ÖNSÖZ:
Değerli dostlar;
Haziran 2012 bültenimizde güzel haberler verebilmek ve engellilerde fiziksel aktivite
alanında yaşanan ilerlemeleri paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu gelişmeleri yeterli görmemekle
birlikte olumlu bulduğumuzu ifade ederken, daha hızlı ilerlemek adına ve alandaki yeterlilikleri
artırmak için yoğun çabalarımızı kararlılıkla sürdürmenin gerekliliğinin bilincindeyiz.
Sizlerin de bildiği gibi; Milli Eğitim sisteminde gerçekleştirilen değişiklikle, 12 yıllık zorunlu
eğitime geçilmiş, liseler engelli bireyler için zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. 21 yaşa kadar çıkan
bu zorunlu eğitimle birlikte, öğretmen ihtiyacı artmıştır. Bu gelişmenin, özel eğitim kurumlarında
daha fazla beden eğitimi ve spor öğretmeni istihdam edilmesine katkı sağlamasını umuyoruz. İlgili
okullarda görev yapacak veya kaynaştırma eğitimine katılacak beden eğitimi öğretmenlerinin,
yeterlikleri ve hizmet içi eğitimleri bu yeni kanuni düzenleme ile daha da büyük önem kazanmıştır.
Zorunlu eğitim hizmetinden faydalanan öğrencilerin biolojik yaşlarının artışıyla birlikte; davranış
yönetimi, üzerinde daha hassasiyetle durulması gereken bir konu olarak karşımızdadır.
Üniversitelerimizin özel eğitim ve engellilerde beden eğitimi ile ilişkili derslerinde, bu ve benzeri
konulara yer verilmesi öğretmen adaylarının meslekteki başarılarını, dolayısıyla eğitimin kalitesini
artıracaktır. Milli Eğitim’de yaşanan bu değişiklik sürecinde, alanda çalışanları biraraya getirerek,
ilgili makamlara beden eğitimi, rekratif ve sportif faaliyetlerin, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin
gelişimindeki öneminin anlatılması adına; Meclis, Bakanlıklar, Genel Müdürlükler seviyesinde, sivil
toplum örgütü temsilcileri olarak ziyaretler yapmak, karar verici mekanizmalarda farkındalık
uyandırmak yerinde olacaktır. Bu konuda yapılacak girişimlere yeri geldiğinde destek, yeri
geldiğinde öncülük yapmak üzere EBFAD üyelerinin ve gönül ortaklarımızın katkı sağlayacağına
inanıyorum.
Eğitimde bu değişiklikler gerçekleşirken, sportif alanda da sessiz bir devrime şahitlik
ediyoruz. Londra 2012’de rekor düzeyde katılımcı ile, Türk Spor tarihinde Olimpiyatlara katılan
toplam sporcu sayısından daha fazla sporcuyu Paralimpik Oyunlar’da göreceğiz. Katılım
derecelerinin sağlandığı müsabakaların halen devam ettiği bugünlerde kesinleşen katılımcı sayımız,
kısa sürede alınan büyük mesafeyi göstermektedir. Bu başarıda katkısı bulunan tüm özerk, özel ve
kamu kurumları ile emeği geçen tüm bireyleri tebrik eder; en büyük alkışı hakeden sporcularımıza
da Londra’da üstün başarılar dileriz.
Neticelerini merakla beklediğimiz etkinliklerin yanında, Uluslararası Engelli Bireyler için
Fiziksel Aktivite Sempozyumu’na yaklaşık bir yıl kalmasının da heyecanını yaşıyoruz. Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulları’nda, Eğitim Fakülteleri’nde, Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nin
ilgili anabilim dallarında, federasyonlarda, belediyelerde, ve ilgili her platformda bu önemli
etkinliğin duyurulması ve ailelerin, engelli bireylerin ISAPA2013’ten haberdar olması için sizlerden
destek bekliyoruz. Bu amaçla kullanmak üzere poster ve tanıtım kitapçıkları taleplerinizi
info@isapa2013.com adresinden isteyebilirsiniz.
Bültene yazılarıyla katkı veren ve yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, bir
sonraki bültenimizde, kazanılan büyük başarıları, katedilen önemli mesafeleri paylaşmak umidiyle…
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ata Öztürk
Marmara Üniversitesi

