
www.toplumunicinde.com
İstanbul Gedik Üniversitesi Aktifim Toplumun İçindeyim Projesi Gönüllüleri

TEMMUZ 2016

VALA GEDİK ANISINA
ÖZEL SAYI



2 www.gedik.edu.tr

Vala Gedik Kimdir?
Gedik Holding Onursal 
Başkanı merhum Halil 
Kaya Gedik’in eşi Vala 
Gedik, öğrenimini 
Uşak Kız Enstitüsünde 
tamamladı. 1994 yılında, 
Halil Kaya Gedik 
tarafından Gedik Eğitim 
ve Sosyal Yardım Vakfı 
’nın kurulmasından 

sonra “bu topraklardan kazandığını bu toprağın 
insanlarına verme” anlayışı ile hayata geçirilen 
sosyal sorumluluk projelerinde “Vala Gedik” büyük 
rol üstlendi. Zihinsel engelli çocukların eğitimine 
verdiği önem, Uşak ve İstanbul’da Gedik Eğitim 
Vakfı tarafından yaptırılan ve kendi ismini taşıyan 
Özel Eğitim Okullarına hayat verdi. Kendisinin 
Uşak’ta her fırsatta ziyarette bulunarak çocuklar ve 
aileleri ile bir araya gelip maddi ve manevi desteğini 
sürdürdüğü bilinmektedir. Ayrıca Uşak’ta kendi 
ismini taşıyan bir ortaöğretim pansiyonu ile bir lise 
bulunmaktadır. Vala Gedik ile Halil Kaya Gedik, 
Hakkı Gedik ve Hülya Gedik’in anne - babasıdır.

Pendik Vala Gedik Özel  
Spor Oyunları Nedir?
Özel gereksinimli bireyleri fiziksel aktivite 
ortamında akranlarıyla bir araya getiren ve 
çocuklar arasında arkadaşlık, hoşgörü, eşitlik gibi 
değerlerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen 
bir organizasyondur. Oyunlar, organizasyonun 
gerçekleştirildiği Pendik İlçesine ve özel eğitim 
alanına önemli katkılar sağlayan İstanbul Gedik 
Üniversitesi  kurucusu Halil Kaya Gedik’in eşi Vala 
Gedik’e ithaf edilmiştir.
 

Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları 
Hangi Spor Dallarını İçermektedir? 
Oyunlar; atletizm, bocce, basketbol, voleybol, 
futbol, cimnastik gibi spor dallarının yanı sıra 
başlangıç seviyesindeki çocuklar için motor aktivite 
yarışlarını kapsamaktadır. Ayrıca tüm çocukların 
yarışmalar arasındaki molalarda katılabilecekleri 
eğlenceli fiziksel aktivite parkurları, müzik ve 
dans etkinliklerini de içeren rekreatif alanlar 
oluşturulmuştur. Spor branşları; katılımcıların 
özellikleri, organizasyon alanının kullanım durumu 
ve katılımcı kurumların talepleri doğrultusunda her 
yıl yeniden belirlenmektedir. 

İşbirliği Yapılan Kurumlar:
Pendik Belediye Başkanlığı ve İstanbul 
Gedik Üniversitesi  başta olmak üzere Pendik 
Kaymakamlığı ve Pendik Kent Konseyi işbirliği 
ile gerçekleştirilen oyunlar, her yıl Mayıs ayının 
ikinci haftası düzenlenmektedir. 11-12 Mayıs 
2016 tarihinde Pendik 100. Yıl Spor Tesislerinde 
gerçekleştirdiğimiz bu yılki organizasyonumuzda 
ise Dent Grup, diş sağlığı eğitimi konusunda 
sporcularımızı bilgilendirmek ve diş taraması 
yapmak üzere 2 diş hekimi ile hizmet vermiştir.

Vala GEDİK (1938-2014)
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Katılımcılar: III. Pendik Vala Gedik Özel 
Spor Oyunlarına Aktif Yaşam Merkezi’nde yer 
alan sporcuların yanı sıra bölgedeki özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim 
sınıflarında ve özel eğitim okullarında eğitim gören 
300 özel sporcu, Pendik Atatürk Ortaokulu ve 
Pendik Anadolu Lisesine devam eden 300 öğrenci 
olmak üzere 600 sporcu katılmıştır. 

