, on yıl aradan 
sonra hastanede ziyaret ettiği 
Batur'a kendi çizdiği göz res-
mini hediye etti.

>> ÖZEL ÖĞRENCILER YETIŞTIRDIKLERINI TÜKETIYOR

Serada rehabilite oluyor
Silivri'de özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü meslek lisesinin bahçesindeki serada 
çocuklar, hem motor becerilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de toprakla rehabilite oluyor.
HAFIF düzeyde otizmli ya da zihinsel 
engelli 205 öğrencinin çeşitli 
alanlarda mesleki dona-
nım kazandığı Abdullah 
Bilgingüllüoğlu Özel 
Eğitim Meslek 
Okulunun bahçe-
sine çocukların 
toprakla uğraş-
maları amacıyla 
bir bağışçı tara-
fından 6 yıl önce 
sera kuruldu.

Öğrenciler bah-
çedeki 150 metre-
karelik serada küçük 
çaplı sebze ve meyve 
üretiminin yanı sıra top-
rakla rehabilite olurken el 
becerilerini geliştirme imkanı da 
buluyor.

Sebzeler yine çocuklarca hasat ediliyor. 
Kazanılan para döner sermaye üzerinden 
engelli öğrencilere dönüyor. Üretilen bir 
kısım ürünler ise okul bünyesinde yemeye 
hazır hale getirilerek tüketiliyor.

Yaz döneminde 150 kilogramın üzerin-

de domates ve salatalık toplayan öğren-
ciler, bahçeye diktikleri meyve 

ağaçlarından hasat yapa-
cakları günü bekliyor.

Öğrencilerin 6 yıllık 
sebze ve meyve ye-

tiştiriciliği pratiği-
ne, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile 
Tarım ve Orman 

Bakanlığının pro-
tokolü kapsamında 
bu yıl açılan tarım 
teknolojileri bölümü 

ile teorik eğitim de 
eklendi.
Seranın toprağını kışın 

ekime hazırlayan öğren-
ciler, öğretmenleriyle ilk kez 

marul fidelerini toprakla buluştur-
du. Küçük sopalarla açılan minik çukurla-
ra fideler özenle yerleştirildi ve öğrenciler 
fidelere can suyu verdi.

MEZUNLARIN YARISI STAJ YAPTIKLARI 
KURUMLARDA ÇALIŞIYOR

Okul Müdürü Bünyamin Kurt, AA 

muhabirine yaptığı açıklamada, Esen-
yurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Ça-
talca ve Silivri'den öğrenci aldıklarını, 
210 öğrenci kapasiteli bir özel eğitim 
meslek okulu olduklarını, hafif mental 
retardasyonu ve otizm spektrum bozuk-
luğu olan bireylere eğitim verdiklerini 
söyledi.

Özel öğrencilerin meslek edinmesini ve 
üreterek topluma katkı sunmasını hedef-
lediklerini dile getiren Kurt, okulda giyim, 
tekstil, metal, konaklama, seyahat hizmet-
leri, yiyecek-içecek hizmetleri, seramik ve 
cam, bilişim, matbaa ile tarım teknolojisi 
bölümleri olduğunu aktardı.

Kurt, çocukların 9'uncu sınıfta bütün 
bölümlerde eğitim aldıklarını ve 10'uncu 
sınıfta yetenekleri doğrultusunda bir bö-
lüme yerleştirildiklerini, 11 ve 12. sınıfta 
staja gittiklerini ve işbaşı eğitimi yaptıkla-
rını anlattı.

Öğrencilerin mezun olduklarında da 
istihdama yönelik girişimleri olduğunu 
söyleyen Kurt, "Mezunlarımızın yaklaşık 
her yıl yüzde 50'si istihdam olacak şekilde 
gittikleri kurumlarda yer ediniyorlar. Bu 
anlamda da mutluyuz." dedi.
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Kurt, 
çocukların 

ürettikleri ürünleri 
öncelikle kendilerinin tüketi-

mine yönelik kullandıklarını dile 
getirerek “Yemekhanemizde, elde 

ettiğimiz sebzeleri direkt çocuklara 
üretiyoruz. Aynı zamanda okulumu-
zun döner sermayesi var. Seri üretim 
veyahut toplu üretim yaptığımızda 

bunu döner sermaye üzerinden 
ticari anlamda değerlendirip yer 

alan öğrencilere de bir gelir 
oluşturuyoruz.” ifadesi-

ni kullandı.

>> ENGELLI BASKETBOLCU HAVVA

Hem kulübü hem de milli takım için çalışıyor
Bedensel engelli Havva Selvihan Uzun, 15 yıldan bu yana giydiği milli formayla istik-
rarlı performansı ve elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

BELINDE su kesesiyle doğan ve ke-
senin patlaması sonucu 1,5 aylıkken 

engelli kalan Havva, ailesinin yönlendir-
mesiyle 12 yaşında basketbolla tanıştı.

Sporla tanıştıktan sonra hayata yeniden 
tutunan Havva (28), gösterdiği perfor-
mansla 13 yaşında milli takıma seçildi.

Milli takım formasıyla sayısız maça 
çıkan Havva, Ceylanpınar Belediyesi 
Engelliler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelliler, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 68 Aksa-
ray Belediyesi Bedensel Engelliler Spor 
Takımı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor 
kulüplerinin formasını giydi.

Bir çocuk annesi Havva, spordaki başa-
rısının yanı sıra Mersin Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümün-
deki eğitimini sürdürüyor.

Havva Selvihan Uzun, sezon başında trans-

fer olduğu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. 
Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Beledi-
yespor ve Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın 
Basketbol Takımı'nın başarısı için ter döküyor.

"BENİM İÇİN KIZIMDAN SONRAKİ EN 
ÖNEMLİ ŞEY BASKETBOL"

Milli oyuncu Havva Selvihan Uzun, AA 
muhabirine, 12 yaşından bu yana tekerlek-
li sandalye basketbol takımlarında görev 
aldığını söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana milli takım for-
masını büyük bir gururla giydiğini anlatan 
Havva, "Milli takımda olmak sandalyede 
olmakla aynı şey aslında. Kendimi özgür 
bir kuş gibi hissediyorum. Milli takımda 
4 numaralı formamla ilk beşte temsil 
ediyorum. Benim için kızımdan sonraki en 
önemli şey basketbol." diye konuştu.

GÖRME ENGELLILERIN 'ÇIÇEK ÖĞRETMENI' 

11 yıldır gönüllü 
kitap seslendiriyor
Antalya'da felsefe öğretmeni Fatma Çi-
çek Selçuk, 11 yıldır gönüllü olarak kütüp-
hanede stüdyoya girerek görme engelli-
ler için kitap seslendiriyor.

ANTALYA'DA yaşayan 
evli ve bir çocuk annesi 

Selçuk, 11 yıl önce bir veli 
toplantısında öğretmenlerden 
birinin "Sesiniz ve diksiyonu-
nuz çok iyi, değerlendirmelisi-
niz." tavsiyesi üzerine araştır-
ma yapmaya başladı.

O sırada görme engelli ço-
cukların sesli kitap dinlediğini 
gören Selçuk, Tekelioğlu Halk 
Kütüphanesine giderek stüd-
yoda gönüllü kitap okumaya 
başladı.

Şimdiye kadar 70 roman 
seslendiren Selçuk, talep 
üzerine 100’den fazla da ders 
kitabı, deneme ve testler ile 
mesleki yükselme sınavları 
için notlar okudu.

Görme engellilerin hayatına 
dokunmanın mutluluğunu 
yaşayan Çiçek öğretmen, ken-
disini sesinden tanıyan görme 
engellilerle de zaman zaman 
buluşuyor. 

Selçuk, şöyle konuştu:
“Bir işi severek yapınca o iş 

çok daha verimli oluyor. Bura-
da da onu yaşıyorum. Görme 

engellilere, sadece karşıdan 
karşıya geçerken kollarına 
girip yardımcı olmaktan çok, 
daha farklı bir dünya vere-
bileceğimi gördüm. Onların 
vizyonlarını açmayı, eğitimle-
rine katkı sağlamayı istedim 
ve hayal dünyalarını çok daha 
üst noktalara taşıyabileceğimi 
gördüm. Okyanusta belki bir 
damlayım ama benim gibi 
bu işi yapan insanların sayısı 
arttıkça görme engelli birey-
lerin topluma daha sağlıklı 
bir şekilde kazandırılacağını 
düşünüyorum.”

GÖRME ENGELLILER 
SESINDEN TANIYOR

Bazı görme engellilerin ilk 
tanışmada sesinden kendisini 
tanıyarak “Çiçek öğretmenim.” 
diye seslendiğini aktaran Sel-
çuk, “Seslendirdiğim kitapları 
tek tek sayıyorlar. Bu beni 
çok mutlu etti. Gaziantep’ten, 
Malatya’dan özellikle arayıp 
kitap seslendirmemi isteyen 
dinleyicilerim var. Bu beni 
motive ediyor.” dedi.
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>> ENGELLI TRIATLET ILK KEZ GIYECEĞI 

Milli formayla 
madalya peşinde
Milli para triatlet Umut Gençler, "Paratriatlon Dünya Kupası ya-
rışlarında ülkemi temsil ederek ilk 3'e girmeyi hedefliyorum." dedi.