Development of Adapted Physical Activity in the World - DAPAW (2-29 Temmuz, 2012)

Erasmus kapsamında düzenlenen yoğun programlardan ilk kez 2010 yılında Finlandiya’da
katıldığım bir program sayesinde haberdar oldum. Haaga-Helia Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Bölümünde yoğun programlardan esinlenerek engelli bireyler için fiziksel aktivite konusunda 3 aylık
uluslar arası bir program hazırlanmış. Program Erasmus anlaşması yapılan üniversitelerden davet
edilen öğretim elemanları ve kabul edilen öğrencilerin katılımı ile yürütülüyor. Bunun yanı sıra başka
bir üniversiteden öğrenciler programa katılmak isterlerse derhal o üniversite ile Erasmus anlaşması
yapılıyor. Bu nedenle programa öğrenci bulmak çok zor olmuyor. Programa katılım için öğrencilerin
spor bilimlerinin herhangi bir alanında ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon dalında öğrenci olmaları
birincil koşul. Böyle bir programda farklı ülkelerden gelen gençler bir yandan çok kültürlü bir
ortamda etkileşimde bulunarak iletişim ağlarını genişletirken, bir yandan da özel bir alanda
yoğunlaşarak geleceğe yönelik önemli bir adım atıyorlar.
Finlandiya’daki bu programın küçük bir modeli Temmuz ayında Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinde uygulanacak. Programa Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Erasmus
partnerlerinden National Sport Akademi(Bulgaristan), Palacky Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ve
Degli Üniversitesi (İtalya)’ inden öğrenci ve öğretim elemanları katılıyor. National Sport Akademi ve
Palacky Üniversitesi engelliler için fiziksel aktivite alanında Avrupa’da en deneyimli üniversiteler
arasında. Her iki üniversitede de engelli bireylere yönelik spor ve rehabilitasyon alanında uzun
yıllardır lisans ve lisans üstü programları uygulanıyor.
Temmuz Programı birer haftalık dört ayrı modülden oluşuyor; (a) Dünyada engelli bireyler
için fiziksel aktivitenin (EFA) gelişimi, (b) EFA ve Avrupa Birliği Projeleri, Yaşlanma ve Tam katılımlı
EFA, (c) EFA ve motor yetersizlikler, zihinsel engel, (d) EFA ve otizm, psikolojik bozukluklar, duyusal
yetersizlikler. Programda 124 saat teorik ve 36 saat uygulamalı olmak üzere toplam 160 saat ders
yer alıyor. Programa katılmaları beklenen yurtdışından 15, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BESYO’dan 20 öğrencinin program sonunda 20 ECTS kredilik ders aldıklarına dair sertifika
alabilmeleri için her modülden sonra düzenlenecek sınavda başarılı olmaları gerekiyor.
Programda Türkiye’den dört öğretim elemanı katılıyor. Yeşim Fazlıoğlu, Otizm ve Eğitimsel
Yaklaşımlar; Mehmet Ata Öztürk, Otizm ve Fiziksel Aktivite; Suad Sakallı Gümüş, Fiziksel aktiviteye
erişilebilirliği sağlamak için yardımcı araç teknolojisi; Özlem Açanal da Dans ve Drama konularında
teorik ve uygulamalı eğitim verecekler.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin deniz kıyısında ve muhteşem bir doğa örtüsü içinde
kurulmuş Dardonos Yerleşkesinde konuk edilecek katılımcılar, hafta içinde EFA konusunda evrensel
bir bakış açısı ve çok disiplinli bir yaklaşımla hazırlanmış bir programda mesleklerinde özelleşme
fırsatı yakalarken, hafta sonları Avrupa üniversitelerinden gelen akranları ile denizin ve kumun
tadını çıkaracaklar.
Doç. Dr. Dilara Özer
Proje Koordinatörü
www.dapaw2012.com

