Değerli Meslektaşlarım

Bültende ayrıntılarına değinilen, yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen çeşitli
etkinliklerle bir eğitim dönemini daha geride bıraktık. Ancak etkinlikler yaz döneminde de
devam ediyor. Yoğun is stresinden uzak olduğumuz, yaklaşık üç ayı kapsayan bu dönem,
aslında mesleki gelişimimiz açısından bir fırsat. Bu anlamda en yakın etkinlik Türkiye’den ilk
kez bu kadar yüksek sayıda katılımcının olduğu, 4–8 Temmuz tarihleri arasında Paris’te
düzenlenecek olan sempozyum. Diğer bir etkinlik ise, 15–17 Temmuz tarihleri arasında
Çanakkale’de organizasyonu yapılan Sherborne Gelişimsel Hareket Kursu.

Bu arada, size fiziksel aktivite ve spor konusunun bir bilim, bir meslek, bir hak ve bir
hizmet olarak güçlenmesine katkı veren, bu konuda modeller üreten etkin bir mesleki kuruluş
olmayı amaçlayan “Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Derneği” web sayfasının
(www.ebfad.com) yayında olduğunu hatırlatmak isterim. Bu web sayfasında, tüm bültenlere,
öğrencilerinize duyuracağınız uluslararası öğrenim
fırsatlarına ve derslerde kullanabileceğiniz filmleri
ve bilgileri içeren linklere ulaşmanız mümkün. Bu
anlamda öneri ve katılımlarınızın son derece önemli
olduğunu bildirir, hepinize iyi tatiller dilerim.

Doç. Dr. Dilara Özer
dilaraozer2010@hotmail.com
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İşaret Dili, İşitme Engelliler ve Spor Konferansı
(Gaziantep Üniversitesi, 11–12 Aralık 2010)

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), 11–12 Aralık 2010 tarihlerinde İşitme Engelliler
Türkiye Judo Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Şampiyona öncesinde BESYO öğretim
görevlisi ve Judo Federasyonu Eğitim Komitesi başkanı Önder Karakoç tarafından "İşaret
Dili, İşitme Engelliler ve Spor" konulu konferans organize edildi. Prof. Dr. Yusuf Kemal
Kemaloğlu ve Pınar Yaprak Kemaloğlu’nun davetli konuşmacı olarak bulunduğu konferansa
çok sayıda öğrenci, sağır sporcu ve antrenör katıldı.
Konferansta Pınar Yaprak Kemaloğlu, sağırların güçlü yönlerini öne çıkaran spor
alanlarında uygulamaların Türk İşaret Dili (TİD), -video, altyazı sistemleri, görsel sunumlar
gibi- gerekli sistemler ile desteklenmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.
Ayrıca, Kemaloğlu, sağır kültürünün ve sosyal kimliklerinin gelişiminde ayrı bir öneme sahip
olan spor alanlarıyla ilgili (serbest zaman, yarışma, yükseköğrenim, istihdam) sorunlara ve
çözüm önerilerine dikkat çekti. Toplumsal cinsiyetle ilgili konuşmasında ise, Türkiye’de sağır
kadınların spora katılım oranlarının Avrupa ortalamasının çok gerisinde olduğunu, bunun en
önemli nedeninin spordaki ataerkil yapılanma ve “baskıların” olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Yusuf Kemal Kemaloğlu, yaptığı konuşmada Türk Dil Kurumu
koordinasyonunda devam eden Türk İşaret Dili çalışmalarının bir an önce bitirilerek gerek
Milli Eğitim Bakanlığı gerekse üniversite düzeyinde çalışmaların başlatılması gerektiğini
belirterek konuşamayan işitme engelliler için TİD’ de ders ve hizmet sunumuna geçilmesini
önerdi. Kemaloğlu, konuşamayan işitme engellilerin dillerine ve kültürlerine saygı
gösterilmesi gerektiği, öncelikle TİD’ de eğitim hakkının tanınması ve geliştirilmesine dikkat
çekerek öncelikle her kurumun en az bir TİD tercümanı işe alması, not alma sistemlerinin
devreye sokulması, sınav süresi ve tarzı başta olmak üzere özel sistemlerin kurulması, gibi
önerilerde bulundu. Sivil toplum örgütleriyle kesin bir işbirliğine gidilmesi ve konuşamayan
işitme engelliler arasından model ve lider kişiler yetiştirmenin önemine değindi.
Avrupa Sağır Spor Örgütü (European Deaf Sport Organization, EDSO) Yönetim
Kurulu Üyesi ve eski Genel Sekreteri Doğan Özdemir ise uzun yıllar gönül verdikleri sağır
spor camiasına ilişkin deneyimlerini paylaşarak TİD’ e toplumun değer vermesi ve sahip
çıkmasının önemini vurguladı.
Spor Yönetim Bilimleri Uzmanı Pınar Yaprak Kemaloğlu
pinaryaprak@gmail.com
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“Oyun Engel Tanımaz” Etkinliği
(Başkent Üniversitesi, 6 Ocak 2011)

Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü olarak Terapötik Rekreasyon dersi ile
öğrencilere kazandırılmaya çalışılan becerilerin bir uygulaması için dönem sonunda engelli
bireylerle birlikte oyunlarla fiziksel aktivite temalı bir etkinlik planlanmış ve “OYUN ENGEL
TANIMAZ” adı altında uygulanmıştır. 06 Ocak 2010 tarihinde Omurilik Felçlileri Derneği
Ankara Şubesi üyelerinden yaşları 17–42 arasında değişen 23 engelli dostumuz
öğrencilerimizle birlikte oyunlar oynamıştır.
Çeşitli parkurlar halinde hazırlanan oyunlar ve oturarak voleybol maçı, engelli
engelsiz bireylerin birlikte oyun oynayarak çok eğlenceli zamanlar geçirebileceğini uygulayıcı
ve izleyicilere göstermiştir. Organizasyonun ardından hem engelli dostlardan, hem
öğrencilerimizden hem de üniversite üst yönetiminden bu tür etkinliklerin devamı konusunda
olumlu geri bildirimler alınmıştır. Bu nedenle “OYUN ENGEL TANIMAZ” etkinlikleri
Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü öncülüğünde Ankara’da çeşitli kurum ve
kuruluşlarda devam ettirilerek geleneksel hale getirilecektir.
Dr. Bengü GÜVEN KARAHAN
bguven@baskent.edu.tr

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Eğitim Seminerleri
(8–9 Ocak, 15–16 Ocak 2011)
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2011 yılı faaliyet programında yer
alan “İşaret Dili ve Spor Eğitim Semineri”, 1. ve 2. Lig Kulüpleri için sırasıyla 8–9 Ocak, 15–
16 Ocak 2011 tarihlerinde, Antalya'nın Kemer İlçesi Limak Limra Otelinde gerçekleştirildi.
Seminerlere katılan spor kulüplerinin temsilcileri; Uluslararası İşaret (Doğan
Özdemir, Ömür Özdemir). Sivil Toplum Projelerine İlişkin Bilgilendirme- Getirileri ve
Riskleri (Çiğdem Banu Yeşilırmak, Doğan Özdemir). Spor Psikolojisi (Berrak Fırat);
Dünya’da ve Türkiye’de İşaret Dili, Sağır ve Ağır İşitenlerin Durumları (Yusuf Kemal
Kemaloğlu); Sağır Sporlarında Hakkaniyet, Sağır Kültürü Ve Toplumsal Cinsiyet (Pınar
Yaprak Kemaloğlu); konularında seminerleri Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde -her iki dile
çeviri yapan tercümanlar eşliğinde- takip etme fırsatı buldular.

Spor Yönetim Bilimleri Uzmanı Pınar Yaprak Kemaloğlu
pinaryaprak@gmail.com
Zihinsel Engelliler ve Spor Konferansı
(28 Şubat 2011, Mersin Üniversitesi)

Çukurova Kalkınma Ajansının Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında,
Mersin Üniversitesi ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Zihinsel
Engelliler Spor Eğitim Merkezi” projesinde 64 zihinsel engelli birey spor eğitimi
olanaklarından yararlanmaktadır. Bu proje doğrultusunda proje yürütücülerinden Erkan
Gülgösteren tarafından düzenlenen
(http://www.mersin.edu.tr/icerik.php?hid=4436)
“Zihinsel Engelliler ve Spor” konulu konferansa Dilara Özer ve Mehmet Ata Öztürk
konuşmacı olarak davet edilmişlerdir.

