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Bir Gazete Bir Umut

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu 
bulunanlara yönelik istihdam hizmetleri kapsamında 114 bin 477 engelli işçi işe yerleşti.

İstihdamdaki engelli işçi sayısı 114 bini geçti

ENGELLILER için kota ve kota-ceza ana 
istihdam yöntemi olarak uygulanıyor. Işgücü 
piyasasında istihdamı güç zihinsel ve ruhsal 

engeli bulunanlar için korumalı istihdam 
modeli de mevzuatta yer alıyor. Tüm engel 
gruplarına yönelik destekli istihdam modeli 

ise kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının projeleriyle sürdürülüyor. 
SAYFA 2’DE

Engelliler 
nasıl erken 
emekli olur?
YASALARIMIZDA engelli 
çalışanlara çeşitli kolaylıklar 
getirilmiştir. Engelliler rapor 
oranlarına göre yaş şartına 
bakılmadan erken emekli ol-

maktadır. Işe ilk giriş tarihleri 
ve rapor oranlarına göre 15 yıl 
3.600 günden başlayarak daha 
kısa sürede emeklilik hakları 
verilmektedir. SAYFA 6’DA

>> ENGELLI KIMLIK KARTI 

Nereden nasıl alınır?
DOĞUŞTAN veya sonradan herhangi bir nedenle meydana 
gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri-
ni yüzde 40 ve üzeri oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan engelli bireylere verilen 
‘engelli kimlik kartı’ nereden alınır? 2019 
Engelli kimlik kartı için istenen belgeler 
nelerdir? İşte tüm merak edilenler...  
SAYFA 6’DA

ENGELLIM SESI ILE 

YÜZLER GÜLMEYE 

DEVAM EDIYOR
>> EVDE BAKIM PARASI VE

Engelli aylığı 
zamlandı
BAKIMA muhtaç engelliye ve ailesine 
belli şartlarda maaş bağlanıyor. 2019 
yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına 
göre, engelli aylığı ve evde bakım parası 
da zamlandı. 
SAYFA 4’TE

ENGELLI ÇOCUĞU OLAN 
ÇALIŞAN ANNE 

Erken emekli 
olabilir
Yaklaşık 14 milyon çalışan başta olmak 
üzere tüm vatadaşları yakından ilgilen-
diren sosyal güvenlik sisteminde, sigor-
talıların faydasına birçok püf noktası 
bulunuyor. SAYFA 5’TE

YETIM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARIN 

Bayramlığı 
engellilerden
TEKSTIL atölyesi açan bir grup engelli, 
tasarladıkları ve diktikleri kıyafetlerle 
Kurban Bayramı’nda maddi durumu iyi 
olmayan çocukların yüzünü güldürecek. 
SAYFA 3’TE

>> ENGELLLERI 

Ortadan 
kaldıran 
kamp!SAYFA 

8’DE

Gazeteniz Engellim Sesi ile ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı
insanlarımızın yüzü gülmeye devam ediyor. Gazete satış geliri 
ve hayırseverlerin desteği ile engelli sandalyeleri adrese teslim ediliyor.

HEM engelli ve engelli ailelerinin bilinçlenip 
sesini duyurabilmesi hem de satışı ile elde edilen 
gelirle bir kaynak oluşturmak için yayımladığımız 
Engellim Sesi Gazetesi ile bir umutta biz olduk.

DIKKATLERI ÇEKMEYI, POZITIF AYRIMCILIĞI 
ELDE ETMEYI BAŞARACAĞIZ

Gerek okuyucu yorumları gerekse sosyal med-
yadan ve mail yoluyla bize ulaşan kardeşlerimi-
zin söylemleri bu yolda dikkatleri çekebilmeyi 
başardığımızı gözler önüne sunuyor.

BILINÇLI OLMAK ZORUNDAYIZ

Gazetemiz Engellim Sesi’nin 8’inci sayısında 
engelli kardeşlerimizin bilinçlenmesi, kendi 
haklarını öğrenmesi için özel haberlere imza 
attık. Türkiye turumuzda ise yeri geldi engelli-
lerin sorunlarını manşete taşıdık, yeri geldi bu 
kardeşlerimizin başarısı ile göğsümüzü kabart-
tık. Destekleriniz için şimdiden teşekkürlerimizi 
sunuyor, iyi okumalar diliyoruz.

Engelliler izci oldu
Etkinlikte 20 zihinsel engelli, İnlice Halk Plajı’nda 2 gün boyunca kamp yaptı.