M ersin'de, 36 yıl önce geçirdiği trafik 
kazasında sol kolunu ve sağ gözünü 
kaybeden Umut Gençler, kariyerinde ilk 

kez milli formayı giyeceği Antalya'daki Paratri-
atlon Dünya Kupası müsabakalarında madalya 
kazanmak için çalışmaları-
nı sürdürüyor.

Silifke ilçesinde 1986'de 
geçirdiği kaza sonrası sol 
kolunu ve sağ gözünü kay-
beden 43 yaşındaki Umut, 
yaşına rağmen bu sezon 
katıldığı organizasyon-
lardaki başarısıyla dikkati 
çekti.

Türkiye Triatlon Federas-
yonu tarafından Isparta'da 
14-15 Ağustos'ta düzenle-
nen Eğirdir Oral-B Triatlon 
Final Yarışları'nda PTS5 
kategorisinde Türkiye şam-
piyonu olan Umut, milli 
takıma davet edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 15-16 Ekim'de 
gerçekleştirilecek Avrupa Triatlon Kupası ve 
Paratriatlon Dünya Kupası müsabakalarında 
milli formayı giyme heyecanı yaşayacak Mer-
sinli triatlet, organizasyonda madalya kazan-
maya odaklandı.

"ENGELLI ARKADAŞLARA ÖRNEK OLMAK 
ISTIYORUM"

Milli para triatlet Umut Gençler, 36 yıl önce 

trafik kazasında sol kolunu ve sağ gözünü kay-
bettikten sonra zor günler yaşadığını söyledi.

"Hayata küsmemek" için koşmaya, yüzme-
ye ve bisiklet sürmeye başladığını anlatan 
Umut, 2015'te tanıştığı paratriatlon branşının 

hayatının dönüm noktası 
olduğunu vurguladı.

Bu sezon yarıştığı müsa-
bakalarda önemli derece-
ler elde ettiğini belirten 
Umut, "Mersin'deki Avrupa 
Triatlon Kupası kapsamın-
daki yaş grupları yarışla-
rında ikinci oldum. Oral B 
Balıkesir Avlu Triatlonu'nda 
ikincilik elde ettim. Son 
olarak Isparta'daki yarışlar-
da da PTS5 kategorisinde 
Türkiye birincisi oldum. 
Bu vesileyle milli takıma 
seçildim." diye konuştu.

Umut, 15-16 Ekim'de ilk 
kez milli formayla yarışlara çıkacağını ve çok 
heyecanlı olduğunu aktardı.

Milli formayla Türkiye'nin adını dünyaya 
duyurmak için elinden gelenin en iyisini 
yapacağını anlatan Umut, "Paratriatlon Dünya 
Kupası yarışında ülkemi temsil ederek ilk 3'e 
girmeyi hedefliyorum. Mersin'de yaklaşık 250 
bin civarında engelli olduğunu biliyoruz ama 
spora pek ilgi yok. O yüzden de bazı engelli 
arkadaşlara örnek olmak istiyorum." ifadelerini 
kullandı.

Zihinsel engelli Yasin'in resim 
ve rap müzik tutkusu

Ankara’da 7 yaşından Ankara’da 7 yaşından 
beri çizdiği resimlerle beri çizdiği resimlerle 
çevresindekilerin dikkatini çeken, çevresindekilerin dikkatini çeken, 
aynı zamanda rap aynı zamanda rap 
müzikle de ilgilenen müzikle de ilgilenen 
zihinsel engelli Yasin zihinsel engelli Yasin 
Aydoğan, sevdiği 15 rap Aydoğan, sevdiği 15 rap 
sanatçısının portresini sanatçısının portresini 
çizmek istiyor.çizmek istiyor.

ÇANKIRI doğumlu 27 
yaşındaki Aydoğan’ın 

ilkokulda kuru boya tekniğiyle 
çizmeye başladığı resimler, 
öğretmenlerinin dikkati-
ni çekti. Öğretmenlerinin 
yaşıtlarından daha ileride 
teknikler kullanarak çizimleri-
ni yaptığını söylemesi üzerine 
Aydoğan’ın resme olan ilgisi 
daha da arttı.

Yasin Aydoğan’a 2011’de 16 
yaşındayken öğrenim gördü-
ğü okulda yaşadığı bir olay-
dan dolayı yüzde 65 zihinsel 
engelli raporu verildi. Çeşitli 
tedaviler gören ve 7 yaşında 
başlayan resim tutkusunu bu 
süreçte de hiç bırakmayan Ay-
doğan, 18 yaşında halk eğitim 
merkezinde resim kursuna 
katılarak bu alandaki yetene-
ğini daha da geliştirdi.

Kendisini “Şahadol Art” ola-

rak tanıtan Aydoğan’ın şimdi 
en büyük hayali, televizyonda 
resim çizip, program sunmak.

“BIR RAP ŞARKI YAZDIM”

Yasin Aydoğan, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, resim 
çizmeyi çok sevdiğini belir-
terek, resimlerini daha fazla 
kişinin görmesini istediği 
için çizimlerini sosyal medya 
hesabı “Şahadol Art” sayfasın-
dan paylaşmaya başladığını 
söyledi.

Çevresinden olumlu dönüş-
ler aldığını belirten Aydoğan, 
“İnternetten dijital çizimler 
indirip çiziyorum. En iyi sonuç 
veren çizimin kuru boya ile 
yapıldığını düşünüyorum. Şu 
an sosyal medya hesabımda 
23 resim bulunuyor. Resim 
çizmek mesleğim olsun 
istiyorum. Cumhurbaşkanımız 

destek verirse televizyonda 
resim çizip, program sunmak 
istiyorum. Programımda resim 
çizen insanları ağırlamak 
istiyorum. Resim yeteneğimi 
daha da geliştirip, yetenek 
yarışmalarına katılıp birinci 
olmak istiyorum.” diye konuştu.

Rap müzik dinlemeyi de çok 
sevdiğini ifade eden Aydoğan, 
“Bir rap şarkı yazdım. Mad-
di durumum iyi olduğunda 
Kızılay’daki bir stüdyoda kayıt 
alıp, şarkımı sosyal medya 
hesaplarımdan paylaşmak 
istiyorum.” dedi.

“Joker” lakaplı rap müzik sa-
natçısı Mete Erpek’in hayranı 
olduğunu ve onunla tanışmak 
istediğini söyleyen Aydoğan, 
şu anki hedefinin sevdiği 15 
rap sanatçısının portresini 
çizmek olduğunu sözlerine 
ekledi.

>> TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞI

Dünya şampiyonu Ampute Futbol 
Milli Takımı'yla buluştu
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupa-
sı'nda şampiyon olan ay-yıldızlı ekiple bir araya geldi.

ORGANIZASYONDA Türkiye Bedensel En-
gelliler Spor Federasyonu yetkilileri, Ampute 

Futbol Milli Takımı Genel Menajeri Fatih Erdöl, 
teknik heyet ve oyuncular da hazır bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi, yaptığı açıklamada, Am-
pute Futbol Milli Takımı'nın aldığı başarılı sonuç-
ların kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, 
"Sizler azmin ve mücadelenin sembolü oldunuz. 
Tek eksiğiniz Dünya Kupası'ydı, bunu da kazanıp 
milletimizi bir kez daha gururlandırdınız. Sizleri 
tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." 
ifadelerini kullandı.

>> DERSLERE SOLUNUM CIHAZIYLA GIREN GAMZE ÖĞRETMEN

Sosyal medyadan da ilham oluyor
Kas erimesi hastası Gamze Kılıç, entübe edilmesinin ardından solunum ci-
hazıyla sınıfta ders anlatmaya devam ederken, "trakeostomi"yle ilgili sosyal 
medya hesabı üzerinden de aynı durumdaki hastalara umut veriyor.

KAS erimesi nedeniyle teker-
lekli sandalyede hayatını 

devam ettiren Gamze Kılıç, kanın-
da kar-
bondioksit 
yükselmesi 
nedeniyle 
entübe edi-
lip solunum 
cihazına 
bağlanma-
sına rağmen 
"en büyük 
hazinem" 
dediği 
öğrencile-
rine ders anlatmaya, açtığı sosyal 
medya hesabıyla da farkındalık 
oluşturmaya devam

Henüz 6 yaşındayken, halk ara-
sında “kas erimesi” olarak bilinen 
“Musküler distrofi” teşhisi konu-
lan ve hareket etme yetisini 12 
yaşında kaybeden Gamze Kılıç, bu 
süreçte en çok hastalığından değil 
meraklı bakışlardan ve bitmeyen 

sorulardan yoruldu.
Lise yıllarında, sorunlarının 

üstesinden gelmede gösterdiği 
başarı ile 
psikolog 
olmaya 
yönelse de 
yabancı dil 
bilgisiyle 
Hacettepe 
Üniversitesi 
Alman Dili 
ve Ede-
biyatını 
kazanan, 
İngiliz Dili 

ve Edebiyatında da yan dal yapan 
Kılıç, 2014’te Erasmus programıy-
la yurt dışına giden ilk ağır engelli 
öğrenci olarak Almanya Heidel-
berg Üniversitesinde okudu.

Tekerlekli sandalyesi ve ai-
lesinin desteğiyle yaptığı yol-
culuklarla Almanya dışında 
İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve 
Avusturya’ya giden Kılıç, 2015’te 

üniversiteden dereceyle mezun 
oldu, ardından yaklaşık 7 yıl önce 
atandığı Milli Eğitim Bakanlığı 
Sincan Fatih Anadolu Lisesi’nde 
Almanca öğretmeni olarak göreve 
başladı.

