ENER’İN ÖNERİSİNİ İÇEREN AŞAĞIDAKİ MEKTUP İNGİLİZCE
OLARAK FİSU YETKİLİLERİYLE YABANCI AJANSLARA,
TÜRKÇE OLARAK DA TÜRKİYE’DEKİ İLGİLİLERE GÖNDERİLDİ…
İŞTE MEKTUBUN TÜRKÇE VE İNGİLİZCESİ

SAYIN BAY / BAYAN
UNIVERSIADE’nin 25.’sinin Ģehrimizde yapılacak oluĢundan çok mutluyuz. ġehir
olarak büyük bir heyecan yaĢıyoruz ve bu heyecanımızı organizasyonun baĢarısı için
dinamik bir güce dönüĢtürüyoruz.
Bu önemli organizasyonun baĢarıya ulaĢmasında kuĢkusuz büyük bir olimpiyat
tecrübesine sahip bulunan FISU, en önemli etkendir. Türk yetkililerin, özellikle 2011
ERZURUM KOORDĠNATÖRLÜĞÜ’nün, Ģehrimizin oyunlara hazırlanması için sergilediği
olağanüstü çabayı da gözden ırak tutmamak gerekiyor.
KIġ OYUNLARI, “Dünya çapında bir kültür ve spor festivali” olagelmiĢtir. Bugüne
kadar düzenlenen 25 UNIVERSIADE’nin her biri, diğerinden daha kapsamlı ve güzel
olmuĢtur. Bunda her OYUN’un bir baĢka Ģehirde yapılmıĢ olmasının katkısı vardır.
Genel olimpiyat ruhu ile yerel kültürel değerlerin ve eğlence anlayıĢının
harmanlanması, her OYUN’u özgün hale getirmektedir. Böylece UNIVERSIADE, dünyanın
en dinamik, geliĢime açık organizasyonlarından biri olmayı baĢarmıĢtır.
Ġnanıyoruz ki, 2011 ERZURUM OYUNLARI Ģimdiye kadar yapılanların en
heyecanlısı, en renklisi ve en özgünü olacaktır. Daha önce ENCÜMEN-Ġ ERZURUM (ENER)
olarak teklif ettiğimiz ve Türk kamuoyu ile paylaĢılan 1.GELENEKSEL KARDELEN KÜLTÜR
FESTĠVALĠ’nin, 2011 programı ile eĢ zamanlı olarak yapılması konusunda ilgili
komitelerinizin duyarlı davranmasında fayda vardır. Söz konusu tekliflerimizi ekte
sunuyoruz.
ERZURUM’un bir “think tang” kuruluĢu olarak, ERZURUM’da yapılacak oyunların
daha farklı, daha özgün olması bize heyecan verecektir. Oyunların ana çerçevesi kuĢkusuz
bellidir. Bunları fazla esnetmeden bir takım yeni unsurlar eklenmesi sizce de faydalı olmaz
mı? Buna iliĢkin teklifleri ekteki “KÜLTÜR FESTĠVALĠ” çalıĢmasında bulabilirsiniz. Buna ek
olarak bir teklifimiz daha olacak. Bu son derece insancıl ve bütün dünyada yankı
uyandıracak bir tekliftir.
Biliyoruz ki FISU, “ENGELLĠLER”in de “kültür ve spor festivali” gibi
organizasyonlardan faydalanması konusunda çok duyarlı davranıyor. Diğer uluslararası
olimpiyat kuruluĢları da “ENGELLĠLER ÖZEL OLĠMPĠYATLARI ve YARIġMALARI”
düzenliyor.
ENCÜMEN-Ġ ERZURUM (ENER), engellilere yönelik spor faaliyetlerindeki temel
paradigmanın kökten değiĢmesi gerektiğine inanıyor. Özellikle öğrencilere yönelik “Kültür
ve Spor Festivalleri”nde engelli-engelsiz ayrımını insanî bulmuyor. Ayrımcılık olarak
görüyor. Engellilere, sportif organizasyonların YENĠ ENGELLERĠ olarak bakıyor.
Üniversite gençliği olarak konuyu ele alacak olursak: Engelli ve Engelsiz bütün
öğrenciler üniversitelerde, aynı anfilerde, aynı sınıflarda öğrenim görüyorlar. Ama
olimpiyat düzenleyen kuruluĢlar, aynı sınıfta öğrenim gören öğrencileri, söz konusu sportif
ve kültürel organizasyonlar olunca negatif ayrıma tabi tutuyorlar. Bu davranıĢ engelli
haklarının ihlali Ģeklinde yorumlanabilir. Hatta insan haklarının ihlal edildiği bile
düĢünülebilir.
Teklifimiz Ģudur :
2011 törenlerinde katılımcı bütün üye ülkelerden gelen üniversite
öğrencilerine yer verilmesi.
2011 UNIVERSIADE oyunlarında ENGELLĠLER için bir kategori açılması.