2. Uluslararası Engelsiz Film Festivali (21-26 MAYIS 2012)
Bu yıl İstanbul Üniversitesinin ev
sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2.
Uluslararası Engelsiz Film Festivali'
nin ana teması "Herkes için Eşit
Yaşam Koşulları, Eşit Saygı ve Adalet"
dir. Festival engellilikle ilgili tabuları,
önyargıları, kalıplaşmış düşünceleri,
kısa ve uzun metrajlı filmlerle
yıkmayı amaçlamaktadır.
21-26 Mayıs 2012 tarihleri
arasında İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi Konferans Salonunda aşağıdaki programda yer alan kısa ve uzun metrajlı filmler gösterime
girecektir. Festival kapsamında ayrıca Türkiye genelinde "HERKES İÇİN EŞİT YAŞAM KOŞULLARI, EŞİT
SAYGI VE ADALET " temalı kısa film yarışması düzenlenmiştir. Kısa film yarışması sonrasında
verilecek EN İYİ KISA FİLM, EN İYİ SENARYO ve JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ 26 Mayıs 2012 tarihinde
gerçekleştirilen Gala Gecesi’nde sahiplerini bulmuştur. Festivale; İstanbul Üniversitesi Özürlü
Öğrenciler Birimi ve Engelsiz Bilgi Merkezi destek vermektedir. Ek bilgi için ilgili internet siteleri:
http://www.istanbul.edu.tr/ ve http://engelsizfilm.com/en/
Prof. Dr. Resa Aydın
İstanbul Üniversitesi
Türk İşaret Dili ve Uluslararası İşaret Eğitim Materyali ve Sözlüğü (25 Mayıs 2012)
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) idareci, antrenör ve sporcularına Türk İşaret
Dili (TİD) ve Uluslararası İşaret (U.İ.) eğitimi vermek için bir proje başlatmış, 2011 Ocak ayındaki
eğitim seminerinde bu proje kapsamında üzerinde çalışılmakta olan taslak eğitim materyali
üzerinden; spor kulüpleri temsilcilerine Doğan Özdemir tarafından bilgi verilmiştir. TİESF
bünyesinde oluşturulan İşaret Dili Komisyonu’nca gerçekleştirilen bu çalışmalar tamamlanarak iki
kitap halinde basılmıştır. "Türk İşaret Dili ve Uluslararası İşaret Eğitim Materyali" ve "Türk İşaret Dili
ve Uluslararası İşaret Sözlüğü" olarak basılmış olan bu kitapların 25 Mayıs 2012’de İstanbul'da
gerçekleştirilen "İşitme Engellilerin Erken Tanısı, Teknolojik Gelişmeler ve Entegrasyon"
Konferansı’nda paylaşılmıştır. Doğan Özdemir ve ekibini, işaret dilinin sportif alanlarda kullanımını
ilk kez hedefleyen, bu çalışmaları alana kazandırdıkları için tebrik ederiz.
Türkiye'de Engelli Olmak" Paneli, Erzincan Üniversitesi (18 MAYIS 2012)
Spora ve toplumsal yaşama katılımda dezavantajlı gruplara destek
tedbirlerin yanında, olması gerekli özeni gösterebilmek için de emek harcamak
gerekebilir. Bunun için farklı grupları tanımalı, kültürlerine ve haklarına saygı
göstermeyi (bilmiyorsak) öğrenmeliyiz. Zira hak ihlalleri sadece fiziksel çevrede
gerçekleşmemektedir; toplumsal ilişkilerde gömülü olan, yasa ve ilgili kodlarda
açıkça görünür olmayan dilin kullanımı, algı, ilgi ve sermayenin dağılımı gibi
unsurlarla da yakından ilgilidir. “Türkiye’de Engelli Olmak Paneli”nde spor
bilimci Pınar Yaprak Kemaloğlu, Spor Bilimleri ve Sağır Çalışmaları alanlarından
açıklamalarla, engelliler ve özel olarak sağırlarla ilgili disiplinlerarası çalışmanın