“GÖZLERIMI AÇTIĞIMDA 
YOĞUN BAKIMDA CIHAZLARA 

BAĞLI HALDEYDIM”

AA ekibi, kas erimesi nedeniyle 
uzun yıllardır tekerlekli sandalye 
kullanan ve geçen yıl kanındaki 
oksijen oranının azalması üzeri-
ne geçirdiği operasyon sonucu 
solunum cihazına bağlanan 31 
yaşındaki Gamze Kılıç’ın dersine 
konuk oldu.

Kovid-19 salgını sürecinde 2 yıla 
yakın süre uzaktan eğitim verdi-
ğini, ekran karşısında ders anlat-
manın yorucu bir süreç olduğunu 
belirten Kılıç, bu süreçte birtakım 
şikayetleri olmasına rağmen dok-
tora gitmeyi hep göz ardı ettiğini 
ifade etti.

“Sosyal medya hesabımı takip edenlerden 
çok güzel dönüşler alıyorum”

DERSE girmekle kalmayan Gamze 
öğretmen, oluşturduğu “trakeosto-

mili_hayat” isimli sosyal medya hesabı ile 
kendisi gibi yaşayanlara dışarı çıkıp haya-
ta karışmaları için ilham kaynağı oldu.

Bu hesap aracılığıyla okuduğu yerli 
ve yabancı tıp dergisi ile öğrendiklerini 
ve deneyimlerini başkalarına aktarma-

ya çalıştığını belirten Kılıç, “Hesabımı 
takip edenlerden çok güzel dönüşler 
alıyorum. ‘Daha önce dışarı çıkamıyor-
duk, sizi gördükten sonra dışarı çıkmaya 
başladık’ diyenler oluyor. Bu da beni 
motive ediyor. İlham aldıklarını söyle-
diklerinde kendimde güç buluyorum.” 
diye konuştu.

“Yürüyemiyorum, solunum cihazı kullanıyorum
 ama bunlar beni tanımlayan şeyler değil”

OKULUNDA Meslekleri Tanıtma 
Kulübü'nde görevli olduğunu, öğrenci-

leri için meslek sahibi isimleri okula davet 
ettiğini, bunlar arasında kendisini tedavi 
eden doktor ve hemşirelerin de bulundu-
ğunu anlatan Gamze öğretmen, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Sahip olduğum en güzel hazine öğrenci-
lerim. Onlar için hep iyi örnek olmayı iste-
rim. Hayatımızın süresini biz belirleyemeyiz 
ancak kalitesi bizim elimizdedir. Yürüyemi-
yorum, solunum cihazı kullanıyorum ama 
bunlar beni tanımlayan şeyler değil. Içinde 

bulunduğum şartlara rağmen gösterdiğim 
çaba ile bir yerlere geliyorum. Öğrencileri-
min de hiçbir olumsuzlukta düşmemelerini, 
kendilerini iyi hissetmelerini istiyorum, 
onlara ilham olmak, fark yaratmalarını 
istiyorum.

Kendime dair her şeyi olduğu gibi 
kabul etmeye başladığımda hayatım 
güzelleşti. Bağımsız yaşamak, kendine 
yetmek anlamına gelmiyor. Kimse ken-
dine yeter konumda değildir. Engelimiz 
olsun ya da olmasın hayatta hepimiz 
başkalarının desteğine ihtiyaç duyarız. 

Hepimiz birbirimizden öğreniyoruz, 
hepimiz aslında birbirimizin öğretme-
niyiz."

ÖĞRENCILERININ VE MESLEKTAŞLARININ 
GÖZÜNDEN GAMZE ÖĞRETMEN

Gamze Kılıç'ın öğrencilerinden Özgü Bü-
yüktanır, "Gamze öğretmenle ders işlemek 
çok keyifli. Onun yaşadığı zorluğa rağmen 
gösterdiği direniş bana umut veriyor ve 
hayata daha sıkı tutunmamı sağlıyor. O, 
gördüğüm en iyi ve en gayretli insanlardan 
biri." sözleriyle öğretmenini anlattı.
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Engelsiz yaşam için
herkesle eşit birey ve vatandaş olmak istiyor

T ürk Hava Yolları ekip planlama 
uzmanı görme engelli Sevda 
Bozbey Yılmaz, koşuyla görme 

engellilerin erişilebilirlik konusunda 
yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek 
istediklerini belirterek "Körlerin ve 
görenlerin bir arada olmasını hedefli-
yoruz. El Ele Koşu Kuvveti grubuyla da 
bu erişilebilirlik koşusunu geleneksel 
hale getirmek istiyoruz." dedi.

Koşmanın insanı özgürleştirdiğine 
dikkati çeken Yılmaz, "Herkesi koş-
turmak istiyoruz çünkü koşmak hem 
özgürlük hem de bağımsızlık demek. 
Burada bağımsızlığa ve özgürlüğe 
aşık olan bir ekip var. Koşmak özgür-
lüktür bence bütün Türkiye koşsun ki 
ruhu değişsin." ifadesini kullandı.

Yılmaz, hayatın her alanına koşulsuz 
katılmayı talep ettiklerini kaydederek, 
"Bir kitabı herkesle aynı anda okumak 
istiyoruz. Bir filmi herkesle aynı anda 
görebilmeyi istiyoruz. Herkesle aynı 
anda eşit düzeyde vatandaş olmak 
istiyoruz. Herkesin yapabildiği şekilde 
imzalarımızı eşit 
atmak istiyoruz." 
şeklinde konuş-
tu.

Sosyal med-
yada bir grup 
aktivistin oluş-
turduğu El Ele 
Koşu Kuvveti'nin 
yardımlaşma 
grubundan çok 
daha fazlası 
olduğunu kay-
deden Yılmaz, 
"Biz burada 
birilerinin yar-
dımlaşmasından 
söz etmiyoruz. 
Dayanışmadan 
ve aslında el 
ele bir kuvvet 
oluşturmaktan 
söz ediyoruz." 
diye konuştu.

"YAPILAN DÜZENLEMELER BIR 
LÜTUF DEĞIL HAKTIR"

Görme engelli avukat Bayram Şahin 
Aydın, görme engelli kişilerin en 

büyük taleplerinin toplumsal olarak 
hak temelli 
yaklaşımın 
benimsenme-
si olduğunun 
altını çizerek, 
"Evet, bizim 
için bir şeyler 
yapılıyor, 
birtakım 
düzenleme-
ler yapılıyor 
ama bunlar 
lütuf değil, 
bunlar hak. 
Yani engelli 
hakları da in-
san haklarının 
bir parçası." 
ifadesini 
kullandı.

Çevresel 
düzenlemelerin, toplumdaki tüm 
bireyleri kapsayacak şekilde eşit ve 
erişilebilir olması gerektiğini vurgu-

layan Aydın, 
"Düzenleme-
ler, evrensel 
tasarım ilkesi 
uyarınca ya-
pılmalı. Yani 
herkes için 
aynı zamanda 
erişilebilirlik 
kriterleri esas 
alınmalı. Ka-
muya açık alan 
yapıp da belli 
bir tesis oluş-
turduktan son-
ra, 6 ay sonra, 
1 yıl sonra 
engellileri de 
düşünüp, 'On-
lar için de bir 
şeyler yapalım' 
demek evren-
sel tasarım 

ilkesine uygun düşmüyor. En başından 
düşünülüp, herkes için daha kapsayıcı 
çözüm üretilirse zaten birçok sorun 
ortadan kalkmış olacak." dedi.

Aydın, koşuya katılarak vermek 
istediği mesajı "Her şeyden önce eri-

şilebilirlik sağlandığında, engellilerin 
yapamayacağı 
hiçbir şey yok." 
şeklinde ifade 
etti.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesinde 
eğitmenlik 
yapan 3 çocuk 
annesi görme 
engelli Nesli-
han Yıldız ise 
çevresel fak-
törlere işaret 
ederek görme 
engellilerin 
erişilebilirlikle-
ri sağlanama-
dığında engelli 
hale geldiğini 
dile getirdi.

Yıldız, "Otobüslerin içindeki seslerin 
kısılması, çalışmaması ya da aksaklıkla-
rın olması bile bizim bir başkasına sor-
mamızı gerektirecek durumlara neden 
olabiliyor. Halbuki belki çok bildiğimiz 
bir yer, durakların isimlerini duysak 
zaten kendimiz rahatlıkla erişim sağ-
layacağız ama bu tarz aksaklıklar bunu 
engelleyebiliyor. Aslında var olanlar bile 
çalışsa belki de hayat daha kolaylaşa-
cak." değerlendirmesinde bulundu.

Görme engellilerin hala birçok yerde 
bağımsız imza atamadığına değinen 
Yıldız, "Ben bir bireyim, hayatta bir 
yere gelmişim, bir üniversite mezunu 
olmuşum, belki bir anneyim, belki ha-
yatın içinde bir çalışanım, yani ben her 
şeyim hayatta ama belli yerlerde noter 
gibi mesela imza atarken şahit isteyen 
yerler var hala." diye konuştu.

Yıldız, görme engellilerin en büyük 
probleminin insanlara kendileri-
ni kabul ettirmek zorunda kalmak 
olduğunu belirterek, "Ben aslında ne 
yaptığımı, nereye, nasıl imza attığımı 
biliyorum. Hatta bilmiyorsam bunu 
telefonumla çok rahatlıkla okutup, eri-
şilebilir hale getirebiliyorum. Kendim 
için programlar var. Bunları kullana-
biliyorum ama karşımdaki bunu kabul 
etmediği zaman, işte o zaman, her şey 
bitiyor." ifadesini kullandı.