Gönüllüler: İki gün boyunca devam eden 
oyunlarda İstanbul Gedik Üniversitesi  Spor 
Bilimleri Fakültesinden150 öğrenci gönüllü olarak 
rehber, antrenör, hakem ve gösteri gruplarında 
çeşitli görevlerde yer aldılar.

Aileler: Hayatlarının her anında çocuklarının 
yanında olan sevgili ailelerimiz tüm oyunlar ve 
etkinlikler boyunca yine çocuklarına destek vermek 
üzere onların bu heyecanlarına ve mutluluklarına 
eşlik ettiler. Ayrıca onların emekleri sonucu bu yıl ilk 
kez gerçekleşen kermes etkinliği ile organizasyona 
da yeni bir renk kattılar.

III. Pendik Vala Gedik Özel Spor 
Oyunları Organizasyonu:
Özel sporcularımıza eşlik eden akranların katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzun ilk günü 
sevgiyle birleşen ellerin tutuşarak oluşturduğu 
geçit töreni ile başladı. Türk bayrağı, kurum 
flamaları ve marşlar eşliğinde tamamlanan geçit 
törenini açılış konuşmaları takip etti. İstanbul 
Gedik Üniversitesi  rektörü Prof. Dr. Berrak 
Kurtuluş, Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik 
ve Pendik Belediye Başkan yardımcısı Süleyman 
Pergel tarafından yapılan konuşmaların ardından 
özel sporcularımızın sergiledikleri gösteriler  
günün en renkli ve keyifleri anlarına imza attı.

İstanbul Gedik Üniversitesi ’nin Mütevelli Heyeti 
Başkanı Hülya Gedik açılış konuşmasında, bu 
yıl 3. kez gerçekleştirilen Vala Gedik Özel Spor 
Oyunlarının gelenekselleşerek devam etmesini 
temenni ettiğini belirterek; toplum temelinde özel 
sporcular ve gençler için farkındalığı arttırmaya 
yönelik her türlü çalışmanın çok önemli olduğunun 
altını çizdi.

Gösteriler: Özel Pendik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon  
Merkezi öğrencilerinin “Salsa” gösterisi, Aktif 
Yaşam Merkezi 2-10 yaş arası çocuklara eşlik 
eden aileleri ve akranları ile birlikte sundukları 
“Tavşan dansı” gösterisi, 6-9 yaş arası Aktif Yaşam 
sporcularının İstanbul Gedik Üniversitesi  Spor 
Bilimleri Fakültesi Antrenörlük 1. Sınıf öğrencileri 
ile birlikte sergiledikleri “Cimnastik” gösterisi 
izleyicilerin büyük beğenisini kazanarak yoğun 
alkış aldı. Tüm çocukların katıldığı “Olimpiyat 
dansı” nın ardından, Gedik Holding ve İstanbul 
Gedik Üniversitesi nin kurucusu merhum Halil 
Kaya Gedik’in eşi; merhume Vala Gedik’in 
anısına ithafen “Vala Gedik Temsili Koşusu”  
ile çeşitli branşlardaki spor oyunları başladı. 
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Motor Aktivite
Bu dalda 60 özel sporcu ve 70 akranın katılımıyla 
toplam 60 takım oluşturulmuştur. Beceri düzeyi 
yüksek olan sporcular akranlarıyla birlikte, beceri 
düzeyi düşük olan sporcular ise akranların yanı sıra 
aileleri eşliğinde yarışmalara katılmıştır.

Atletizm
Atletizm branşında sporcular Kısa Mesafe  
(1 özel sporcu+1 akrandan oluşan 2 kişilik takımlar), 
Yürü-Koş (1 özel sporcu+1 akrandan oluşan 2 
kişilik takımlar) ve Bayrak Yarışı (2 özel sporcu+2 
akrandan oluşan 4 kişilik takımlar) olmak üzere 3 
ayrı dalda yarışmışlardır. Etkinliğin 1.günü yapılan 
gruplandırmaya 32 özel sporcu – 30 akran katılım 
sağlarken, etkinliğin 2.günü ise 25 özel sporcu – 25 
akran mücadele etmiştir.