ve ihmal edilen sosyo-kültürel yaklaşımların önemini vurguladığı bir sunum yapmıştır. Aşağıdaki
katılımcıların sunumlarını takiben soru-cevap bölümüne geçilmiş ve program tamamlanmıştır.
Yusuf Kemaloğlu (Gazi Üniv. Tıp Fak. KBB AD, Odyoloji
BD) "Türkiye'de İşitme Kaybının ve İşitme Engelinin Genel
Görünümü ve Türk İşaret Dili"
Tayyar Kuz (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi) "Birleşmiş
Milletler Engelli Hakları"
Pınar Yaprak Kemaloğlu (Marmara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri ABD) "Sağır
Çalışmalarında Sosyo-kültürel ve Politik Yaklaşımlar ve
Spor"
Hayrunnisa Özdemir (Engelsiz Erzincan Üniversitesi
Birimi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi) "Türk
Hukukunda Engelli Olmak"
Papatya Karakurt (Engelsiz Erzincan Üniversitesi Birimi)
"Engelli Öğrencilere Yönelik Uygulamalar"
Uzm. Pınar Yaprak Kemaloğlu
Marmara Üniversitesi

Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu (18 MAYIS
2012)
Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Şehitlerini
Anma Bisiklet Turu kapsamında Bisiklet Federasyonu
İstanbul Temsilciliği’nin organizatörlüğünde İstanbul
Pedalşörler Bisiklet Grubu ile birlikte 3 işitme engelli ;
Çanakkale’deki şehitlerimizin ruhları anısına pedal
çevirdiler. Bu organizasyona katılan işitme engelli 23
yaşındaki ikiz kardeşler Burak (solda) ve Aydın
Heybeli (en sağda) ile 24 yaşındaki Mustafa Önder
Atik (ortadaki) de katıldı. İşitme engelliler seslerini
duyurabilmek
ve
Deaflympics
kapsamında
organizasyonlara ülkelerini temsil edebilmek ve bu
sporun gelişmesine katkı sağlayabilmek için destek beklemektedirler. 9 – 15 Eylül tarihlerinde
Rusya’nın Toligatti şehrinde gerçekleşecek olan Avrupa İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası’na
katılabilmek ve hazırlanabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlardan haber bekliyorlar.
Mustafa Önder ATİK

Avrupa Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Kongresi (6-8 Mayıs 2012)

Bu yıl İrlanda’nın Killarney şehrinde yapılan Avrupa Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite
Kongresi (EUCAPA 2012)’ne çeşitli ülkelerden toplam 250 kişi katıldı. Finlandiya, hükümetin yeni
başlattığı uygulama sayesinde bir çoğu engelli sporculardan oluşan 35 kişi ile, en yüksek katılım
gösteren ülke oldu.
Büyük ölçüde devlet desteği ile gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşması engelli bireylere
verilen hizmetlerden sorumlu bir kadın bakan tarafından yapıldı. Kongrenin ana tema konuşmacıları
Lauren Liberman, Mary Davis, Jim Rimmer, Donna Goodwin gibi engelliler için fiziksel aktivite
alanının önde gelen isimleriydi. Tralee Teknoloji Üniversitesi’nde yüksek lisansını yapmakta olan
Ferhat Esatbeyoğlu da kongrede oturarak voleybol konulu bir atölye çalışması yaparak göğsümüzü
kabarttı. Son gün tanıtım sunusu gerçekleştirilen ISAPA2013’e gösterilen ilgi, olası katılım
konusunda beklentimizi artırdı.
Doç. Dr. Dilara Özer
Çanakkale Üniversitesi

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1. Spor Çalıştayı (13-14 Nisan 2012)