FETHIYE’DE,‘Engelsizciler’ projesi kapsamında 20 
zihinsel engelli, ailelerinden uzak, deniz ve orma-
nın bitiştiği nokta olan İnlice Halk Plajı’nda 2 gün 
kamp kurdu. SAYFA 8’DE

>> BEDENSEL ENGELLI YARENSU’DAN

Yoluma dokunmayın çağrısı
3 ay önce yapılan 
yol sayesinde 
parka çıkıp 
sosyalleşebildi-
ğini dile getiren 
Yarensu, bu yol 
olmadan önce 
canının çok 
sıkıldığını söyle-
yerek, “Yoluma 
dokunmayın” 
dedi. Engelli yo-
lunun durumuy-
la ilgili mahkeme 
kararı bekleniyor. 
SAYFA 8’DE

>> ENGELSIZ PLAJLAR 

Hayatı 
kolaylaştırıyor
ENGELLI vatandaşların herkes gibi denize gi-
rebilmeleri için başlayan 'Engelsiz Plaj' projesi 
genişletildi. İl genelinde 9 ilçede 14 engelsiz 
plajın bulunduğu Muğla'da hedef Datça Kum-
luk Plajı'nı engellilerin kullanımına uygun hale 
getirmek. SAYFA 7’DE

Yunus 
terapisi

ENGELLILERE

MARMARIS’TE zihinsel ve bedensel engelli 
çocuklara yunuslarla terapi uygulanıyor. Yunus 
Terapi Merkezi Genel Koordinatörü Elena Ge-
rasimova, “Yunus aslında bizim doktorumuz. 
Yunusun en büyük özelliği sonar sisteminin 
olması.” diyor. SAYFA 4’TE



Kamu ve özel sek-
tördeki istihdamın 
artırılması ile adil 

rekabet ortamının yaka-
lanması amacıyla ayrı ve 
merkezi bir sınav sistemi-
nin oluşturulması, engelli 
çalıştıran iş verenlere yeni 
teşviklerin getirilmesi 
engellilerin hayatın daha 
fazla içinde yer almasını 
sağlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk'un katıldı-
ğı "Engelli Vatandaşların 
ve Devlet Korumasından 
Yararlanmış Gençlerin 
Kamu Kurumlarına Yerleş-
tirilmesi Töreni"nde 2 bin 
504 engellinin atamasıyla 
beraber engelli kamu 
görevlisi sayısı 56 bini 
aşmış oldu.

Haziran 2019 itibarıyla 
kamu sektöründe 15 bin 
579, özel sektörde 98 bin 
898 olmak üzere toplam-
da 114 bin 477 engelli 
işçi çalışıyor. Böylece 
kamudakilerle beraber 
çalışan engelli sayısı 170 
bini geçti.

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığın-
ca, down sendromu, 
otizm ve diğer gelişim 
bozukluğu bulunanların 
istihdamlarının teşvik 
edilmesine yönelik alın-
ması gereken tedbirler 
üzerinde çalışılıyor.

Engelliler için kota ve 
kota-ceza ana istihdam 
yöntemi olarak uygula-
nıyor. İşgücü piyasasında 
istihdamı güç zihinsel ve 
ruhsal engeli bulunanlar 
için korumalı istihdam 
modeli de mevzuatta 
yer alıyor. Tüm engel 
gruplarına yönelik des-
tekli istihdam modeli ise 
kamu kurumları ve çeşitli 
sivil toplum kuruluşları-
nın projeleriyle sürdürü-

lüyor.
Kota yöntemi kapsa-

mında, kamu kurum ve 
kuruluşları Devlet Me-
murları Kanunu'na göre 
çalıştırdıkları personele 
ait kadrolarda yüzde 3 
oranında engelli çalıştır-
ması gerekiyor.

Ayrı ve merkezi bir 
sınav olan Engelli Kamu 
Personeli Seçme Sına-
vını (EKPSS) ile engel 
durumuna uygun soru, 
değerlendirme sistemi 
oluşturuldu, engel du-
rumuna uygun materyal 
ile okuyucu-işaretleyici 
desteği sağlandı.

2018'de dördüncüsü 
gerçekleştirilen merkezi 
engelli memur sınav-
larıyla engelli memur 
sayısında artış sağlandı. 
Engelli kontenjanında 
memur olarak çalışan 
engelli sayısı 2002'de 5 
bin 777 iken bu rakam 

2018 Aralık ayı itibarıyla 
53 bin 17'ye yükseldi. 
Halihazırda kamuda 
memur olarak çalışan 
engellilerden 3 bin 342'si 
zihinsel engellilerden 
oluşuyor.

