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Açık Radyo’nun geçen hafta start alan 43. yayın döneminde yepyeni bir program dinleyenleri
bekliyor, 47. Kromozom. “Down Sendromlunun Sesi” şiarı ile yaz dönemi boyunca her Pazar
10:30 – 11:00 saatleri arasında yayınlanacak programı 47K’lar* Hazal Sarısoy, Naz Polat,
Recep Karakan ve Tan Aytıs ile 46K’lar* Arzu Doğan ve Halil Doğan hazırlayıp sunuyor.

47. Kromozom’un 47K ekibi Hazal, Naz, Recep ve Tan

Program

içeriği, Açık

Radyo’nun

43.

Yayın

dönemindeki

yeni

programlarına

dair

açıklamasında, “Toplumun çeşitli kesimlerinden sanatçıların, bilim insanlarının, sporcuların
ağırlanacağı programda Down sendromluların sesinin yansıtılması amaçlanıyor” şeklinde
belirtilmiş.
20 yılı aşkın yayın süresi boyunca ilk defa engelliler tarafından hazırlanıp sunulan ve sadece
engellilere yönelik bir programa yer veren Açık Radyo’nun bu programına dair ilk bilgiyi Slow
Olive sırasında Cunda‘da biraraya geldiğimiz Ömer Madra‘dan edindik.
Açık Radyo’nun yeni yayın dönemine başlamasını müteakip program ve programcılara dair
bilgilerin acikradyo.com.tr üzerinden

paylaşılmasının

ardından

da

47.

Kromozom

programcılarından 47K Tan Aytız ve 46K Halil Doğan‘a ulaştık.
Tan Aytız ile, program yayınından önce sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz kısa
görüşmede, ilk fırsatta İstanbul’da buluşmak üzere sözleştik.

Halil Doğan ile ise programın ilk yayının (1 Mayıs 2016 Pazar 10:30 – 11:00) hemen ardından
telefon ile uzun bir görüşme yaptık.

Down Sendromlular ve Zihin Engelliler Eğitim ve Koruma Derneği’nden (DOSTEV) Halil Doğan (sol başta, takım elbiseli)
ile 47. Kromozom’un bundan sonraki programlarını da Yeşil Gazete üzerinden paylaşma konusunda mutabık kaldık

Down Sendromlular ile uzun süredir çalışmalar yaptıklarını ve asıl gayelerinin onların sesini
duyurmak olduğunu belirten tiyatro sanatçısı Doğan, down sendromlular için kaleme aldığı ve
down sendromlular tarafından sahnelenen “Canım Ailem” tiyatro oyununda, eskiden konuşma
güçlüğü çeken 47K Recep’in (Karakan) başrol oynadığını da sözlerine ekledi.
Tiyatro Zet’in sahneye koyduğu, “Kaç Abi Kaç” oyunu sonrası seyirci selamı

47. Kromozom Programı’nın “Canım Ailem” oyunu gibi Down Sendromlular ve Zihin Engelliler
Eğitim ve Koruma Derneği’nin (DOSTEV) projelerinden birisi olduğunu söyleyen Halil Doğan
engelli bireylerin toplumsal hayata eşit olarak katıldıklarında edindikleri özgüvenle daha başarılı
olduklarını yaşayarak gözlemlediğini de aktardı.
“Canım Ailem” oyunundan kareler

Halil Doğan ile 47. Kromozom programı devam ettiği sürece Yeşil Gazete üzerinden haber ve
içerik işbirliği yapma kararını da kendisi ile yaptığımız telefon görüşmesi sırasında şifahen aldık.