>> "IYILIK TRENI" ILE 

Tekerlekli 
sandalyeye 
kavuştu
İki bacağını ve sol kolunu 
kaybeden Hacire, "Beni 
çok mutlu ettiler. Beni bu 
hale düşürenlerin adalet 
önünde hesap vermeleri-
ni istiyorum." dedi.

AFGANISTAN'DA 4 yıl önce 
düzenlenen hava saldırısında 

iki bacağını ve bir kolunu kaybeden 
11 yaşındaki Hacire, Türkiye'den 
Afganistan'daki insani krizin hafif-
letilmesine katkı sunmak amacıyla 
gönderilen "İyilik Treni" ile haya-
tında ilk kez tekerlekli sandalyeye 
kavuşmanın heyecanını yaşadı.

"İyilik Trenleri" taşıdığı yardımlar 
sayesinde şu ana kadar on binlerce 
muhtaç Afgan aileye umut oldu. 
Şu an 6'ncı "İyilik Treni" ile gelen 
yardımların dağıtımı ise Türkiye'nin 
Kabil Büyükelçiliği koordinasyo-
nunda, Afganistan'daki Türk kurum-
larının iş birliğinde devam ediyor.

Yardımlar kapsamında Türk Kızı-
lay geçen çarşamba günü başkent 
Kabil'de Afganistan Şehitler ve 
Engelliler Bakanlığında organize 
ettiği yardım programıyla ihtiyaç 
sahibi 75 engelli Afgan'a tekerlekli 
sandalye ulaştırdı.

HAYATINDA ILK KEZ TEKERLEKLI 
SANDALYE SAHIBI OLDU

Kabil'in Hayırhane bölgesinde 
yaşayan 11 yaşındaki Afgan kız ço-
cuğu Hacire Otmanhil de yardımlar 
kapsamında, hayatında ilk kez te-
kerlekli sandalye sahibi olanlardan 
sadece biri.

Hacire'nin hayatı 4 yıl önce, o 
zamanlar ailece yaşadıkları Kun-
duz vilayetinin Han Abad ilçesinde 
bulunan Kabuli köyünde, yakınla-
rından birinin Taliban ile bağlantısı 
olduğu şüphesiyle bir gece evlerine 
düzenlenen hava saldırısında alt 
üst oldu.

Saldırı nedeniyle Hacire'nin 4 
kardeşi ve 2 kuzeni yaşamını yiti-
rirken doktorlar, Hacire'yi hayatta 
tutmak için 2 bacağını dizden, sol 
kolunu da omuzdan kesmek zorun-
da kaldı.

Aile, tedavi için Pakistan'a götür-
dükleri Hacire'nin hayatta kala-
bilmesi için yaklaşık 15 bin dolar 
harcama yaptı.

Hacire'nin babası şu an İran'da 
çalışıyor ve kazandığını ailesine 
gönderiyor.

KIRSALDAKI ÇOCUKLARIN

 Yüzü artık 
gülüyor
Kars'ta bir grup gönüllü, 
başlattıkları sosyal so-
rumluluk projesi kapsa-
mında toplanan oyuncak, 
bot, mont ve kırtasiye 
malzemelerini köy çocuk-
larına ulaştırıyor.

KARS'TA bir grup gönüllü, 
sosyal medyadan "Bir oyun-

cak da sen ver" sloganıyla baş-
lattıkları yardım kampanyasıyla, 
ülkenin dört bir yanından kendile-
rine ulaştırılan oyuncak, bot, mont 
ve kırtasiye malzemelerini köy köy 
gezerek çocuklara dağıtıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce sosyal medya 
hesabından kampanya başlatan 
Taner Güneş ve 90 gönüllü arka-
daşı, bugüne kadar kentteki 382 
köyün yaklaşık 250'sine giderek 
30 bin civarında çocuğun yüzünü 
güldürdü.

Dar gelirli ailelere erzak yardımı, 
engelli çocuklara ihtiyaç duyduk-
ları araçları da ulaştıran gönüllü 
ekip, bu sefer de kış mevsiminin 
uzun ve sert geçtiği bölgedeki 
çocuklar için kıyafet yardımı yaptı.

Gönüllüler ilk önce köylerdeki 
öğretmen ve muhtarlarla iletişime 
geçerek ihtiyaç sahibi çocukların 
ayakkabı numaralarını ve mont 
beden ölçülerini öğreniyor, ardın-
dan topladıkları yardımları hediye 
paketlerine koyarak kırsaldaki 
minik yüreklilere sürpriz yapıyor.

Digor ilçesine bağlı Türkmeşen 
köyündeki çocukları ziyaret eden 
gönüllüler, yanlarında getirdikleri 
oyuncak, bot, mont, kırtasiye malze-
mesini çocuklara dağıtırken, çikolata 
ve meyve suyu ikramında bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULU-
ĞUNA ŞAHIT OLDUK"

Gönüllülerden Tuğba Akıncı, 
kampanya sayesinde köylere 
giderek çocukların yüreklerine do-
kunduklarını ve onlarla eğlenceli 
vakit geçirdiklerini söyledi.

Oyuncakların yanı sıra zaman 
zaman özellikle de ihtiyaç sahibi 
çocuklara kışlık kıyafet desteğinde 
bulunduklarını belirten Akıncı, 
"Türkmeşen köyündeki çocukları 
sevindirmeye geldik, onlara kış 
öncesi depomuzda ayarladığımız 
oyuncak, bot, mont ve kırtasiye 
malzemesi getirdik. Çocuklar bizi 
görünce çok mutlu oldular, çok 
sevindiler. Kars soğuk bir mem-
leket, kışlık malzemeler büyük 
bir ihtiyaç ve az da olsa onların 
ihtiyaçlarını karşılamak bizim için 
keyifliydi." diye konuştu.

Kastamonu’da engelli çocuklar 
atlı terapi ile hayata bağlanıyor
Kastamonu’nun Daday ilçesinde açılan Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, engelli çocuk-
ları hayata hazırlıyor.

ILÇEDE, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 
Daday Kaymakamlığı Köylere Hiz-

met Götürme Birliği ve İl Özel 
İdaresi iş birliğiyle yapılan 
tesis mayısta açıldı.

Özellikle engelli ço-
cuklara hizmet etmesi 
planlanan tesiste, 
çocuklar ile atla 
ilgili bölümlerde 
okuyan üniversi-
te öğrencilerinin 
de faydalanması 
amaçlandı.

Tesisten yarar-
lanmak için Kasta-
monu Özel Bireyler 
ve Aileleri Dayanışma 
Derneği ile Daday Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş birli-
ğinde "Özel Bireyler Atlı Terapi 
Merkezi'nde" adlı proje hazırlandı.

Atlar sayesinde öz güven kazanan, farklı 

cümleler kuran ve vücut hareketlerinde 
gelişim sağlanan öğrenciler terapiden 

yüzleri gülerek ayrılıyor.
Kastamonu Valisi Avni Çakır, 
AA muhabirine, tesiste 

kapalı ve açık at binme 
alanlarının olduğunu 
belirtti.

"ÇOK GÜZEL GERI 
DÖNÜŞLER 

ALDIK"

Tesise gelenlerin 
zaman geçirebile-
ceği sosyal alanların 

da bulunduğunu 
ifade eden Çakır, şöyle 

konuştu:
"Bu tesisimiz yaklaşık 

1,5 yıl gibi kısa bir sürede 
tamamlanarak devreye alındı. 

Burada çok güzel bir etkinliğe ev 
sahipliği yapıyoruz. Proje kapsamında 37 ço-

cuğumuzla başladığımız etkinliğimiz bugün 
yaklaşık 100 çocuğumuza ulaştı. Proje 6 ay 
sürdü. Haftada iki gün çocuklarımızı evlerin-
den, okullarından aldık buraya getirdik."

Uzmanlar eşliğinde çocukların at binme 
eğitimi aldığını dile getiren Çakır, "Çok rahat 
bir şekilde ata biner hale geldiler. Aileleriy-
le yaptığımız görüşmelerde çok güzel geri 
dönüşler aldık. Projemiz bitti ama bir sonraki 
projemizin hazırlığına başlayacağız. Hem 
engelli bireylerimizi hem ata binmek isteyen, 
doğa ile hayvanlarla beraber olmak isteyen 
çocuklarımızı bu tesisimizde ağırlamak için 
gerekli çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz." 
dedi.

Tesisten zihinsel ve bedensel engelli çocuk-
ların yararlandığını anlatan Çakır, "Bu çocuk-
lardan bir kısmı kendi başlarına bir kısmı da 
hocaları ile beraber ata binmeye başladılar. 
İlk başta bu çocuklar ata yaklaşmaya dahi 
korkuyorlardı. Bunların hepsi atla bütünleşti. 
Bizim açımızdan tarifsiz bir mutluluk." diye 
konuştu.
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Doğa tutkunu görme, işitme ve ortopedik engelli üç arka-
daşın ekstrem spor deneyimlerinin anlatıldığı "Maceraya 
Engel Yok" belgeselinin ilk bölümünün çekimleri tamamlandı.