Kota-ceza yönte-
mi kapsamında, özel 
sektörde İş Kanunu'nun 
30'uncu maddesi uya-
rınca işverenler elli ve 
daha fazla işçi çalıştıran 
özel sektör işyerlerinde 
yüzde 3, kamu işyerle-
rinde yüzde 4 engelliyi 
meslek, beden ve ruhi 
durumlarına uygun işler-
de çalıştırmakla yüküm-
lüler. Bu yükümlülükle-
rini yerine getirmeyen 
işverenler her ay ve her 
engelli için idari para 
cezası ödüyor. Tahsil 
edilen idari para cezala-
rından oluşan fon, yine 
engellilerin kendi işini 
kurması, mesleki eğitim 

ve rehabilitasyon, işe ve 
işyerine uyum projeleri, 
destek teknolojileri ve 
korumalı işyerleri proje-
leri için kullanılıyor.

DESTEKLİ İSTİHDAM

Çeşitli projeler aracılı-
ğıyla sürdürülen destekli 
istihdam hizmeti, bir iş 
koçu yardımıyla engel-
linin iş öncesi, iş başı ve 
istihdam sonrası belli bir 
süre desteklenmesi üze-
rine kurulan model olma 
özelliği taşıyor.

Bakanlık tarafından, 
2014-2018 yıllarında 
iki aşamalı olarak 6 ilde 
uygulanan ve destekli 
istihdam sağlayan İşe 
Katıl Hayata Atıl Projesi 
kapsamında, 847 engelli 
açık işgücü piyasasında 
iş sahibi oldu. İstihdam 
edilen engelliler arasında 
105 zihinsel engelli ve 5 
otizmli bulunuyor.

KORUMALI İSTİHDAM
İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelliler 
bakımından alternatif bir istihdam yöntemi olan korumalı istihdam mo-
deli, devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen, çalışma ortamı 
özel olarak düzenlenen iş yerlerinde gerçekleştiriliyor.

En az sekiz zihinsel veya ruhsal engellinin çalıştığı işyerinin işvereni "ko-
rumalı işyeri statü belgesi" almak için başvurabiliyor. Mali destek kapsa-
mında her ay ve her engelli için işverene ödeme yapılıyor.

Mayıs 2019 itibarıyla 9 korumalı işyerinde 80 engelli istihdam ediliyor, 
bunlardan 79'u zihinsel engellilerden oluşuyor.

BAKIŞ
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Aile, Çalışma 
ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığınca 
down 
sendromu, 
otizm ve 
diğer gelişim 
bozukluğu 
bulunanlara 
yönelik 
istihdam 
hizmetleri 
kapsamında 
114 bin 477 
engelli işçi işe 
yerleşti.

>> İSTİHDAMDAKİ 

Engelli işçi sayısı 
114 bini geçti

KAMUDA 3 BİN ZİHİNSEL ENGELLİ MEMUR ÇALIŞIYOR

BUCA’DA yaşayan, balık pulu 
hastası 19 yaşındaki Seda Sun-
gur'un gelinlik giyme hayali, yapı-
lan temsili düğünle gerçek oldu.

Kuaförde saçı ve makyajı 
yaptırılan Seda, düğün salonuna 
babası Yılmaz Sungur'un kolunda 
geldi. Düğüne katılan konuklar 
Seda'yı ayakta alkışladı.

Gözyaşlarına hakim olamayan 
Seda, ilk dansını babasıyla yapar-
ken, ardından İzmirli sanatçıların 
söylediği birbirinden güzel şarkı-
larla doyasıya eğlendi.

Seda Sungur, gelinlik giyme 
hayali düzenlenen temsili düğün 
ile gerçekleştiği için çok mutlu 
olduğunu söyledi.

Düğün salonuna girdiğinde 
tüm dostlarını bir arada gördüğü 

için çok heyecanlandığını belirten 
Sungur, "Kendimi rüyalardaki 
prensesler gibi hissediyorum. Şu 
an duygularımı tarif edemiyorum. 
Aşırı mutluyum. Bundan sonraki 
hayalim bir iş bularak çalışmak 
olacak. Hastalık bir engel değildir. 
Benim gibi olanlara söylemek 
gerekirse sakın üzülmesin-
ler. Bu hastalıkla yıllardır 
mücadele ettim. Bunun 
sayesinde ayakta kaldım. 
Hep şükrettim ve dua 
ettim." dedi.

Baba Yılmaz Sun-
gur, kızının gelinlik 
giyme hayali ger-
çekleştiği için çok 
mutlu olduğunu 
anlattı.