Dr.Mehmet Ata Öztürk

mehmet.ozturk@marmara.edu.tr
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V. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı
(Ankara Üniversitesi, 10–12 Mart 2011)

İlk kez Mayıs 2007 tarihinde Orta Doğu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenmiş olan 1. Engelsiz
Üniversiteler çalıştayına takiben aynı yıl Ekim ayında engelli öğrencilere destek sunan kişiler
arasındaki iletişim geliştirmek amacıyla elektronik ortamda “Engelsiz Üniversiteler
Platformu” oluşturulmuştur. Çalıştaylar daha sonra sırasıyla 2008 yılında ODTÜ’ de, 2009
yılında İstanbul Üniversitesinde, 2010 yılında Ege Üniversitesi’nde düzenlenmiş ve bu
çalıştaylara paralel olarak üniversitelerin engelsiz birimlerinin sayısında hızlı bir artış
olmuştur.
Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın 5.si, Ankara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
ülkemizde yüksek öğrenim gören engelli öğrencilerin, eğitim, öğrenim ve sosyal ortamlardan
en üst seviyede yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Programlara Erişilebilirlik” ana teması
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Üniversiteler, MEB, ÖSYM, YÖK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu ve çeşitli sivil kuruluşlarının temsilcilerinin, ‘Engelsiz Üniversite Birim’lerinden
temsilcilerin ve sağır katılımcıların da katıldığı çalıştayın ilk oturumunda “Engelli Öğrenci
Platformu” tarafından hazırlanan 2011 bildirisi sunuldu (www.engelsiz.ankara.edu.tr).
Yurtdışından davetli iki konuşmacının yer aldığı programda; American Educational
Testing Service (ETS)’de görevli olan Dr. Lorin C. Brinckerhoff, Yükseköğrenim sınavları
(GRE, TOEFL) gibi yüksek öneme sahip sınavlarda engelli öğrenciler için düzenlemeler
konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Hamburg Üniversitesinde doktora öğrencisi olan
Okan Kubuş “Yüksek Öğrenimde Sağır ve Ağır İşiten Öğrenciler İçin (Yabancı) Dil
Öğrenimi ve Öğretimi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yusuf Kemaloğlu’nun,
sağır öğrencilerin yükseköğrenim olanaklarının geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler ve
bakış açıları hakkında bir konuşma yaptı. Çalıştayda üniversitelerinin ulaştıkları mevcut
aşamalar paylaşıldı.
Spor Yönetim Bilimleri Uzmanı Pınar Yaprak Kemaloğlu
pinaryaprak@gmail.com
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Amerika Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon ve Dans Birliği (AAHPERD)
126. Ulusal Kongre ve Fuarı (29 Mart – 2 Nisan 2011)
Kongre yaratıcılık, sağlık ve aktif yaşam tarzını geliştirmeyi hedefleyen mesleklerde
liderlik, araştırma, eğitim ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla 29 Mart- 2 Nisan
2010 tarihinde dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan San Diego’da 5000 nin üzerindeki
katılımcı ile gerçekleştirildi.
Bu kongrede çeşitli toplantılar, sunumlar dahil olmak üzere “ Engelli bireyler için
fiziksel aktivite” alanında toplam 36 etkinlik düzenlendi. Bu aktivitelerden biri de özel
gereksinimli bireyler için fiziksel aktivite haklarını savunmak ve geliştirmek, programları,
politikaları, standartları, eğitim ve araştırmayı geliştirmek için Claudine Sherrill adına
düzenlenen kahvaltı idi. Geleneksel hale gelen bu kahvaltıda başarılarından dolayı, bir beden
eğitimi öğretmenine, lisans ve lisans ustu öğrencilerine plaket verildi. Meslekte başarı ödülü
Teksas Woman’s Üniversitesi’ nden Ronald Davis’e, yaşam boyu başarı ödülü ise Dr. Janet
Wessel’ e verildi.

Claudine Sherrill misafirlerini salonun girişinde, her zamanki gibi yüzündeki sıcak
gülümseme ile karşıladı. Kahvaltıda dünyanın her yerinden gelen alanda tanınmış isimleri
görmek mümkündü. Özellikle Jannet Wessel (91) , Julian U. Stein (86) ve Claudine Sherrill’
in (77) dostlukları görülmeye değerdi. Ödül töreninden sonra tüm konuklar bu muhteşem
üçlünün fotoğraflarını çekmek için birbirleri ile yarıştılar. Ancak bu Janet Wessel’in
hareketliliği nedeni ile pek kolay olmadı. Wessel’ i bir kaç saniye için konuşmadan ve hareket
etmeden yakalamayı başaran konuklar mutlu bir şekilde kahvaltıdan ayrıldılar. I CAN isimli
bir değerlendirme sistemi ve programın yaratıcısı Dr. Wessel, bize 91 yaşında da sağlıklı,
üretken ve dinamik olunabileceğini gösterdi. Kendimize ve yapabileceğimiz şeylere olan
inancımızı güçlendiren Dr. Wessel’ e sonsuz teşekkürler.