Vakit darlığı sebebiyle 2011 için Ģimdilik engelliler için sembolik de olsa bir
kategoride yarıĢ tertib edilebilir. Engelli Öğrenciler, “AYNI YARIġ TAKVĠMĠNDE”
organizasyona davet edilmelidir. YarıĢ takvimi içinde, bunlara kendi aralarında yarıĢmaları
için “ÖZEL GÜNLER” ayrılmalıdır. Engelliler kendi aralarında ama “AYNI YARIġMA
ORGANĠZASYONUNDA” yarıĢmalıdır. Kültürel faaliyetlere ise birlikte katılmalıdırlar.

2011’de yapılacak olan UNIVERSIADE’nin, “OKULLARINDA AYNI SINIFTA
ÖĞRENĠM GÖREN ENGELLĠ ÖĞRENĠCLERLE ENGELSĠZLERĠ BĠRBĠRĠNDEN AYIRAN”
organizasyon olarak tarihe geçmesini istemiyoruz.
Kültürel gelenekleri itibarıyla ENGELLĠ ĠNSANLARA TARĠH BOYUNCA kucak açmıĢ
olan ERZURUM, böyle bir ayrımın yapıldığı bir organizasyonu içselleĢtirmekte
zorlanacaktır. Gelin bir ilk’e imza atalım ve 2011 UNIVERSIADE’sini ENGELLĠLERLE
ENGELSĠZLER ARASINDAKĠ YAPAY ENGELLERĠN KALDIRILDIĞI ORGANĠZASYON haline
getirelim.
Saygılarımızla
ENCÜMEN-Ġ ERZURUM
ENER
Erzurum’un Ġlk Think Tang KuruluĢu

DEAR SIR / MADAM,

We are extremely happy to host the 25th UNIVERSIADE in our city. We, all
the city residents, feel exhilarated and this excitement is being transformed into a
dynamic force for the success of our city.

FISU, highly experienced in Olympic games, is the most important factor
playing a great role in this process. We cannot disregard the extraordinary zeal
displayed by the ERZURUM COORDINATION OFFICE FOR 2011 in their effort to
welcome the games.

Winter Games has been a „worldwide culture and sport festival‟. Each of the
games organised so far has been a great success. This may have been contributed
to the fact that each game has been hosted in a different city.

The blend of olympic spirit and local cultural values and entertainment has
made each game unique. UNIVERSIADE, hence, has become one of the most
dynamic organisations of the world open to further developments all the time.

We wholeheartedly believe that this game will be the most colourful,
authentic and exciting of all the games held. As we, ENCUMEN-I ERZURUM
(ENER) (Consortium for Erzurum) have proposed before, “The 1st Traditional
Kardelen Culture Festival” publicized in Turkish media earlier, should be
synchronized so as to raise awareness about the games, which awaits the attention
of the organizing committee. What we offer are as follows:

As an ERZURUM think thank, it will be exiting for us to see the success of
the games to held in our city. The main framework of the games is fixed, for sure.
Cannot we add some new components to the games without harming the wholeness
and harmony of the games? You can find them in the appendix, CULTURE
FESTIVAL. We have another proposal to offer, which seems more humane and it
will also find an echo in the world.

We all know that FISU is very sensitive about integrating the disabled into
such organisations as culture and sport festivals. Other international organising
committees also organise Paralympics.

We, as ENER (CONSORTIUM FOR ERZURUM), strongly believe that the
underlying paradigm towards the games specifically designed for the

disabled should be revolutionized. We do not find the discrimination „diasabled and
abled‟ humane in this sense. Most of us regard, unfortunately, the disabled as the
new „obstacles‟ for the games!

If we focus on the issue as the youth studying at universities, we will
immediately see that they are offered the same education in the same classes and
amphitheatres together with their „abled‟ friends.
When it comes to sport activities and cultures organisations, the organisers
begin to think differently and „discriminately‟. This can be regarded as the violation of
the rights of the disabled in the society.
Our proposals are:
All the member participant university students from all over the world should
be given a place in the ceremony.
A new category for the Paralympics / disabled in 2011 UNIVERSIADE.
Due to time constraints, a symbolic game or competition category for the
disabled in the games could be arranged. The disabled students could be invited to
the organisation within the same schedule for the overall games.

In the organisation schedule for the games, „special event days‟ might be
allotted. The disabled competitors should be a part of the same organisation, though
competing among themselves. We do not want to leave a mark on history as “the
games still discriminate „the abled‟ from „the disabled‟, so let‟s get rid of these
barriers in 2011 UNIVERSIAD.
Yours Respectfully.
ENCUMEN-I ERZURUM (ENER)
CONSORTIUM FOR ERZURUM

The first think thank of Erzurum.
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