Balık pulu hastası Seda’nın 
Gelinlik hayali gerçek oldu

İzmir’de yaşayan, doğuştan balık 
pulu hastalığı olan 19 yaşındaki 

Seda Sungur, gelinlik giyme 
hayalini, bir derneğin dü-

zenlediği temsili düğünle 
gerçekleştirdi.  Seda 
Sungur, “Kendimi rüya-
lardaki prensesler gibi 

hissediyorum. Hasta-
lık bir engel değildir. 

Hep şükrettim ve 
dua ettim.” 

dedi.

>> ÖZEL ÇOCUKLARA BEŞ DİLDE 

Özel eğitim 
programı
AB destekli proje kapsamında, 
zihinsel gelişim bozukluğu bu-
lunan çocukların eğitimini oyun, 
şarkı, tekerleme gibi eğlenceli et-
kinliklerle kolaylaştırmayı amaçla-
yan "Mavi Özel Eğitim Platformu" 
adlı bir program hazırlandı
ZİHİNSEL gelişim bozukluğu bulunan ço-
cukların eğitimini "oyun, şarkı, tekerleme" 
gibi eğlenceli etkinliklerle 
kolaylaştırmayı amaçlayan 
eğitim platformu hazırlandı.

Türkiye, Belçika, İtalya ve 
Romanya'nın ortaklığında 
AB hibe desteğiyle oluştu-
rulan eğitim platformu, orta 
ve ağır düzeyde zihinsel 
engelliler ile otizm spekt-
rum bozukluğu bulunan 
çocuklara eğitimde fırsat 
eşitliği yaratmayı amaçlıyor.

Platformda, Milli Eğitim 
Bakanlığınca (MEB) hazırlanan özel eğitim 
müfredatı 5 dilde kullanılabiliyor.

TÜRKİYE'DE 300 BİN ÇOCUK VAR

"Mavi Özel Eğitim Platformu" adlı pro-
jenin ortaklarından Gökhan Kaya, orta ve 
ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otizm 
spektrum bozukluğu bulunan çocukların 
dikkat sürelerinin kısa olduğunu, bunun da 
eğitimlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bu çocukların 
bilgisayar destekli eğitim materyalleriyle 
daha çok motive edilebildiğinin altını çizen 
Kaya, bu nedenle oyunlaştırma üzerine 
kurulmuş bir eğitim platformu hazırladıkla-
rını belirtti.

Platformda özel çocukların oyun oynaya-
rak, bilgisayar üzerinde etkinlikler yaparak, 
şarkılara eşlik ederek, tekerlemeleri tekrar 
ederek ders işlemesini sağladıklarını ifade 
eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi Platform, özel eğitime ihtiyaç 
duyan çocuklarımızın, öğretmenlerinin 
ve velilerinin kullanabileceği ücretsiz bir 
eğitim platformu. Platform, Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından 2018 yılında belirlenen, 
bu çocuklara yönelik kullanılması gereken 
müfredatı ve fazlasını içeriyor." 

>> ENGELLİ MİLLİ YÜZÜCÜLER 

Şampiyona'ya 
hazırlanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü sporcuları, Londra'da 
düzenlenecek Dünya Şampiyonası 
öncesi Marmaris'te kampa girdi.
İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da 9-15 
Eylül tarihlerinde düzenlenecek Bedensel 
Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası'na 
katılacak  İstanbul Büyükşehir Belediyespor 
Kulübünün milli yüzücüleri, Muğla'nın Mar-
maris ilçesinde hazırlıklarına başladı.

Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim 
Merkezi'nde kampa giren milli sporcular, 
antrenörler Berna Bal ve Mehmet Fatih Kurt 
eşliğinde günde ortalama 5 saat çalışıyor.

ŞAMPİYONLUK UMUDUMUZ VAR

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu 
Beytullah Eroğlu  "Dünya şampiyonasına 
unvanımı korumak için gideceğim. Favori 
olarak gitmek istiyorum. Şampiyon olmak 
her sporcunun hayalidir. Biz de en iyi şekil-
de ülkemizi temsil etmek için çalışıyoruz." 
şeklinde konuştu.

Bir önceki Dünya Şampiyonası'na 3 
sporcu ile gittiklerini aktaran Eroğlu, "Şimdi 
8 sporcu ile çalışıyoruz. Büyük bir gelişim 
gösteriyoruz. Bu gelişimi devam ettirip, 
ülkemize madalya ile dönmek için kamp 
yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

>> NİSA'NIN FİZİK 
TEDAVİSİ İÇİN 

Sarma 
sarıyor
BEYİN felci (SP) hastası 
8 yaşındaki kızı Nisa 
Suzan Turan'ın tedavisi 
için 1, 5 yıl önce İz-
mir'den İstanbul'a taşı-
nan Zana Turan, kızının 
ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek için sarma siparişi 
alıyor. Valilik onaylı ba-
ğış hesabında toplanan 
parayla, son olarak Nisa'nın kalça ve bacak 
ameliyatı olduğunu belirten Turan, 2,5 ayın 
ardından alçısı çıkartılan kızına daha yoğun 
fizik tedavi desteği için siparişlerin artmasını 
bekliyor.