Doç. Dr. Dilara Özer
dilaraozer2010@hotmail.com
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Kocaeli’de Engelli Körling (Curling) Takımı

Körling, 42 metre boyu, 4,3 metre eni olan buzdan bir pist (rink) üzerinde oynanan bir
olimpik takım oyunudur. Bedensel engelli bireylerin yapabileceği en kolay branşlardan birisi
olmasına rağmen henüz Türkiye’de yaygın değildir. Körling, sporu ülkemizde ilk olarak
Kocaeli Üniversitesi BESYO ve İzmit Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile başlatılmış ve 2
Aralık 2010 tarihinde “Dünya Engelliler Günü” faaliyetleri kapsamında bir gösteri maçı
düzenlenmiştir.
Kocaeli Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) körling takımı antrenörü Ata
Yetişken ve Kocaeli Üniversitesi BESYO öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Menşure Aydın
eşliğinde 20 kadar bedensel engeli olan birey buz pistine çıkarak sergiledikleri oyunla
izleyicilerin ve basının büyük ilgisini topladılar. Takımı oluşturan üçü bayan, on iki
sporcunun hedefi 2014 yılı olimpiyatları için Türk Milli Takımını oluşturmak ve ülkemizi en
iyi şekilde temsil etmek.
Dr. Menşure Aydın
aymen2006@gmail.com

Öğretmen Adayları için Farkındalık Paneli
(29 Nisan 2011, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)
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Toplumda işitme engelliler adına farkındalık yaratmak ve öğretmen adaylarında
duyarlılık ve bilinç geliştirmek amacıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKU) Ereğli
Eğitim Fakültesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 29 Nisan 2011
tarihinde “İşiten Yürekler” adlı bir panel gerçekleştirildi. Panelin özelliği, organize edenlerin
( Mustafa Önder Atik, Savaş Koç, Halil Doğan ve Süleyman Özen) Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden oluşmasıydı. Grup lideri Mustafa Önder Atik’ in
bisiklet sporuna gönül vermiş, bilateral, orta-ileri derecede, sensörinöral tip işitme kaybına
sahip bir öğrenci olması paneli daha da anlamlı kıldı.
Bir dönem “Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu İstanbul Temsilcisi” olan
emekli beden eğitimi öğretmeni Nilgül Ertekin, 40 yılı aşkın süredir Türk sporundaki
serüveni ve eğitim süreçlerinde “İşitme Engelliler” ile ilgili yaşantılarını kendi
deneyimlerinden örneklerle paylaştı. Spor Yönetim Bilimleri Uzmanı Pınar Yaprak
Kemaloğlu Türkiye’den ve Dünya’dan spora ilişkin örneklerlerle sağır topluluğu ve kültürü,
yerel sorunlar ve çözüm önerilerini toplumbilimsel bakış açısıyla değerlendirdi. Yusuf Kemal
Kemaloğlu’nun İşaret Dili, İşaret Dilinde Eğitim Tarihi, İşitme Engellilerin Üniversite
Eğitimi ve Türkiye’deki güncel gelişmeler üzerine gerçekleştirdiği konuşmasının ardından
ZKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali AZAR konuşmacılara teşekkür plaketlerini sundu.
ZKU Engelsiz Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon’ da yaptığı konuşmada sağır ve
ağır işitenlerin eğitiminde işaret dilinin ve sporun önemini vurguladı. Panelin sürprizlerinden
birisi Zonguldak Uzun Mehmet İşitme Engelliler İlköğretim Okulu folklor kulübünden kız
öğrencilerin
gerçekleştirdikleri
Karadeniz
Halkoyunları
gösterisiydi.
Spor Yönetim Bilimleri Uzmanı Pınar Yaprak
Kemaloğlu
pinaryaprak@gmail.com

I. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor
Kongresi
(5–7 Mayıs 2011, Selçuk
Üniversitesi)
Öğretim görevlisi Ahmet Bozdam öncülüğünde
düzenlenen Uluslararası katılımlı bu kongrede çok disiplinli bir
yaklaşımla spor bilimleri, tıp bilimleri, fizik tedavi ve
rehabilitasyon, özel eğitim, endüstri tasarımı gibi alanlardan
akademisyenler, öğrenciler, genç araştırmacılar, engelli bireylere yönelik spor federasyonları
başkanları ve engelli sporcular bir araya geldi. Araştırmaların, alandaki yeni gelişmelerin
tartışıldığı kongreye birçok davetli konuşmacı sunumları ile katkı verdi.
Davetli konuşmacıların sunum metinlerinin tamamı ve araştırmacıların sunum özetleri
bir kitapçık halinde basılmış ve PDF uzantısıyla elektronik ortama da aktarılmıştır. Sunulan
araştırmalar da Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi özel sayısında
yayınlanmıştır (http://www.cpesd2011.selcukbesyo.org).
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Davetli Konuşmacılar:
Mustafa Veysel Gülpınar (Bedensel Engelliler Sporları Federasyon
Başkanı); Oktay Aktaş (İşitme Engelliler Sporları Federasyonu
Başkanı); Dr. Mustafa Ağaoğlu (Kayropraktik Spinal Manipulatif
Tedavi Yaklaşımının Bedensel Engelliye Katkısı). Prof.Dr. Serap İnal
(Engelliler Sporunda Fiziksel Performansın Artırılması), Prof. Dr.
Nevin Ergun (Bedensel Engellilerde Sportif Aktiviteler ve
Klasifikasyon), Prof.Dr. Suat Karaküçük (Engellilerde Rekreasyon),
Ahmet Bozdam (Bedensel Engelli Sporları ve Badminton), Yrd. Doç. Dr. Fatma Çelik
Kayapınar (Engelli Sporcularda kullanılan Performans Testleri), Yrd. Doç. Dr. Nurettin
Konar (Bütünsel Rehabilitasyonda Engelli Sporunun Yeri), Yrd. Doç. Dr. Erkan Çalışkan
(Engelli Sporcularda Serebral Lateralizasyon), Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kırımoğlu (Hafif
Derecede Zihinsel yetersizliği Olan Çocukların Benlik Saygılarına Sporun Katkısı), Murat
Eliöz (Engellilerde Akuatik Rekreasyon Etkinlikleri), Dr. Mehmet Ata Öztürk (Engellenen
Bireylerin Gözünden Otizm Spektrumu. Çeşitli İşlevlerin Gelişimi İçin Beden Eğitimi
Önerileri)
Dr.Mehmet Ata Öztürk
mehmet.ozturk@marmara.edu.tr
ENFEST - Engelli Sporları Festivali
(21 Mayıs 2011, Marmara Üniversitesi)

IV. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci
Kongresi'nin son gününde, Marmara Üniversitesi
Anadoluhisarı Kampüsü'nde bir spor festivali
düzenlendi. Çeşitli engel gruplarından bireyler,
aileler, öğrenciler, akademisyenler ve sporcuların
katılımıyla bir engelli sporları festivali yapıldı. Bu
organizasyonda;
engelle
yaşam
hakkında
toplumdaki farkındalığı artırma, engelli bireyleri
okul bünyesinde sunulan sportif olanaklar
hakkında bilgilendirme, bütünleştirilmiş eğitim
ortamlarında sportif uygulama örnekleri sunmak
amaçlanmıştır.
“Hareket EN temel hak! ENfest” başlığı
altında; 4 farklı engel grubu için, toplam 8 etkinlik
düzenlendi (Bedensel engelliler atıcılık, görme
engelliler goallbol, özel sporcular bocce, tekerlekli
sandalye koşu, tekerlekli sandalye tenisi, bedensel
engelliler kano, oturarak voleybol, işitme engelliler
futbol).
Bu festival, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ata Öztürk önderliğinde engellilerde beden eğitimi uzmanlık
modülü öğrencilerinin (Ahmet Yaşılak, Büşra Mutay, Deniz Kocaman, Ecem Salimoğlu,
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Erdem Güler, Handan Odabaş, Mehtap Özdemir, Merve Balcı, Merve Deniz, Nurcan
İlnam,
Semanur
Misafir,
Semih
Sağlam)
katkılarıyla
düzenlenmiştir.
(http://maozturk.web.officelive.com/foto)
Dr.Mehmet Ata Öztürk
mehmet.ozturk@marmara.edu.tr

