
 

Sayın Rektörüm,/ Sayın Kaymakamım,/  

 Sayın ……………………………  

Sayın Belediye Başkanlarım /  

Değerli Katılımcılar/ ve saygıdeğer kursiyerlerimiz/ 

Odamız ile / İskenderun Teknik Üniversitesi ortaklığında 

yürütülmekte olan/ İskenderun da Engeller Kalkıyor Projesinin 

Kapanış Törenine hoş geldiniz diyor,/ sizleri saygılarımla 

selamlıyorum. 

 

 

Bildiğiniz gibi İnsan,/ sosyal bir varlıktır. /Çevresiyle ve kendisiyle 

olan ilişkisi onun benlik algısını oluşturur./ İçine doğduğumuz 

çevre/bizleri işe yaramaz,/ elinden hiçbir iş gelmez,/ sürekli yardıma 

ihtiyaç duyan bir birey olarak tanımlar ve bize bu yönde davranırsa/ 

benlik algımız da buna göre şekillenecektir./ Bunun için engelli 

olmaya da gerek yoktur aslında./ Yine de beden bütünlüğümüzün / 

doğuştan veya sonradan bozulması olarak tanımlayabileceğimiz/ 

engellilik hali, /yaşantıda bir takım kısıtlamalar getirmesine rağmen,/ 

üstesinden gelinmeyecek bir durum değildir. / 

 



 

Başta ailenin engelli bireyle olumlu ilişkiler kurması,/ aile içinde 

bozulan dengenin yeniden kurulması,/ engellinin yaşamının ve / ev 

dışı sosyal yaşamının düzenlenmesi gerekir. /Kurum ve uzman 

desteğiyle çözüm yollarının oluşturulması / engellinin ve aile 

sağlığının korunması açısından önem taşır. /Toplumdaki bireyler 

olarak bizlere düşen onları yargılamak,/ ayıplamak, /toplumdan dışarı 

atmak değil;/ onlara destek olmak,/ yalnızlıklarını paylaşmak,/ moral 

vermektedir./ Bu insanlık görevimizdir. / 

 

 

Engel, kişinin zihninde koyduğu sınırlarla oluşur./ O sınırları yıkıp 

önünüzde yeni ufuklar açabilecek/ bu tür projelere destek vermek,/ 

gelecek ile ilgili umut verici/ yeni planlar oluşturmamız konusunda 

yardımcı olacaktır./ 

İskenderun da Engeller Kalkıyor Projesi; /engelli bireylerin hayat 

kalitesini arttırmak için/ etkili yollar bulmaya ve/ uygulamaya yönelik 

yenilikçi faaliyetlere olanak sağlayarak,/ engelli vatandaşlarımızın 

istihdamının arttırılmasına katkıda bulunmak ve/ sosyal hayata 

girişlerindeki bariyerleri /yıkmak amacı ile hazırlanmış bir projedir./  

 



 

Proje süresince  fiziksel engeli bulunan vatandaşlarımızın/  

Bilgisayar, / Ön muhasebe,/ İngilizce/ gibi temel eğitimler ile birlikte 

KOSGEB destekli/ Uygulamalı girişimcilik eğitimleri almasını sağladık./ 

Eğitimlerimiz İskenderun Teknik üniversitesinde / İskenderun Teknik 

Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından verilmiştir./ Ayrıca farkındalık 

arttırıcı faaliyetler ve/ psikolojik destek sağlayan danışmanlık 

hizmetlerini de/ İskenderun teknik üniversitesi ortaklığında/ proje 

süresince gerçekleştirdik./  

 

 

 

Bugün burada Projemize katılım sağlayarak/ sınırlarını yıkan 

değerli kursiyerlerimizle bir aradayız. /Bu proje ile/ hayatınızda 

yapmayı planlayacağınız her konuda/ hepinize başarılar diliyorum./ 

Sizlere,/ kişisel ve mesleki gelişiminizde/ oda olarak/ elimizden gelen 

her türlü desteği/ proje sonrasında da sağlayacağımızı ifade etmek 

istiyorum./ 

 Sözlerime son verirken/ başta kursiyerlerimiz olmak 

üzere/“İskenderun’da Engeller Kalkıyor Projesine”/ destek veren/ 

tüm kurum -  kuruluş ve kişilere/ teşekkür ediyor,/ tekrar hoşgeldiniz 

diyor,/ hepinize saygılarımı sunuyorum./ 



 