Anne karnında 7,5 aylıkken beyin felci 
geçiren Nisa Suzan Turan, hayata hastalıkla 
başladı. Çok kez epilepsi nöbeti ve ağır kas 
gevşetme ameliyatları geçiren minik Nisa, 
yürüyemiyor, desteksiz oturamıyor, hatta 
baş kontrolünü sağlayamıyor. Ona tek 
başına bakan annesi Zana Turan, kızının ya-
şam kalitesini artırabilmenin mücadelesini 

veriyor. Nisa 1 ya-
şında bebekken 
eşinden ayrılan ve 
kızına devletten 
aldığı evde bakım 
ve engelli maaşı 
ile bakan Zana 
Turan, kızının 
tedavisi için 1,5 
yıl önce İzmir'den 
İstanbul'a taşındı. 
Turan, "Nisa'nın 
evde bakım 

ve engelli maaşı var. 370 lira da nafaka 
alıyorum. Bu bedelin artırılması için geçen 
hafta dava açtım. 1250 lira kira ödüyorum. 
Nisa'nın daha iyi tedavi alması için 1,5 yıl 
önce İstanbul'a taşındık" dedi.

BAĞIŞLANAN PARA AZALDI

Nisa'nın en son geçen 11 Nisan'da 3,5 
saat süren kalça ve bacak ameliyatı olduğu-
nu anlatan anne Turan, "Olması gereken ve 
ertelenen bir ameliyattı. 2, 5 ay alçıda kaldı. 
Sonucu bekliyoruz. Nisa için 2017 yılında 
açılan Valilik onaylı bağış hesabı kapandı. Bu 
hesapta sadece 250 bin lira toplayabildik. 
Yürüme robotu, 3 ameliyat ve ayakta durma 
sehpasına 200 bin lira harcadım. Sadece 50 
bin lira kaldı. Onunla da fizik tedavisini kar-
şılayacağım. Aylardır fizik tedavi almıyoruz. 
Bu para 5 aylık fizik tedaviye gidecek. Son 
yapılan ameliyatın tutarı 30 bin liraydı, 18 
bin TL'ye yaptırdık. Ağır bir ameliyattı. Çok 
araştırdım. Ameliyatın başarılı olup olmadı-
ğını zaman gösterecek" diye konuştu.

SARMA SİPARİŞİ GELMİYOR

Nisa'nın fizik tedavisi için haftada 5 gün 
eve fizyoterapist geleceğini ifade eden 
Zana Turan, her seansın 350 liraya mal 
olacağını söyleyerek fizik tedavi süresinin 
arttırılmasıyla tedaviye daha güzel yanıt 
alabileceklerini kaydetti. Günün tamamında 
Nisa'nın bakımıyla ilgilenen Turan, evde 
otururken para kazanabilmek için sarma 
sarıyor. Nisa'ya inandığını ve onun iyiliği için 
savaştığını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Şubat ayında 500 kilo sipariş aldım. Çok 
sayıda kadın da bana destek verdi, birlikte 
sardık. Biriktirdiğim paraları kullanıyorum şu 
an. Ben kimseden nakit para beklemiyorum. 
Bize fizik tedavi için destek olsunlar. Kendi-
me dair hiçbir şey istemiyorum. Instagram 
üzerindeki 'Nisa icin el ele' hesabından bana 
ulaşabilirler."
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>> YÖK:

“Engel durumuna 
göre sınav ortamı”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenek sınavlarına girecek engelli 
öğrenciler için engel durumlarına göre sınav ortamları oluşturulmasına 
yönelik tavsiye kararını üniversitelerle paylaştıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımında, YÖK olarak, üniversitelere yö-
nelik "engelsiz erişim, engelsiz eğitim" temalı 

çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Engelli öğrencilere yönelik üniversitelere tavsiye 
kararı gönderdiklerini kaydeden Saraç, "Engelli 
öğrencilerimizin özel yetenek sınavlarında, engel 
durumlarına göre sınav ortamları oluşturulmasına 

yönelik tavsiye kararımızı üniversitelerimizle pay-
laştık. Bu vesileyle özel yetenek sınavlarına girecek 
olan tüm kıymetli öğrencilerimize başarılar dileriz." 
ifadelerini kullandı.