>> “MACERAYA ENGEL YOK” DIYEREK 

Doğa sever 3 engelli 
Kaçkar’a tırmandı

Türkiye Beyazay 
Derneği Genel 
Başkanı görme 
engelli Lokman 
Ayva, Türkiye 
Sakatlar Konfe-
derasyonu Genel 
Sekreteri, Türk 
Kızılay Engelsiz 
Ankara İl Başkanı 
ve İç Anadolu Ko-
ordinatörü yürüme 
engelli Ayhan 
Metin ve işaret 
dili tercümanı ve 
bankacı işitme 
engelli Şule Denli 
(soldan sağa) 

T ürkiye Beyazay Derneği Genel 
Başkanı görme engelli Lokman 
Ayva, Türkiye Sakatlar Konfede-

rasyonu Genel Sekreteri, Türk Kızılay 
Engelsiz Ankara İl Başkanı ve İç 
Anadolu Koordinatörü yürüme engelli 
Ayhan Metin ile işaret dili tercümanı 
ve bankacı işitme engelli Şule Denli, 
3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaç-
kar Dağı'na tırmanmak üzere eylülde 
yola çıktı.

Tırmanış boyunca 10 gün çadırda 
kalan, derelerden geçen ve çoğu za-
man kendi sınırlarını zorlayan üç en-
gelli arkadaşın azmi "Maceraya Engel 
Yok" belgeselinin birinci bölümünde 
anlatıldı.

Ortopedik engelli Ayhan Metin, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu 
yollardan geçebilmek için çekim-
lerden 1 ay önce sıkı bir antrenman 
yaptığını söyledi.

Tırmanışın zor olacağını tahmin et-
tiğini belirten Metin, "Gerçekten çok 
zorlandım. Zirveye doğru çıkarken 
elbette kaslarınızı kullanıyorsunuz, 
3 binin üzerinde zirveye kadar kendi 
vücudunuzu kollarınızla kaldırıyor-
sunuz. O bakımdan elbette yorucu 
bir süreç ama iniş, çıkışın en az 4 
katı daha zormuş. Hatta bir ara aşağı 
inerken 'Burayı ben nasıl çıkmışım? 
Aman Allah'ım meğer ne kadar 
dikmiş' dedim. Bazen geri geri, bazen 

oturup, sürünerek indiğim oldu. İner-
ken çok büyük tehlikeler atlattım. 
Baston yükünden dolayı avuçlarım 
patladı. Bittiğinde bitik vaziyette 1 
hafta kalkamayacak hale geldim." 
diye konuştu.

Metin, maceraya başladıklarında 
görme engelli arkadaşı Lokman 
Ayva'ya "Sana yolu saat yönüne göre 
tarif etsem olur mu?" dediğini belirte-
rek, şöyle devam etti:

"Lokman bey de 'güzel olur' dedi. 
Bir, iki kere denedik ve iletişimi çok 
güzel sağladık. Ben önden gitmek 
yerine arkadan gidip Lokman beye 
yolu tarif ettim. Bu yöntemle macera 
boyunca ilerlemeye devam ettik. Bi-

zim hedefimiz, 'Bakın engelliler neler 
yapıyor, görüyor musunuz? değil. 
Herkes bir şeyleri başarabilir. Kendi 
sınırlarınızı zorlamak zorundasınız. 
Biz aslında bu maceraya çıkarak 
hepimizin aynı olduğunu gösterme-
ye gayret ettik. Engelli olmayan biri 
de Kaçkar'ın zirvesine tırmandığında 
çok büyük başarıdır, engelli biri de 
tırmandığında çok büyük başarıdır."

"ELLERIMIZI TUTARAK ILETIŞIMI 
ÇÖZDÜK"

Üç çocuk annesi, işitme engelli Şule 
Denli de AA muhabirinin soruları-
nı işaret dili tercümanı aracılığıyla 
yanıtladı.

Belgesel için kendisine teklif gel-
diğinde şaşırdığını ve üç engellinin 
iletişiminde sorun olabileceği endi-
şesi taşıdığını söyleyen Denli, teklifi 
heyecanla kabul ettiğini anlattı.

Denli, "10 gün boyunca çalıştık. 
Çok şey öğrendim. 'Bir görme engel-
liyle ben nasıl iletişim kuracağım?' 
diyordum. Ellerimizi tutarak iletişimi 
çözdük. Buna çok şaşırdım. 'Yürüme 
engelli ile nasıl iletişim kuracağım?' 
diyordum, o da işaret dilini öğrendi. 
Bu farkındalık çok önemliydi. Karşı-
laşacağımız engelleri düşünmüştüm 
ama anladım ki engel yok, erişebi-
liyoruz. Erişim var, mutluyuz." diye 
konuştu.

>> ENGELLI MUHTARIN BÜROSUNDA 

Daktilo sesi 
yankılanıyor
Kilis'te arzuhalcilik yapan ortopedik engelli muhtar Tahir 
Takır, hem mahallesine hizmet ediyor hem de daktilo-
da yazdığı dilekçelerle vatandaşlara yardımcı oluyor.

KILIS Adliyesinde 32 yıl katip 
olarak görev yaptıktan sonra emekli 

olan, sağ ayağından engelli 61 yaşındaki 
Takır, 2014 yılında yapılan seçimlerde 
Yaşar Aktürk Mahallesi'nde muhtarlığa 
seçildi.

Sonraki seçimi 
de kazanan ve 
iki dönemdir gö-
revini sürdüren 
Takır, 8 yıl önce 
muhtarlık bürosu 
olarak açtığı 
yaklaşık 5 metre-
karelik prefabrik 
ofisinde arzuhal-
cilik de yapmaya 
başladı.

Mahallesine 
hizmeti aksat-
mayan Takır, 
daktilo ile yazdığı dilekçelerle de vatan-
daşlara yardımcı olmaya çalışıyor.

MUHTARLIĞI VE ARZUHALCILIĞI 
SEVEREK YAPIYOR

Muhtar Tahir Takır, AA muhabirine, kü-
çük yaşlarda yanlış tedavi sonucunda sağ 
ayağında işlev kaybı yaşadığını söyledi.

Kilis Adliyesi'nde zabıt katibi olarak 32 
yıl çalıştıktan sonra engelli kadrosundan 
emekli olduğunu belirten Takır, 2014 
yılından bu yana sürdürdüğü muhtarlık 

görevine ilişkin şöyle konuştu:
"Seçimi kazandıktan sonra muhtarlık 

bürosu açtım. Mahallemdekilerin ihtiyacını 
karşılamak ve zor duruma düşmesinler 
diye dilekçe yazmaları konusunda kendi-

lerine yardımcı 
oluyorum. Hem 
arzuhalcilik 
hem de muh-
tarlığı bir arada 
yapıyorum. 
Gelen vatan-
daşa yardımcı 
oluyorum. Be-
nim maksadım 
para kazanmak 
değil, vatandaşa 
yardımcı olmak, 
hizmet etmek." 
dedi.

Arzuhalcilik 
mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu 
dile getiren Takır, "Şehir merkezinde 
oturanların muhakkak bilgisayar ve 
internetleri var. Genelde köyden gelen 
veya okuma yazma bilmeyen kişiler gelip 
bana çok cüzi bir parayla dilekçe yazdırı-
yor." diye konuştu.

Bilgisayar yerine daktiloyu kullanmayı 
tercih ettiğini belirten Takır, Almanya'dan 
bir arkadaşının kendisine hediye getir-
diği 1960 model daktiloyla çok sayıda 
kişiye hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Serebral palsiye rağmen 
üniversiteyi bitirdi, işini kurdu

Serebral palsi has-
talığının getirdiği 
zorluklara rağmen 
azmiyle çevresine 
örnek olan 26 ya-
şındaki Emre Nişan-
cı, annesinin des-
teği ve doktorunun 
tavsiyelerine uyarak 
üniversiteyi bitirdi, 
kendi işini kurdu.

DOĞUM sırasında boynuna 
kordon dolanması sonucu 

serebral palsi tanısı alan Emre 
Nişancı, doktorlarının ve annesinin 
desteğiyle yıllardır hastalığına 
meydan okuyor.

Hedeflerine ulaşmak için engel 
tanımayan Nişancı, tedavi süre-
cine tam uyum sağlayarak hem 
hastalığıyla savaştı hem de eğitim 
hayatını başarıyla bitirerek kendi 
işini kurdu.

Bir farkındalık yaratmak için 
çalışmayı istediğini söyleyen Ni-
şancı, "Üniversite eğitimim boyun-
ca toplumsal alanlarda aktif rol 
oynadım. Ülke ekonomisine nasıl 
katkı sağlarım, toplumda engelli 
çocuklara nasıl faydalı olurum diye 
kafamda fikirler oluştu." dedi.

Nişancı, ekim ayının serebral 
palsi hastaları için farkındalık ayı 
olduğunu belirterek, "Herkesin top-
yekun bunu fark etmesini istiyo-
rum. Üniversite eğitimi hayatımda, 
hep serebral palsi nedir, nasıl 
tanımlanır, nasıl anlatılır, nasıl 

algılanır bunlar üzerine çalıştım. 
Toplumdaki sorunları çözmeye 
yönelik çalıştım." diye konuştu.

Serebral parsili olarak sivil 
toplum kuruluşlarında da görev 
aldığını aktaran Nişancı, üniversi-
tede halkla ilişkiler ve reklamcılık 
bölümünü bitirdiğini, daha sonra 
kendi işini kurduğunu, internet 
üzerinden ev ürünleri satarak tica-
ret yaptığını anlattı.

