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BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI
Bakırköy Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Kurumun Adı: Bakırköy Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
Örnek Uygulamanın Adı: İstanbul’u Düşlüyorum Gözlerim Kapalı Projesi (1 Aralık
2010)
Örnek Uygulamanın Kategorisi: Dezavantajlı Öğrenci ve Kesimlere Yönelik
Uygulama Örneği (12)
Örnek Uygulamanın Amacı:
“Eğitim Her Engeli Aşar” kampanyası çerçevesinde, imkan ve fırsat sunulduğunda
engelli bireylerin de bir çok işi başarabileceğinin gösterilmesi, eğitimciler ve aileler
nezdinde özel eğitim çalışmalarının öğrencilere faydaları konusunda bilinç
kazandırılması amaçlanmıştır.
Giriş:
Toplumumuzun yaklaşık 12,5 milyonu özürlüdür. Ancak henüz eğitim sistemimizde
de, vatandaşlar arasında da engelliye sağlıklı yaklaşım konusunda bir bilincin
oluşmadığı düşünülmektedir. Engellilere yönelik ön yargıların kırılması, özel eğitimle
birçok engellinin, sağlamların bile yapamayacağı işleri başarabileceğinin görülmesi,
bu alanda yapılacak etkinliklerle hız kazanacaktı. İlçemizde bulunan Ataköy Atatürk
İlköğretim Okulu Görme Engelliler Sınıfı öğrencileri proje için düşünüldü ve uygulama
hayata geçirildi.
Uygulama Süreci:
Proje Koordinatörü: Nuray BİLGİN (RAM Görme Engelliler Sınıfı Öğretmeni)
Proje uygulayıcıları: Semra İYİSARAÇ (Görme Engelliler Öğretmeni) - Serpil
SCHMUTZ (Rehber Öğretmen)
Proje destekçileri: Yeditepe Halk Oyunları Derneği - Halk Eğitim Merkezi - Ataköy
Atatürk İlköğretim Okulu
Süreç: Görme engelliler sınıfında bulunan 10 öğrenci ile okulun resim öğretmeni 2 ay
süresince (Ekim-Kasım) İstanbul’u resmetme çalışmaları gerçekleştirdiler. Aynı
zaman zarfında Yeditepe Halk Oyunları Derneğinden gelen eğitmen tarafından
Erzincan yöresi halk oyunu hazırlığı yapıldı. Ayrıca koordinatör ve uygulayıcılar
tarafından öğrenciler şiir okuma, kompozisyon okuma ve şarkı söyleme konusunda
eğitildiler.
1 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen merasime Bakırköy Kaymakam’ı Yakup
VATAN, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Halis

Kuralay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Ömer İlhan GÜNEŞ ve İdris
ASLANTAŞ, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ve çok sayıda seçkin
davetli katıldı.
Ayrıca etkinlikte, görme engelliler öğretmeni Döne ŞAHİN tarafından hazırlanan
“Gören ellerim ve ben” yazısı görme engelli öğrenci Murat Can HÖKENEK tarafından
kabartma alfabeden okudu. Salondakilerse bu esnada gözyaşlarına hakim
olamadılar.
Bununla beraber özel eğitim sınıfı öğrencisi Ezgi Balmuk, Orhan Veli’nin “ İstanbul’u
Dinliyorum Gözlerim Kapalı” şiirini okudu. Görme engelli annesi ,Saadet Balmuk’un
konuşması salonda duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Balmuk
konuşmasında; “Engellilere yönelik toplumun önyargılarından, duyarsızlığından ve
acıma tepkisinden rahatsız oluyoruz. Engelli bireyler ve aileler olarak acınmaya
gereksinim duymuyoruz. Toplumdan en büyük beklentimiz engelli bireyleri olduğu gibi
kabul edip onlara ihtiyaç duydukları alanda destek sunmalarıdır.” Dedi.
“İstanbul’u Düşlüyorum Gözlerim Kapalı” etkinliği uzman psikolojik danışman Hüseyin
Şahin’in “Bakıp da Göremeyenler” ve Aybars Ak İlköğretim Okulu Müdürü Mahmet
Karaoğlu’un engelliler için yazdığı şiirleri okumasıyla devam etti. Etkinlikte Yeditepe
Halk Oyunları Derneği ve Halk eğitim Merkezi Sponsorluğunda Münevver ARIK ve
Enver KURTULUŞ’un eğitimleri eşliğinde hazırlanan “Görme Engelli Öğrenciler Halk
Oyunu Ekibi”nin gösterisi büyük beğeni topladı.
Etkinliğin sürpriz konukları ise görme engeline rağmen bir çok alanda önemli
başarılara imza atan Selim ve Kerim ALTINOK kardeşler oldu. Selim ve Kerim
ALTINOK kardeşler görme engeline rağmen hukuk alanında doktora yaptı.
Konservatuar eğitimi alan Altınok kardeşler kabartma alfabelerle ilk satranç
kılavuzunu hazırladı. Selim ve Kerim ALTINOK kardeşler in mini konseri katılımcılar
tarafından büyük alkış aldı.
Görme engelli ikiz kardeşler Selim ve Kerim Altınok kardeşlere yine görme engelli
olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Halis
Kuralay’ın çiçek vermesi ise manidar bir tablo oluşturdu.
Etkinlik teşekkür belgeleri ve plaket takdimleriyle son buldu.
Sonuç ve Kazanımlar:
Etkinlik Anadolu ajansı ve Cihan haber ajansının da etkinliğimize katılımı sayesinde
basında yer buldu. Tüm misafirler çalışmadan etkilendiklerini ifade ettiler. İlgili
etkinliğimizin nasıl gerçekleştirildiği Anadoludaki RAM’lar tarafından soruldu ve proje
metni istendi (Konya ve Besni RAM…). Etkinlik sayesinde veliler öğrencilerinde
değişim gözlediklerini ve özgüven kazandıklarını ifade ettiler. Çalışmanın akabinde
RAM’da BRAİLLE ALFABESİ kursu açıldı.
Öneriler:
İlgili çalışma hem görme engelli bireylerle hem de diğer özel eğitim grubu
öğrencileriyle uygulanabilir.
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