MILLI Eğitim Bakanlığı (MEB) ve 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından zihinsel engelli ve 
otizmli bireylerin istihdamını 

artırmak, kazandıkları mesleki 
becerilerin belgelendirilmesini 
sağlamak amacıyla ilk kez mesle-
ki yeterlilikler belirleniyor.

 MEB Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ile MYK arasında hafif düzeyde 
zihinsel engelli veya otizmli bi-

Zihinsel engelliler için ilk defa 
mesleki yeterlilikler belirleniyor
Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından zihinsel engelli ve 
otizmli bireylerin istihdamını artırmak, kazandıkları mesleki becerilerin belge-
lendirilmesini sağlamak amacıyla ilk kez mesleki yeterlilikler belirleniyor.

reylere yönelik meslek stan-
dartlarının belirlenerek bu 
standartlara uygun mesleki 
yeterliliklerin hazırlanması 
için geçen yıl mayıs ayında 
imzalanan protokol kapsa-
mında yürütülen çalışmalar 
devam ediyor.

Ilk olma özelliğini taşıyan 
çalışma ile zihinsel engelli 
ve otizmli öğrenciler, okul-
larda veya kendi çabalarıyla 
kazandıkları becerilerini 
tescilleme ve işverenlere 
o alandaki çalışabilirlikle-
rini ispatlayabilme şansı 
bulacak.

Zihinsel engelli veya 
otizmli öğrencilere ek bir 
yük getirmeden uluslararası 
standartlarda akreditasyon 
imkanı sunan bu uygula-
mayla işveren nezdinde 
özellikle zihinsel engelli 
bireylere yönelik olumsuz 
algıların yıkılması amaçla-
nıyor.

TOPLAM 12 ALANDA 
MESLEKI YETERLILIKLER 

HAZIRLANDI

MEB ve MYK arasında de-
vam eden çalışmalar sonu-
cunda bugüne kadar hafif 
zihinsel engelli ve otizmli 
bireyler için konaklama ve 
seyahat hizmetleri, yiyecek 
ve içecek hizmetleri, büro 
yönetimi alanlarında; çama-
şırhane elemanı yardımcısı, 
oda temizleyici yardımcısı, 
büro görevlisi yardımcısı, 
telefon görevlisi, servise 
ön hazırlayıcı ve bulaşık 
yıkayıcısı olarak belirlenen 
6 mesleki yeterlilik MYK 
tarafından onaylanarak 
mesleki yeterlilikler havu-
zunda yayımlandı.

Bakanlık, zihinsel engelli 
ve otizmli bireyler için 6 
yeni alan için de mesleki 
yeterlilik hazırlama sürecini 
tamamlayarak onaylanmak 
üzere MYK'ye iletti.

Bu alanlar ise güzellik 
ve saç bakımı sektöründe 
makyaj elemanı yardımcısı, 
saç şekillendirme elemanı 
yardımcısı, konaklama ve 
seyahat hizmetleri sek-
töründe bagaj görevlisi 
yardımcısı, yiyecek ve içecek 
hizmetleri alanında yiyecek 
servisi elemanı yardımcısı, 
hamur hazırlayıcı yardımcısı 
ve büro yönetimi alanında 
da arşivleyici yardımcısı 
oldu.

Mesleki yeterlilikleri ha-
zırlanan alanlar için konuyla 
ilgili yaklaşık 140 kamu 
veya özel kurum ve kurulu-
şun görüşü alınıyor. Bu ku-
rumlardan gelen görüşlere 
göre yeniden revize edilen 
yeterlilikler MYK tarafından 
sektör komitesinin görüşü-
ne sunuluyor.

Komitenin olumlu gö-
rüş bildirmesi halinde ise 
yeterlilikler MYK tarafından 
onaylanarak Ulusal Meslek 
Standartları ve Mesleki 
Yeterlilikler Platformunda 
yayımlanıyor.

Gurbetçi kadın engellileri sevindirdi
Hollanda'da yaşayan ve bir yıl önce ameliyat olup sağlığına kavuşan Semra 
Kürkçü, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki 8 engelliye akülü araba bağışladı.
HOLLANDA'DA yaşayan, ameliyat 
olup sağlığına kavuşana kadar 8 
ay yürüme güçlüğü çeken gur-
betçi Semra Kürkçü, memleketi 
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki 8 en-
gelliye akülü araba hediye etti.

Ilçedeki Kent Meydanı'nda 
düzenlenen programla, önceden 
belirlenen 8 engelliye akülü ara-
baları teslim edildi.