Spor Genel Müdürlüğü tarafından 13-14 Nisan'da düzenlenen Spor Çalıştayı kapsamında;
Engelli Komisyonu tarafından önerilen politikalarla, engel durumu olan bireyler arasında sporun
yaygınlaştırılması, bu bireylerin katıldığı performans sporlarının geliştirilmesi ve ilgili politikaları için
uygun fiziki ortam ve şartların hazırlanması hedeflenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi ve kalıcı
olmaları için,
• Ortam ve şartların oluşturulması ve yaygınlaştırılması,
• Bu şartların uygulanabilir ve sürdürülebilir olması
• Engelli kişilere ulaşım, bilgilendirme ve spor yapmaya özendirme stratejilerinin
geliştirilmesi gerekmektedir.
Belirlenmiş olan hedefler; (1) Tesisleşme, (2) Engelli bireylerin sportif başarısı (performans sporu ve
rekreasyon açısından ve (3) engellilerin spor ile rehabilitasyonu (sosyal rehabilitasyon), gerçekçi ve
çözüm odaklı olarak irdelenmiş ve her bir hedef için öneriler sunulmuştur. Engelli Komisyonu’nda
yer alan bu öneriler, Sayın Spor Bakanı Suat Kılıç’a sunulmak üzere raporlandırılmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Ela Tarakçı
İstanbul Üniversitesi
Uluslar arası İleri Düzey Sherborne Gelişimsel Hareket Kursu (10-12 Nisan 2012)
İki yılda bir düzenlenen kurs, 10-12 Nisan 2012 tarihinde Belçika’da Hollanda, Türkiye, Filistin,
Almanya, İtalya, Yunanistan ve İngiltere’den gelen hemen hemen tamamı özel gereksinimli
çocuklarla çalışan 30 meslek elemanının katılımı ile gerçekleştirildi. Sherborne Gelişimsel Hareket’ in
felsefi temeli ile Laban ve çocuk gelişimi arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşan İleri düzey kursun
amacı katılımcılara SGH ile ilgili daha geniş ve derin bir anlayış kazandırmaktır. Teorik ve uygulamalı
çalışmalar arasında iyi bir dengenin kurulduğu programda motor gelişim, bağlanma bozuklukları,
iletişim ve empati konularına yer verildi. Katılımcıların Sherborne deneyimlerini sundukları video
filmler, Sherborne’ un çeşitliliği ve kullanım alanının yaygınlığını ortaya koyması açısından
önemliydi. Artevelde Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen kurs aynı zamanda bir Sivil toplum
örgütü ve üniversite işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturdu.
Kursa katılım koşulları;
1.
SGH’ in birinci ve ikinci düzey kurslarına katılmak
2.
İkinci düzey kursu takiben en az 12 ay uygulama yapmak
3.
Uygulamalara dayalı 10 dak. video sunum hazırlamak
Doç. Dr. Dilara Özer
Çanakkale Üniversitesi

Engelsiz Üniveriteler Çalıştayı (22-23 Mart 2012)

Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın altıncısı 22-23 Mart 2011 tarihlerinde Yeditepe
Üniversitesi Engeli/Özürü olan Öğrenciler Danışma Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenmiştir.
İlk ikisi Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, daha sonra sırasıyla İstanbul, Ege ve Gazi
Üniversitelerinde yapılan bu çalıştaylar, çeşitli nedenlere bağlı kalıcı veya geçici engeli olan
üniversite öğrencilerinin, eğitimleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri sorunları gidermek, çözüm
yolları için bilgi alışverişinde bulunmak, görüşleri paylaşmak, projeleri ve sonuçlarını aktarmak ve
tartışmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde üniversitelerde erişilebilirlik
hususundaki duyarlılık ve farkındalık gelişmekte, her birey ve kurum kendisini bu konuda daha fazla
sorumlu hissetmektedir. Dolayısıyla, çalıştaylara giderek artan ilgiyi sevinerek gözlemlemekteyiz.
Bu çalıştaya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan, üniversitelerden, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve sivil toplum
kuruluşlarından toplam 360 akademisyen, idari personel, öğrenciler katılmıştır. Düzenlenen dört
panelde “Dünden Bugüne Çalıştaylar ve Kazanımlar”, “Üniversitelerdeki Engelli Öğrenci Birimlerinin
İdari, Ekonomik, İşlevsel Sorunları”, “Etik sorunlar ve Etik İlkelerin Yaygınlaştırılması”, “Engeli Olan
Öğrencilerin Sorunları” konuları tartışılmıştır. Çalıştayda ayrıca ondokuz (19) sözel bildiri, onbeş (15)
poster sunumu yapılmıştır. Çalıştayın son bilimsel etkinliği olan yuvarlak masa toplantısında ise,
engeli olan öğrenci birimlerinin işleyiş sorunları ve çözüm önerileri, çalıştay süresince katılımcıların
birimlerin öncelikli ihtiyaçları konusundaki görüş ve geri bildirimleri çerçevesinde tam katılımlı
olarak tartışılmış, çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Çalıştay süresince bilimsel programın uygulanmasının yanı sıra çeşitli etkinlikler de
gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarının ardından Yeditepe Oda Orkestrası dinletisi yapılmış,
görme engeli olan hukuk öğrencimiz Murat ULUSAN’ın piyona dinletisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yapmış olduğu Afiş Sergisi ve Sanitas ile
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin işbirliği ile Kapak Toplama Birimleri Tasarım ve Resimlendirme Çalışması
sergilenmiştir.
Prof.Dr.Serap İnal
Yeditepe Üniversitesi