Basketbol
Sporcular 3 özel sporcu 3 akran toplam 6 kişi olmak 
üzere 5 takım halinde müsabakaların gerçekleştiği 
basketbol branşında 20 özel sporcu ve 25 akran 
yarışmıştır. 

Bocce
Bocce branşında 14 özel sporcu 14 akran yarışmıştır. 
Takımlar 1 özel sporcu 1 akran toplam 2 kişiden 
oluşturulmuştur. Yarışmalara 14 takım katılmıştır.

Sosyal Etkinlikler: 
Özel sporcular ve akranları 
yarışmalar dışındaki kalan 
zamanlarında kendileri için  
hazırlanan rekreatif etkinlikler  
alanlarında yüz boyama, 
palyaço oyunları, sanat 
etkinlikleri, zumba dansı ile 
doyasıya eğlenirken ayrıca  
DENT-GROUP tarafından 
sunulan hizmet yoluyla diş 
taramasından geçtiler.
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Cimnastik
Sporcuların performanslarını bireysel olarak 
sergiledikleri cimnastik branşında Spor Bilimleri 
Fakültesi Antrenörlük Bölümü birinci sınıf öğrencisi 
Yasemin Kamacı’nın eşliğinde 8 sporcu mücadele 
etmiştir. 1.5 dakika süren seri ile izleyenlerin de 
büyük ilgisini çeken yarışma sonunda 3 farklı yaş 
kategorisinde tüm sporcular madalya almaya hak 
kazanmışlardır.

Futbol
Futbol branşında her takım 3 özel sporcu ve 3 akran 
olmak üzere 6 kişiden oluşturulmuştur. Toplamda 
24 özel sporcu ve 30 akranın bir araya geldiği 9 
takım yarışmalara katılmıştır.

Voleybol
12 özel sporcu 12 akrandan oluşan voleybol 
branşında 6 takım yarışmalara katılmıştır.

Ödül Töreni
Oyunların en heyecanlı ve duygu dolu anlarından 
biri sporcuların madalyaları ile buluştuğu ödül 
törenidir. Yarışmalar, performanslarını ortaya koyan 
tüm katılımcılar olmak üzere önce özel sporcu ve 
akranların, ardından gönüllü öğrencilerin ödül 
kürsüsündeki yerlerini almasıyla tamamlandı. Her 
bir çabanın takdir edilmesi gerektiği inancı ile 
yola çıktığımız spor oyunları tüm sporcularımızı 
organizasyon madalyası ile ödüllendirmiştir.
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Velilerimizden Gelen Geri Bildirimler

“Çocuğum ben olmadan ilk kez bir etkinliğe katıldı. Motor aktivite parkuru çok güzeldi, akranlar çok ilgiliydi 
ve akranı her hafta arayıp oğlumu soruyor.”

“Gönüllü öğretmenlerin ilgisi çok güzeldi. Oğlum normalde kurallara uymaz ama orada sırasını bekledi, diğer 
çocukların farkına vardı ve onlarla oynadı.”

“Empati nedir bize gösterdiler, saha çok uygundu, teşekkür ederiz.”

“Çocuklarımızın bir şeyler yaptığını görmek çok mutluluk vericiydi. Akran çocuklarla empati kurarak 
paylaşımda bulundular. Her branşın yeri ayrı olduğu için karışıklık yaşamadık.”

Akranlardan Gelen Geri Bildirimler

“Bu oyuna başlamadan önce özel arkadaşlarıma önyargıyla yaklaşmıştım ama o duyguyu onunla beraber 
yaşayınca çok yanlış olduğunu fark ettim. Önyargıyla yaklaşmamalıyız.”

“Engelli akranlarımızın oyunlardaki başarıları, onlara yardım ediyor olabilmek beni çok mutlu etti. Onları 
daha iyi anladım ve bizden hiçbir farkları olmadığını fark ettim. Bu etkinliği yapanlara çok teşekkür ederim.”
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