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE 2. ENGELLİLER SPOR ŞENLİKLERİ
İnönü Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu tarafından 2. Engelliler Spor Şenlikleri
gerçekleştirildi. Senliklerin açılışında konuşan Rektör
Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesinin yerleşke
içinde yapılan düzenlemelerle, Türkiye'de engelliler
konusunda en duyarlı
üniversite hüviyetini
kazanmakta olduğunu belirtti. Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Aslan da
engellilerin, engelli olmayan bireyler gibi hayata
tutunması ve ihtiyaçlarını daha kolay giderebilmesi
için spor eğitimi almalarının önemini vurguladı.
Şenlikte, öğrenciler “Sosyal Sorumluluk
Projesi” kapsamında "Mavi Kapak Toplama Kampanyası" ile 7 bin mavi kapak karşılığında
aldıkları tekerlekli sandalyeyi bir çocuğa hediye ettiler.
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER SPOR EĞİTİM BÖLÜMÜ AÇILDI
Malatya İnönü Üniversitesi’nde Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nın onayı çerçevesinde Almanya Köln Spor Üniversitesi ile işbirliği içinde
“Engelliler Egzersiz ve Spor Eğitim Bölümü” açıldı.
Amerika, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, OECD ülkeleri ve bazı AB
ülkelerinde engelli bireyler için fiziksel aktivite konusunda uzmanlık eğitimi verildiği
belirtilen açıklamada İnönü Üniversitesi tarafından bu konuda 2 yıldır yürütülen çalışmaların
sonuç verdiğine değinildi. Özel eğitim alanında yeni bir meslek tanımı anlayışı içinde engelli
bireylerin eğitiminde önemli rol oynayacak öğretmen ve egzersiz terapisi uygulamalarına
yönelik elemanlarının yetiştirileceği vurgulandı.
Türkiye’de ilk olan bölüme 2011–2012 eğitim-öğretim yılından itibaren 40 öğrenci
alınacaktır. Öğrenci ve öğretim elemanları değişiminin uygulanması ve nitelikli bir eğitim hizmeti
sunulması amaçlanmıştır. Bu bölüme girmek isteyen adaylar için 04-08 Temmuz 2011 tarihleri
arasında ön kayıtlar, 11-15 temmuz 2011 tarihlerinde ise özel yetenek sınavı yapılacaktır. Sınavla ilgili
İnönü Üniversitesi http://iys.inonu.edu.tr/index.php?web=besyo&mw=1051&dil=tr adresinden geniş
bilgi alınabilir.

Doç. Dr. Cengiz Arslan
carslan23@gmail.com

GÖZLEM

Claudine Sherrill ile ilk kez 2005 yılında Verona’da yapılan “ Uluslararası Uyarlanmış
Fiziksel Aktivite Sempozyumu”nda tanıştık. Daha sonra her iki yılda bir dönüşümlü olarak
düzenlenen Avrupa ve Uluslararası Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Sempozyumları ve 2007
yılından itibaren her yıl iki tam gün süren “Uluslararası Uyarlanmış Fiziksel Aktivite
Federasyonu” (IFAPA) yönetim kurulu toplantılarında bir araya geldik. Bir çok meslektaşımız
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da Claudine Sherrill’ i Çanakkale’de 14-16 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen “II. Ulusal
Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı” nda yakından tanıma olanağı bulmuştur.
YÖK’ ün öğretim elemanlarına sunduğu yurt dışı programı ile Claudine Sherrill’ in 40
yılı aşkın bir süredir çalıştıgı üniversite olan Texas Woman’s Üniversitesi’nde öncüsü olduğu
“Uyarlanmış Beden Eğitimi Öğretmenliği” lisans ve lisansüstü programını inceleme ve
kendisi ile çalışma olanağını buldum. Burada bulunduğum süre içinde programla ilgili
çalışmaların yanı sıra, yıllar önce başlatılan çalışmaların üniversitede nasıl değer bulduğunu,
bunların nasıl gelenek haline getirildiğine tanık oldum. 30 yıl önce Claudine Sherrill
tarafından kurulmuş özel gereksinimli çocuklar için fiziksel aktivite programı ve Carol
Huettig ( 1950–2006) tarafından başlatılan yüzme programı, genç akademisyenler tarafından
büyük bir şevkle devam ettiriliyor. Bu iki akademisyenin izlerini okulun her yerinde,
fotoğrafları ile, isimlerini taşıyan Laboratuarlarla ve bıraktıkları kitaplıklarla görmek
mümkün.
İlerleyen yaş, buradaki öğretim elemanlarının öğretmelerine engel değil. Her yıl
meslek yaşamlarının 40. ya da 50. yılını tamamlayanlar için çeşitli yemekler veriliyor, ağaçlar
dikiliyor, plaketler veriliyor. Akademik kurullarda kutlamalar yapılıyor. Bu kutlamalar ve
ödüllendirme sistemi öğrenciler için de aynı şekilde işliyor.
Ara vermeden çoğu zaman iki saat devam eden teorik derslerde, 40–50 kişinin
katıldığı, uygulamalı derslerde öğrencilerin ilgisi hayranlık verici, tabii öğretim elemanlarının
kullandıkları öğretim teknikleri de. Derslerde herkes bir şeyler yiyip içiyor, istediği gibi
oturuyor. Ama nasıl oluyorsa tüm bunlar büyük bir sükûnet içinde yapılıyor. Öğretim
elemanları da son derece doğal ve iletişime açıklar. Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri
içinde en çok kullanılan yaklaşımlardan biri Mosston öğretim yöntemi. Uygulamalı dersler
kongrelerde tanık olduğumuz workshoplar niteliğinde geçiyor. Son iki haftadır okulda cep
telefonları kullanılarak, soru sormaktan çekinen öğrencilerin derse katılımlarının nasıl
artırılabileceği tartışılıyor.
.