"NE YAPTI ETTI HAKKINDAN 
GELDI HER ŞEYIN"

Anne Esma Nişancı da oğlunun 
2,5 yaşında serebral palsi tanısı 
aldığını ve tedavisine başladıkları-
nı söyledi. Oğlu için elinden geleni 
yaptığını dile getiren Nişancı, 3 
yaşında yüzmeye götürdüğü ev-
ladının daha sonra da fizik tedavi 
süreçlerinin başladığını anlattı.

Oğlunun okul hayatında güzel 
arkadaşlık ilişkileri kurduğunu 
ve başarılı bir çocuk olduğunu 
dile getiren Esma Nişancı, şöyle 
konuştu:

"Bu çocuklar çok ilgi ve sevgi 
istiyorlar. Çok sevmek lazım. Anne-
ler daha çok ilgilensinler çocukla-
rıyla. Bazı anneler saklıyorlar. Ben 
onunla keyifle, zevkle her yere 
girdim, çıktım. Sinemaya, tiyatroya, 
doğum gününe, düğüne her yere 
gittik. O benim baş tacımdı. Bazı 
anneler götürmüyorlar. Bakıcıya 
bırakıyorlar. Çok fazla ilgilenmi-
yorlar."

Esma Nişancı, oğluyla her zaman 
gurur duyduğunu dile getirerek, "O 
beni hep memnun etti. Her şeyde 
azimliydi. O istedi ben yaptım. Ben 
istedim o hayır demedi. Her şeyde 
azimli bir çocuktu. Ne yaptı etti 
hakkından geldi her şeyin." ifadele-
rini kullandı.

İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tıp 
ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 
Başkanı ve Pediatrik Rehabili-
tasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Resa Aydın ise Emre Nişancı'nın 
13 yaşlarındayken polikliniklerine 
başvuran serebral palsili gençler-
den birisi olduğunu söyledi.

>> ELLERINI VE AYAKLARINI KULLANAMAYAN SEREBRAL PALSI HASTASI

49 yaşındaki engelli 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.
DOĞUM sırasında beyninin oksijen-
siz kalması nedeniyle serebral palsi 
hastası olan Sema Yılmazgil, Eskişe-
hir'de başlayan yaşam mücadelesini 
İzmir'de bakıcılarının 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 
Sosyoloji Bölümü'nü kazanan Sema 

Yılmazgil, o dönem bakıcısının haya-
tını 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.

BELEDIYENIN DESTEĞIYLE KITABINI 
BASTIRMAYA HAZIRLANIYOR

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 
kazanabilmek için yine burnunu kul-

lanarak 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. ."
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>> CAMILERDE ENGELLILERE UYGUN 

Namaz kılma yerleri 
oluşturuldu

Adıyaman 
Müftülüğü 
tarafından 
engellilerin 
daha rahat 
ibadet 
edebilmeleri 
için camilerde 
engellilere 
yönelik namaz 
kılma yerleri 
oluşturuldu.

Avustralya’da 
teknoloji 
mühendisleri, 
görme 
engellilerin 
yolunu 
bulmalarını 
kolaylaştıracak 
yeni bir buluşa 
imza attı. 
‘InnoMake’ 
adı verilen 
akıllı ayakkabı 
sensörleriyle 
görme engelli 
bireylere 
yoldaki 
engelleri haber 
veriyor.

E ngelli vatandaşların camilerde 
daha rahat ibadet edebilmeleri 
adına çalışmalar yürüten Adıya-

man İl Müftülüğü, kent merkezinde 
bulunan 3 camide erişebirliğe uygun 
engelli namaz yerleri yaptı. Engellilere 
yönelik her zaman çalışmalar içerisin-
de bulunduklarını dile getiren İl Müf-

tüsü Mehmet Taştan, “bütün insanlar 
eşref-i mahlukattır. İslam dini engelli-
ler engelsizler diye ayırmıyor. Engelli 
kardeşlerimizin de camide cemaate ka-
tılarak namaz kılmalarını önemsiyoruz. 
Bu bağlamda müftülüğümüz engelli 
koordinatörlüğü tarafından yapılan ça-
lışma ile Merkez Musalla, Yavuz Selim 

ve Altınşehir camilerimizde bedensel 
engelli kardeşlerimizin tekerlekli 
sandalyeleri ile standartlara uygun 
yapılan rampalardan çıkarak belirlenen 
alanda cemaatle namaz kılabilecekler. 
Bu çalışmalarımızın hayırlara vesile ol-
masını dilerken, emeği geçen herkese 
ise teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Görme engellilere yolunu 
kolay bulduracak yöntem!

AVUSTURYA’DAKI teknoloji 
şirketi Tec-Innovation mühendis-

leri görme engelliler için özel olarak 
geliştirilen ‘InnoMake’ adlı akıllı ayak-
kabı geliştirdi.

Görme engelli bireyler, ayakkabının 
ucuna takılan park sensörlerine ben-
zeyen ultrasonik sensörler sayesinde  
herhangi bir engele yaklaştığı an 
titreşim sayesinde uyarılıyor.

Firma, değeri 3 bin 800 dolar (31 
bin 600 TL) olan akıllı ayakkabıların 
önümüzdeki yıllarda yapay zekâ des-
tekli bir kamera ile geliştirilmesi için 
çalışma başlatıldığı açıklandı.

3 yaşında ilk kez duydu 
hemen annesine sarıldı
Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan çiftin duy-
ma engelli olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki çocukları, 
ameliyatla takılan cihazın sayesinde duyma yetisine ka-
vuştu. Doğduğundan beri ilk kez annesinin sesini duyan 
minik çocuğun ilk tepkisi ise annesine sarılmak oldu.

ASLAN Alomar o cihaz vesi-
lesiyle annesinin sesini ilk kez 

duydu. Heyecanla, şaşkınlıkla anne-
sine sarıldı. Çünkü duyduğu ilk sesti 
bu. O anlarda ne 
kendisi ne de ai-
lesi gözyaşlarını 
tutabildi. Küçük 
Aslan’ın işitme 
mücadelesi 
mutlu sonuçlan-
dı. Aslan Alomar 
3 yaşında ve 
doğuştan işitme 
engelli. Ailesi,”o-
ğulları duysun” 
diye doğduğun-
dan beri müca-
dele etti. Küçük 
Aslan İzmir Te-
pecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde ameliyata 
alındı. Bir süre sonra küçük Aslan’ın 
kulağına işitme cihazı takıldı. Suriye 
uyruklu Aslan Alomar’ın tedavisine 

Kızılay ve Dünya Doktorlar Derneği 
destek verdi.

ASLAN ÖZEL EĞITIME ALINACAK

Kulak içine yer-
leştirilen elektro-
nik işitme cihazı, 
anne ve babasının 
yanında ilk kez 
aktif hale getirildi. 
Yıllarca evlatla-
rından bu tepkiyi 
bekleyen Alomar 
ailesi gözyaşlarını 
tutamadı. Şim-
di oğulları için 
hayalleri Aslan’ın 
konuşmaya 
başlayabilmesi... 
3 yaşındaki Aslan 
özel bir eğitime 

alınacak. Uzmanlara göre ailesinin 
de desteğiyle okul çağına kadar ya-
şıtlarıyla arasındaki konuşma farkını 
kapatabilecek.

Engelli genç aldığı destekle 
kendi işinin patronu oldu
Zonguldak’ın Alaplı 
ilçesinde 34 yaşındaki 
3 çocuk babası engel-
li Erhan Uslu, 155 bin 
liralık hibe desteğiyle iş 
yeri açtı.

ZONGULDAK’IN Alaplı 
ilçesinde 34 yaşındaki 3 çocuk 

babası engelli Erhan Uslu, 155 bin 
liralık hibe desteğiyle iş yeri açtı.

Alaplı ilçesinde yaşayan Erhan 
Uslu, iş kurma hayaliyle mobilya 
aletleri üretimi yapan iş yerlerinde 
bir süre çırak ve kalfa olarak çalıştı. 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilik 
kursuna katılarak sertifika alan Uslu, 
başvurduğu ve projesinin kabul ol-
duğu kurumdan 155 bin lira makine 
hibe desteği aldı. Uslu, açtığı iş ye-
rinde ahşap mobilya, mutfak, dolap 
üretimi yapıyor. Göz ve kulağından 
yüzde 79 engelli olan Uslu, kendi iş 
yerini açmanın mutluluğunu yaşadı-
ğını söyleyerek, "Aldığım 155 bin lira 
destekle makineleri 2021 yılında 
aldım. O gündür kendim işimin pat-
ronuyum. Çok şükür kendi iş yerimi 
kurdum ve şu an yarı zamanlı olarak 
bir kişi çalışıyor. Hem memleketine 
hem de çevrene faydan oluyor. Allah 
devletimize zeval vermesin” dedi.

>> GÖZLERINDEKI ENGEL

Başarılarına
engel olmadı

KONYA’DA doğuştan yüzde 
90 oranında görme engelli 

olarak dünyaya gelen 12 yaşındaki 
Eymen İnce, derslerindeki başarıları 
ve spor müsabakalarında aldığı 
derecelerle ailesinin gurur kayna-
ğı oldu. Eymen, ileride öğretmen 
olmak ve kendisini yetiştiren öğ-
retmenler gibi çocuklara yardımcı 
olmak istiyor.