Hayırsever Semra Kürkçü (50), 

1988 yılından beri Amsterdam'da 
yaşadığını söyledi.

Son yıllarda romatizma ve diz 
yan bağlarındaki rahatsızlık nede-
niyle sıkıntılar çektiğini aktaran 
Kürkçü, yaklaşık bir yıl önce dizin-
den ameliyat olduğunu anlattı.

Ameliyattan sonra da 8 ay yü-
rüme güçlüğü çektiğini ve bu sü-
reçte engelli insanları çok daha 
iyi anladığını dile getiren Kürkçü, 

"Rabbime hamdolsun beni ayağa 
kaldırdı. Inşallah herkesi ayağa 
kaldırır. Ayağa kalkamayanları 
da hayata bağlamak için çabalı-
yoruz, bu şekilde yardım ediyo-
ruz." dedi.

Akülü arabaları teslim alan en-
gelliler, Kürkçü'ye teşekkür etti.

Engellilerin mutluluklarını 
gören Kürkçü, gözyaşlarına hakim 
olamadı.

Yetim ve öksüz çocukların 
bayramlığı engellilerden

Şanlıurfa’da valilik 
desteğiyle tekstil 
atölyesi açan 
bir grup engelli, 
tasarladıkları 
ve diktikleri 
kıyafetlerle 
Kurban 
Bayramı’nda 
maddi durumu 
iyi olmayan 
çocukların yüzünü 
güldürecek.

ŞANLIURFA'DA bir grup 
engeli tarafından tasarımı 
yapılarak dikilen kıyafetler, 
Kurban Bayramı öncesi 
kentteki ihtiyaç sahibi 
yetim ve öksüzlere hediye 
edilecek.

Şanlıurfa Valiliği deste-
ğiyle tekstil atölyesi açan 
Şanlıurfa Omurilik Felçlileri 
İstihdam Derneği (ŞUOFİD) 
üyesi 20 engelli, hem sosyal 
hayata katılıyor hem de 
maddi durumu iyi olmayan 
çocukların bayramlık giysi 
ihtiyaçlarının karşılanabil-
mesi için çaba gösteriyor.

Bayramın yaklaşmasıyla 
çalışmalarını yoğunlaştıran 
engelliler, daha fazla kıyafet 
dikerek Kurban Bayramı 
öncesinde daha fazla yetim 
ve öksüzün yüzünü güldü-

rebilmeyi hedefliyor.
Etekten pantolona, şapka-

dan çoraba kadar yüzlerce 
çeşit kıyafet tasarlayan ve 
diken engelliler, çocukların 
sevincine ortak olabilmek 
için büyük bir heyecan ve 
özveriyle çalışıyor.

"YARDIM KURULUŞLARI 
DAĞITACAK"

ŞUOFİD Başkanı Habip 
Polat, ihtiyaç sahiplerine 
kıyafet desteği sağlama fik-
rinin dernek üyelerince orta-
ya atıldığını belirterek, kursu 
açmak için de valilikten 
destek aldıklarını söyledi.

İŞKUR'un da kendileri-
ne malzeme desteğinde 
bulunduğunu anlatan 
Polat, bayramın yaklaştığı 
şu günlerde dernek olarak 

yoğun bir çalışma içerisinde 
olduklarını vurguladı.

Polat, dikilen kıyafetlerin 
ihtiyaç sahibi çocuklara 
dağıtılacağını ifade ederek, 
şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızın diktiği 
kıyafetler maddi durumu iyi 
olmayan çocukların ailele-
rine bağışlanacak. Burada 
başta İHH ve Şanlıurfa İnsani 
Yardım Platformu olmak 
üzere çeşitli yardım kuruluş-
larının dağıtacağı bayramlık 
kıyafetler için hazırlık yapı-
yoruz. Kısmet olursa yak-
laşık 15 bin yetim ve öksüz 
çocuğun ve ailesinin giyimi 
buradan çıkmış olacak. 
Nasip olursa maddi durumu 
iyi olmayan yetim ve öksüz 
çocukların bu bayramdan 
bayramlıkları, engelli teyze 

ve amcaların-
dan olacak. Bu 
konuda bize desteklerini 
esirgemeyen tüm kamu ve 
sivil toplum kuruluşlarına 
teşekkür ediyoruz."

"SEVINÇLERI BIZE GURUR 
VERIYOR"

Dernek Sekreteri Hatice 
Beden de büyük bir keyifle 
çalıştıklarını söyledi.