Doç. Dr. Dilara Özer
dilaraozer2010@hotmail.com
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DUYURULAR
Bedensel Engelli Sporları Antrenörlük Kursları
(13 Haziran, Konya)
Konya Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü tesislerinde Bedensel
Engelliler Federasyonu faaliyeti olarak oturarak voleybol, bedensel engelliler badminton ve
tekerlekli sandalye tenisi antrenörlük kursları yapılacaktır. Başvurular Selçuk Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Ahmet Bozdam’ a yapılacaktır.
Öğretim Görevlisi Ahmet BOZDAM
abozdam@selcuk.edu.tr

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları
(25 Haziran - 4 Temmuz 2011, Atina – Yunanistan)

Eunice Kennedy Shriver tarafından 1968 yılından beri düzenlenen
Özel Olimpiyatlar bu yıl 185 ülkeden 7500 katılımcı ile gerçekleştirilecektir.
22 Olimpik spor branşını içeren Özel Olimpiyatlar, kurucusunun bıraktığı
meşalenin
sönmeden
devam
ettiğine
tanıklık
edecek
(http://www.athens2011.org/en/ ).

Uluslararası Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Sempozyumu
(4–8 Temmuz 2011, Paris Üniversitesi – Fransa)

18. Uluslararası Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Sempozyumu’nun, Yeni
Zelanda’nın Christchurch kentinde yapılması planlanmıştı. Ancak 22 Şubat
2011 tarihinde Christchurch’ün 10 km. güneyinde gerçekleşen depremde kent
büyük hasar gördü. IFAPA yönetimi; düşen katılımcı sayısı ve insani
yardımın öncelikli olmasını göz önünde bulundurarak, sempozyumu
Fransa’ya taşımıştır (http://isapa2011.inshea.fr). Bu depremde hayatını
kaybedenleri; başta genç akademisyen Didem Yaman olmak üzere saygıyla
anıyoruz. 4–8 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilecek sempozyuma, 8
Haziran 2011 tarihine kadar Türkiye dahil çeşitli ülkelerden toplam 246 katılımcı kayıt
yaptırmıştır.
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SIGN5 Uluslararası İşaret Dilleri ve Sağır Çalışmaları Konferansı
(21–23 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi)
New Delhi (Hindistan)’deki SIGN4’ün büyük
başarısından sonra SIGN konferans serisi uluslararası
kapsamını genişletmeye devam ediyor. Gazi Üniversitesi
ve
Central
Lancashire
Üniversitesi’nin
ortak
organizasyonu olan konferans kapsamında, özellikle işaret
dili bilen katılımcılara konferansın resmi dillerinden biri
olan Uluslararası İşaret’i tanıtmak amacıyla 18–20 Ekim
tarihlerinde
konferans
öncesi
bazı
çalıştaylar
düzenlenecek. SIGN5 Organizasyon Komitesi başkanı
Prof. Dr. Yusuf Kemal Kemaloğlu, Türkiye’de ilk kez
gerçekleştirilecek olan bu tür bir konferansın Gazi
Üniversitesi ve Türkiye için önemli bir adım olduğuna
işaret etti. Bilimsel sunumlar ve çalıştaylardan başka; okul,
sivil toplum ve öğrenci grupları gibi bu alanda proje ve
etkinlikleri olan katılımcıların konferansta stant düzeninde
sunum yapmak üzere başvurabilecekleri açıklandı.
Konferansta belirli sayıda katılımcıya seyahat,
konaklama ve katılım masraflarıyla ilgili tam ya da kısmi bazı destekler sağlanabilecektir.
Konferans ve destek başvurularıyla ilgili kılavuzlar ve Konferans hakkında güncellenmekte
olan bilgiler için iletişim bilgileri:
Konferans Sekreteri: Pınar Yaprak Kemaloğlu
e-posta: sign5@gazi.edu.tr
Konferans web sitesi: www.sign5.gazi.edu.tr