Doğuştan yüzde 90 oranında 
görme engelli olarak dünyaya 
gelen Ayşe ve Mehmet İnci çif-
tinin küçük oğulları olan Eymen 
İnce’nin (12) doktorları, Eymen’in 
özel bir gözlük yardımıyla normal 
bir okulda ön sıralarda oturarak 
derslere katılabileceğini söyle-
di. Bunun üzerine baba Mehmet 
ve anne Ayşe İnce çocuklarının 
kaydını Meram ilçesinde bir okula 
kaydını yaptırdı. Sınıfta özel yapım 
bir gözlük ile derslere katılan 
Eymen İnce, evde çözdüğü testler-
de ve okuduğu kitaplarda ise kitap 
okuma büyüteci kullanıyor. Okulda 
ve yapılan deneme sınavlarında 
dereceleri olan 7. sınıf öğrencisi 
Eymen, katıldığı Görme Engelliler 
Yüzme Türkiye Şampiyonasında 
100 metre serbestte altın, 100 
metre sırt üstünde gümüş ile 50 
metre serbest ve 50 metre sırt 
üstünde 2 gümüş madalya kazandı. 
Eymen, 2019 yılında düzenlenen 
Görme Engelliler Satranç Türkiye 
Şampiyonasında minikler kategori-
sinde Türkiye Şampiyonu oldu.

“ÖĞRETMENLERIMIN BENI 
EĞITTIĞI GIBI BEN DE ONLARI 

EĞITECEĞIM”
Okuldaki derslerinin iyi olduğunu 

ve okulda başarısını arttırarak ileri-
de öğretmen olup çocukları eğit-
mek olduğunu belirten 12 yaşındaki 
Eymen İnce, “Derslerim iyi, dersle-
rimde veya okulumda bir sorun yok. 
Arkadaşlarımla da aram iyi. Okulda 
bir sıkıntım olduğu zaman öğret-
menlerim yardımcı oluyor. Okul 
sonrası evde ise online oyunlardan 
uzaklaşıp daha çok ağırlık verme-
liyim. Önümüzdeki sınavlarda, üni-
versitede daha fazla başarı ve sonuç 

olarak iyi bir iş kariyerimin olmasını 
istiyorum. Şuan için çok bir hayalim 
yok. Ya bir öğretmenlik veya bir hu-
kuk dalında meslek olabilir. Benim 
önceliğim öğretmenliği seçiyorum 
çünkü çocuklara yardımcı olmak 
istiyorum. Öğretmenlerimin beni 
eğittiği gibi ben de onları eğitece-
ğim ve o mesleği yapabileceğimi 
düşünüyorum” dedi.

“BIZ HER ZAMAN ÇOCUĞUMUZLA 
GURUR DUYUYORUZ”

Eymen’in babası Mehmet İnce 
(42) de her zaman çocuğu ile gurur 
duyduklarını belirterek, “Biz bu has-
talığın 3 aylık iken farkına vardık. 
Doktorumuzun tavsiyesi üzerine 
yani bize çocuğumuzun beyninde 
hiçbir sorun, kusur olmadığını iler-
leyen yaşlarında normal bir çocuk 
gibi, okulda da ön sıralarda oturarak 
eğitimine devam edebileceğini 
söyledi. Bunun üzerine oğlum okul 
yaşına geldiğinde, biz de normal 
okula yazdırdık. Şimdi de hiçbir 
öğrenciden geri kalmadı oğlum, 
sadece ön sıralarda oturdu. Hatta 
matematik dersinde Eymen’in ilko-
kul öğretmeni de fark etti, oğlum 
da biz de bir sıkıntı yaşamadık. Tabii 
çalışması için biz de sürekli teşvik 
ettik. Eymen’in Türkiye’de satrançta 
birincilikleri, yüzmede birincilikleri, 
okulda sınavda birincilik, ikincilik, 
üçüncülükleri var. Eymen başarılı 
bir öğrenci. Biz her zaman çocuğu-
muzla gurur duyuyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“ÇOCUKLARINIZI GERI PLAN 
ETMEYIN ENGELLI DIYE”

Engelli çocukların ailelerine tav-
siyede bulunan Mehmet İnce, “Aile 
bireylerinin yapması dikkat etmesi 
gereken, bence çocuklarının hiçbir 
zaman engelli olduklarını yüzüne 
vurmasınlar. Çocuklarınızı geri plan 
etmeyin engelli diye. Kendi halle-
rine bırakarak kendi öz güvenlerini 
kazansınlar. Engelli olduklarını 
hissettirmesinler. Eğer bu şekilde 
dikkatli olunursa hayattan öz gü-
venleri kopmadan hayata kazandı-
rılacaklardır” diye konuştu.

Konya’da doğuştan görme engelli 12 yaşındaki 
Eymen, farklı dalda ve derslerindeki başarılarıyla 
örnek oluyor.
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EVDEN ÇIKAMIYOR, DAMADININ SIRTINDA HASTANEYE GIDIYORDU

Akülü sandalyeye kavuştu
Mersin'de 9 yıl önce sol bacağı, geçen yıl ise sağ bacağı diz altından kesilen ve 
tekerlekli sandalyesi olmadığı için 1 yıldır eve mahkum yaşayan, damadının sırtında 
hastaneye giden Ali Doğan'a (68), hayırseverlerin desteği ile akülü sandalye alındı.

T oroslar ilçesine bağlı Zeki 
Ayan Mahallesi'nde yaşayan 
4 çocuk babası Ali Doğan'ın, 

2013'te yaşadığı damar tıkanıklığı 
rahatsızlığı nedeniyle sol bacağı diz 
altından kesildi. Doğan devam eden 
rahatsızlığı nedeniyle bu defa da 
sağ bacağını kaybetti. 1 yıldır eve 
mahkum olan Doğan'ı hastaneye 

damadı sırtında götürüp getirmeye 
başladı. Komşuları, maddi durumu 
iyi olmayan Doğan'a akülü sandalye 
alınması için Tohum Toprağa, Engel-
liler Topluma Emanet Topluluğu ile 
iletişime geçti. Hayırsever vatandaş-
lar, Doğan için akülü sandalye temin 
etti. Doğan'ı yaşama bağlayacak 
olan akülü sandalye, evinin önüne 

getirildi. Akülü sandalyesine binen 
Doğan, kendi kontrolünde hareket 
etmenin keyfini çıkardı.

Ali Doğan, "Çok zor günler 
geçirdim. Evden dışarı çıkamı-
yordum. Damadım sağ olsun 
beni hastaneye götürüp getiriyor. 
Şimdi akülü sandalyeye kavuş-
tum. Hayırsever vatandaşlarımıza 

teşekkür ederim" dedi.

'ÇOK ZORLUK ÇEKİYORDU'

Tohum Toprağa, Engelliler Top-
luma Emanet Topluluğu Kurucusu 
Halil Öz ise hayırseverlerin desteği 
ile Mersin'de bugüne kadar binden 
fazla tekerlekli sandalye verdiklerini 
kaydetti. Öz, "8 yıl önce 'Tohum Top-

rağa, Engelliler Topluma Emanet'tir 
diyerek bu yola çıktık. Ali amcamızın 
da sesini duyduk. Damadının sırtında 
belediye otobüslerinde hastaneye 
gidip geliyormuş. Manuel sandalyesi 
bile olmamış. Çok zorluk çekiyordu. 
Engelli vatandaşlarımıza destek olan 
herkese çok teşekkür ediyorum" diye 
konuştu.

Özel öğrencilere 
iyilik için koşacak
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve 
Koruma Vakfı (ZİÇEV) İzmir Şube Başkanı 
Nilgün Öztürk (57), 6 Kasım'da İstanbul'da 
düzenlenecek NKolay 44'üncü İstanbul Ma-
ratonu'na katılarak iyilik peşinde koşacak. 

Öz-
türk, zihinsel 

engelli çocuklara, 
maraton sayesinde 
toplayacağı bağışlarla, 
‘duyu bütünleme oda-
sı’ yapmayı amaç-

ladığını söyledi.

İZMİR'DE yaşayan 
evli, 2 çocuk annesi 

Nilgün Öztürk, kızı Senil 
Öztürk'ün (32) dünyaya 
gelmesinden sonra 
özel çocuklarla 
ilişki kurmaya 
başladı. Kızının 
engelinin geç 
fark edildiği-
ni sözlerine 
ekleyen Öztürk, 
yaklaşık 20 yıldır 
engelli gençlerle 
ilgilendiğini ve onların 
dünyasından kendini alama-
dığını belirtti. Öztürk, tüm 
toplumun onların farkında 
olması gerektiğine dikkat 
çekerek, gelişimine katkı 
sağlayacak etkinliklerde öncü 
rol üstleniyor.

Kızı Senil'in üst üste 
birkaç kez kalça çıkığı 
ameliyatı geçirdiğini ancak 
ilkokul çağına kadar her-
hangi bir tanısı olmadığını 
anlatan Öztürk, "Kızımın 
özel alt sınıfa yönlendi-
rilmesiyle zihinsel engelli 

öğrencilere ilgi duymaya 
başladım.