Engelli Sporlarını Tanıtma Festivali (14 Aralık 2012)
Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli sporların tanıtımı yapılmıştır.
Bunlar; goalball, oturarak voleybol, bocce, tekerlekli sandalye basketbolu, eğitsel oyunlar (impuls
kontrol aktiviteleri-kata, poomse, taktil sistemi, vestibular sistemi, derin duyuları geliştirici
aktiviteler, orienteering, masa tenisi, futsal, korfbol, sherborne eğitimi ve showdown etkinlikleri
olarak sıralanabilir. Festival, 10-18 saatleri arasından yapılmıştır.
ESTAFE; (1) tüm bireylere engelli sporlarını tanıtmayı, (2) engelli olmayan ilköğretim ve
ortaöğretim öğrencilerin de bu festivale katılımı sağlanarak engelli öğrencilerin yaptıkları sporları
deneme fırsatı yaratmayı ve bu sayede engelli ve engelli olmayan bireylerin kaynaşmasına katkı
sağlamayı, (3) özel eğitim kurumlarında beden eğitimcilerin zorunlu eğitmen kadrosunda yer
almaları gereği hususunda farkındalık yaratmayı, (4) özel eğitim merkezlerinde spor klüpleri
kültürünü yerleştirmeyi, (5) ülkemizi yurtdışındaki müsabakalarda temsil edebilecek engelli
sporcularının yetişmesine katkı sağlamayı, (6) engellilere yönelik “bireysel eğitim programlarına ek
olarak, sportif aktiviteler ile engellilerin grupla çalışmaları sağlanarak iletişim, sosyalleşme ve
toplumla kaynaşma yetilerini arttırmayı hedeflemiştir.
Festival kapsamında, yukarıda belirtilen sporlar için 12 adet tanıtım standı kurulmuştur.
Bunların bir kısmı spor dallarını, bir kısmı ise engelli bireylerin eğitiminde kullanılan sportif
aktiviteleri içermiştir. Stantları gezmeye gelen katılımcılara, bu sporlar tanıtılmış (sinevizyon
gösterisi, stant broşürleri, sözlü anlatım ile) ve ardından uygulama yapılmıştır. Uygulamalar; ilgili
spor branşını, farklı ve renkli spor materyalleri kullanılarak, eğitsel oyunlar tarzında yapılmıştır.
Teknik ve taktiğe yönelik uygulamalar yapılmamıştır. Ayrıca spor branşları ile ilgilenen engelli
bireyler, Adana’daki mevcut spor klüplerine yönlendirilmiştir. Her stantta küçük sürpriz hediyeler,
ödüller verilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Gonca İnce
Çukurova Üniversitesi

Özel Sporcular 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 Nasıl Gönderilmeli: Microsoft Word dosyası şeklinde. Mümkün değilse
elektronik posta yoluyla.
Bilgilendirici haberler: Engelliler için beden eğitimi ve spor alanında yapılan ve yapılacak olan
bütün aktiviteleri, gelecekte yapılması planlanan etkinlikleri de ekleyin.
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