Sherborne Gelişimsel Hareket Kursu
(15–17 Temmuz 2011, Çanakkale)
Sherborne Gelişimsel Hareket kursu 15–17 Temmuz 2011
tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenecektir. Hareketler yolu ile
çocuklarda beden farkındalığı ve özgüven gelişimini hedefleyen kurs,
2 günlük 12 saatlik programdan oluşmaktadır. Özel gereksinimli
çocuklar dâhil olmak üzere tüm yaştaki bireylere uygulanabilen
Sherborne Gelişimsel Hareket kursuna ozel gereksinimli çocuklarla
çalışan öğretmenler, fizyoterapistler ya da diğer kişiler
katılabilmektedirler.
Kurs eğitimi Uluslararası Sherborne Birliği" Yönetim Kurulu üyesi
Monique
Melotte
ve
Veronique
Goethals tarafından
verilmektedir. Kurs boyunca çeviri yapılmaktadır.
Dilara Özer
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Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Yazım Kuralları
Dil: Türkçe (Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı).
Yazı Tipi: Times New Roman.
Yazı Tipi Boyutu: 12 punto.
Uzunluk: Maksimum üç sayfa bir buçuk satır aralıklı. Fotoğraflarla beraber.
Nasıl Başlamalı: Kalın yazılmış ana başlık( ortalanmış). Daha sonra amacı, konuyu içeren
bir giriş paragrafı yazın( örneğin, “ …konuyu paylaşmak ya da rapor etmek amacıyla… bir
sorun hakkında düşünceyi, inanışı belirtmek amacıyla… sorunu gündeme taşımak ve çözüm
bulmak amacıyla).
Diğer Paragraflar: En az iki en fazla yarım sayfa. Her paragrafa satır başı yapılmalı.
Nasıl Bitirmeli: Adınız, soyadınız ve elektronik posta adresiniz. Ayrıca işinizi, bağlı
olduğunuz kuruluşu, öğrenim gördüğünüz eğitim kurumunu, bulunduğunuz şehri, ülkeyi de
ekleyin.
Kişi İsimleri: Atıfta bulunduğunuz kişilerin isimlerini kalın harflerle belirtin ve her isim
yazmanızda bunu yapın. Bu bize o kişilerle bağlantı kurmamızı ve network sistemini
geliştirmemizi sağlayacaktır.
Kısaltmaları

açıklayın: Bazı okurlar kısaltmaların anlamlarını

bilmemektedir.

İlk

kullanışınızda parantez içinde kısaltmanın açılımını yazın.
Şehir ve Ülkeleri belirtin: Herhangi bir şehirden bahsederken, şehrin bağlı olduğu bölgeyi
ve/veya ülkeyi belirtin.
Gönderim Kılavuzu
Kime:
Nasıl Gönderilmeli: Microsoft Word dosyası şeklinde. Mümkün değilse elektronik posta
yoluyla.
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Bilgilendirici haberler: Engelliler için beden eğitimi ve spor alanında yapılan ve yapılacak
olan bütün aktiviteleri, gelecekte yapılması planlanan etkinlikleri de ekleyin.
Editör: Mehmet Ata Öztürk
Yardımcı Editör: Pınar Yaprak Kemaloğlu
Yayına Hazırlık: Ferhat Esatbeyoğlu
Teknik Hazırlık: Dr.Fzt.Emre Baskan
Dipnot:

Uluslar arası engelliler için fiziksel aktivite ve spor federasyonuna üye olarak engellilerle
ilgili güncel haberleri takip edebilir ve engelliler ve spor alanında yapılmış çeşitli makaleleri
indirebilirsiniz.
Detaylı bilgi için www.ifapa.biz adresini ziyaret edebilirsiniz.
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