İlk başlarda onun engel-
li olduğunun farkında 

değildik. İlkokula 
başladığı zaman 

geç öğrendiği 
için rehberliğe 
yönlendirdiler 
daha sonra 
engelli tanı-

sı konuldu ve 
hastane marato-

numuz başladı. Bu 
işin içine girince çıka-

madım. Gönlünüz yoruluyor, 
bazı işlere yetişemiyorsunuz, 
başaramıyorsunuz ama ben 
başladığım işi sonuna kadar 
götürmek istediğim için 20 
senedir bu işlerin içinde-
yim. Kızım 5 yıldır, ZİÇEV'in 
rehabilitasyon merkezinde 
eğitim alıyor. Burada çok 
mutlu. Etkinlikler onun ruh 
sağlığına çok iyi geliyor. Ken-
di kendine yetmeyi öğrendi. 
Sosyal aktivitelerle çevresiyle 
iyi iletişim kurmaya başladı" 
diye konuştu.

DÜZCE’DE lunapar-
ka giderek çarpışan 

arabaları izleyen zihinsel 
engelli Osman Zengin’in 
görüntüleri, sosyal medyada 
milyonlar 
tarafından 
izlendi. 
Çarpışan 
arabaları 
uzun süre 
seyrettiği-
ni gören 
bir vatan-
daş, kendi 
çocukları-
nı indire-
rek Osman 
Zengin’i 
bindirdi. 

 Olayı anlatan Asım 
İncekara, “Biz çocuklarımızı 
eğlendirmek için lunaparka 
götürmüştük. O gün çok ka-
labalıktı. Herkes bir arabalara 

saldırıyor, binmeye çalışıyor-
du. Bizde kızlarımızı bindirdik 
daha sonra masum bir amca 
dikkatimizi çekti. Lunaparkta-
ki çarpışan otolara binmeye 

çalışıyordu.
Kızlarımı 

bindirdim 
o amcanın 
yanına 
gittim. Ona 
çarpışan 
otoya mı 
binmek 
istiyorsun 
dediğimde 
konuşa-
madığını 
gördüm. 
Onu bin-

direceğime dair söz verdim. 
Kızlarıma da yerlerinden 
kalkmamalarını, amcamızı 
yerlerine bindireceğimi söy-
ledim.” dedi.

ÇARPIŞAN ARABALARI SEYREDEN 
ZIHINSEL ENGELLI OSMAN ZENGIN'IN 

Mutluluğu yürek ısıttı

KOMEK’ten işitme engelli kadın
kursiyerlere İslam İlmihali Kursu
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından işitme engelli kadın 
kursiyerlere yönelik uzaktan eğitim yöntemiyle İslam ilmihali eğitimleri gerçekleştiriliyor.

KONYA Büyükşehir Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kurs-

ları’nda (KOMEK) işitme engelli 
kadın kursiyerler için çevrimiçi 
İslam İlmihali eğitimleri veriliyor.

Sürekli kendisini yenileyen ve 
ihtiyaca yönelik eğitimler planla-
yan KOMEK Uzaktan Eğitim Mer-
kezi (KUZEM), her yeni eğitim-öğ-
retim döneminde dezavantajlı 
bireyleri de unutmuyor.

İslam ilmihali konularını 
herkesin bilmesi ve öğrenmesi 

amacıyla yürütülen eğitim kapsa-
mında işitme engellilere yönelik 
eğitim başlatan KUZEM, Konya 
başta olmak üzere Türkiye’nin 
farklı illerinden ve yurt dışında 
yaşayan işitme engelli bireylerin 
katılımıyla dersleri sürdürüyor.

55 kursiyerin katılımıyla 27 
Ocak’a kadar 60 dersle devam 
edecek eğitimler, haftanın bir 
günü sabah ve öğle olmak üzere 
iki farklı oturumda gerçekleşti-
riliyor.

>> BALIKESIR'DE ENGELLILER 

Zeytin çekirdeklerinden dekor eşya üretiyor
BALIKESİR'İN Ayvalık 
ilçesinde dernek üyesi 

engelliler, zeytin çekirdeklerini 
kullanarak takı ve ev dekoras-
yonu ürünleri yaparak hem 
sosyalleşiyor hem de harçlıkla-
rını çıkarıyor.

İlçede 2005 yılında kurulan 
Ayvalık Birlik Ortopedik Engelli-
ler Derneğinin (BOED) Altınova 
Mahallesi'ndeki iş atölyesi, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ile Milli Eğitim Bakanlığının 
destekleriyle kuruldu.

Dernek 17 yıldır sürdürdüğü 
kurslarda ortopedik, zihinsel 
ve işitme engellileri aynı çatı 
altında buluşturarak sosyalleş-
melerine katkı sağlıyor.

Kurs kapsamında 45 engelli 
ahşap yakma yöntemiyle tepsi, 
tablo, pano ve mumlukların 

yanı sıra zeytin çekirdeklerin-
den takı, vazo, kalemlik, çeşitli 
ebatta kutular, ayna, tabak, süs 
eşyası ve anahtarlıklar yapıyor.

Ayvalık Halk Eğitimi Mer-
kezi bünyesinde el sanatları 
eğitmeni olan dernek başkanı 
Güler Çapraz Özlemiş, AA mu-

habirine, yaş sınırı bulunmayan 
atölyelerinde ahşap boyama, 
takı tasarım, cam boyama, atık 
maddelerden geri dönüşüm 
eserleri gibi çalışmalar yaptık-
larını söyledi.

Meslektaşı Songül Can ile 
Ayvalık'ın simgesi zeytinin çe-

kirdeklerinden ürünler yapma-
ya karar verdiklerini belirten 
Özlemiş, "Zeytin çekirdekleri 
ile bu çekirdeklerin ufalanmış 
hali olan pirinayı sanatla bu-
luşturduk ve ortaya çok güzel 
sonuçlar çıktı." dedi.

Çekirdeklerin ortasından de-
lik açıp boncuk haline getirerek 
tespih, takı, kolye, bilezik, anah-
tarlık gibi ürünler, yapıştırarak 
da tablo ve çerçeve yaptıklarını 
anlatan Özlemiş, "Kursiyerleri-
miz haftanın 5 günü atölyele-
rimize servis araçlarıyla gelip 
gidiyor. Eserlerimizi önümüzde-
ki günlerde Ayvalık'ta yapılacak 
17. Uluslararası Zeytin Hasat 
Festivali'nde kuracağımız 
stantlarımızda bir kez daha 
halkımızla buluşturmayı hedef-
liyoruz." diye konuştu.

>> “AYRIK OMURGA” HASTASI 

Şampiyonalara hazırlanıyor
ANNE karnında oluşan ve halk ara-
sında “ayrık omurga” olarak da bilinen 

“spina bifida” has-
tası 18 yaşındaki 
Atilla Emre Damar, 
bilek güreşinde 
Türkiye ve Avrupa 
Şampiyonası’na 
antrenör babasıyla 
hazırlanıyor. Damar, 
Avrupa’da büyük 
başarılar kazanmak 
için durmadan 
çalışıyor.

“Spina bifida” hastası olarak doğan 

Damar, sporda gösterdiği başarılı per-
formansıyla engelleri aşıyor. Doktorların 

“Sağından soluna 
dönerse mucize. 
Ömür boyu kaşıkla 
ağzına verip besle-
yeceksiniz.” dediği 
genç sporcu, aynı 
zamanda antrenörü 
olan babası Erkan 
Damar’ın destekleri 
ve yönlendirmesiy-
le başladığı bilek 
güreşinde engelli 

arkadaşlarına örnek oluyor.

Türk Kızılaydan Afganlara 
tekerlekli sandalye desteği

Afganistan’da 
yardım faali-
yetlerini sür-
düren Türk 
Kızılay, “İyilik 
Trenleri” ile 
gönderilen 75 
tekerlekli san-
dalyeyi engelli 
Afganlara tes-
lim etti.

AFGANİSTAN Şehit 
ve Engelliler Bakanlı-

ğında düzenlenen törene, 
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi 
Cihad Erginay, Taliban geçici 
hükümetinin Şehit ve Engelli-
ler Bakan Vekili Molla Abdül-

mecid Ahund ile Yardımcısı 
Abdulhakim Hakkani katıldı.

Törenin ardından 30'u 
çocuklar, 45'i yetişkinler için 
olmak üzere 75 tekerlekli 
sandalye engelli Afganlara 
dağıtıldı.

Törende konuşan Türki-
ye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad 
Erginay, şubatta da engelli 
Afganlara 150 tekerlekli san-
dalye dağıttıklarını aktardı.

Türkiye olarak özellikle 
son bir yılda "İyilik Trenleri" 

aracılığı ile Afgan halkına 
yönelik yardımları artırdıkla-
rını belirten Erginay, şunları 
kaydetti:

"Kardeş ve dost Afgan halkı-
na yardımlarımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz. Son 1 yılda 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla ve Türkiye'deki 
hayırseverlerin katkılarıyla 
Afganistan'a 6 tane İyilik 
Treni gönderdik. Bu trenlerde 
çoğunlukla gıda malzemeleri 
getirdik Afganistan'a, fakat bu-
nun yanında sağlık malzemesi 
olsun, eğitim malzemesi olsun, 
kışlık battaniye olsun, Afga-
nistan'ın neye ihtiyacı varsa 
bunları getirmeye gayret ettik. 
Ve bu yardım malzemelerinin 
arasında tabi ki tekerlekli 
sandalyeler de vardı."

Taliban geçici hükümetinin 
Şehit ve Engelliler Bakan 
Vekili Yardımcısı Abdulhakim 
Hakkani de Türkiye ve ku-
rumlarının her zaman Afgan 
halkının yanında olduğunu 
vurguladı.