Beden, "Burada yetim ve 
öksüzlere elbise dikiyoruz. 
Bu çok gurur verici bir şey. 
Daha önce iki defa dağıtım 
da yaptık. Zaman zaman 
düşen sevinç gözyaşları da 
bizi duygulandırıyor. Böyle 
bir işin içinde olduğumuz 
için şanslıyız. Allah vesile 
olanlardan razı olsun." diye 
konuştu.

>> YÜRÜMEYE 15 YIL 
SONRA BAŞLADI, 

Usta öğretici 
oldu
Diyarbakır’da henüz iki aylıkken 
raşitizm teşhisi konulan ve 10 
yaşından sonra yürüme kabili-
yetini kaybeden Fikret Ünaldı, 
bir dizi ameliyatın ardından 25 
yaşında yeniden ayağa kalktı.
DIYARBAKIR'DA iki aylıkken raşitizm (Gene-
tik Vitamin D Metabolizması Bozukluğu) teş-
hisi konulan, 10 yaşından sonra yürüyemez 
hale gelen Fikret Ünaldı, bir dizi ameliyatın 
ardından 25 yaşında yeniden ayağa kalktı ve 
azmiyle usta öğretici oldu.

Doğduktan 2 ay sonra Genetik Vitamin D 
Metabolizması Bozukluğu teşhisi konulan 42 
yaşındaki Ünaldı, 10 yaşında yürüme kabili-
yetini kaybetti.

Hayata küsen ve içine kapanan Ünaldı'nın 
18 yaşında başlayan tedavisi 25 yaşına kadar 
sürdü.

Bir dizi ameliyatın ardından 25 yaşında ye-
niden ayağa kalkan Ünaldı, 15 yıl sonra adeta 
hayata yeniden başladı.

İlk, orta ve lise eğitimi tamamlayan, bu 
süreçte evlenen bir çocuk annesi Ünaldı, 
Kayapınar Kaymakamlığı Aile Destek Mer-
kezinde el sanatları alanında usta öğreticilik 
yapıyor, azmiyle örnek oluyor. 

"YÜRÜMEYI HAYAL EDIYORDUM"

Ünaldı,  rahatsızlığından dolayı 10 yaşın-
dan beri yürüyemediğini, hayata küstüğü 
için babasının ısrarına rağmen okula gitmek 
istemediğini söyledi.

"Pencereden dışarıyı izlerken insanların 
merdivenlerden hiçbir yere tutunmadan 
inmesini izleyip, o şekilde yürümeyi hayal 
ediyordum. Neden ben de öyle yürüyemiyo-
rum diye üzülüyordum. 17 yaşında babamı 
kaybettim. Babamı kaybettikten sonra daha 
çok boşluğa girdim. Daha çok yalnız hisset-
tim kendimi ve daha çok üzüldüm." diyen 
Ünaldı, 18 yaşına kadar kemik gelişiminin 
sürmesi nedeniyle tedaviye geç başlandığını 
aktardı.

Ünaldı, ameliyatların 25 yaşında tamamlan-
dığını ve yürümeye başladığını, hayallerinin 
gerçek olduğunu dile getirerek, kimseye 
tutunmadan yürüyebilmenin mutluluğunu 
yaşadığını belirtti.

"YENI HAYATIMDA KENDIME GÜVENDIM"

Bu süreçte okumadığı ve evde oturduğu 
için kendisini işe yaramaz hissettiğini anlatan 
Ünaldı, şöyle konuştu:

"Açıktan eğiti-
mimi tamamla-
dım. İş hayatına 
atılmak istiyor-
dum. 2003 yılında 
bir toplantıda 
tanıştığım Necla 
Hattapoğlu sa-
yesinde hayatım 
değişti. Necla 
hanım beni kendi 
kurduğu vakfa 
davet etti. Orada 
kız çocuklarına el 
sanatlarıyla ilgili 
ders veriyorlardı. 
Gittiğimde bana 
da çok destek oldular. Vakıfta el sanatlarıyla 
ilgili kendimi geliştirmiştim. Yeni hayatımda 
kendime güvendim ve ayaklarımın üzerinde 
durmayı başardığım için mutluyum. İnsan 
yeter ki inansın ve kendine güvensin, başara-
mayacağı bir şey yok. Şimdi üniversite oku-
yorum. Halk Eğitim Merkezine, el sanatları 
eğitimi vermek için başvuru yaptım. İlk görev 
yerim Sur ilçesine bağlı Tanoğlu köyü oldu. 
Yaptıklarım Dicle Üniversitesinin dikkatini 
çekti. Üniversiteye el sanatları dersi vermem 
için davet ettiler. Bir yıl üniversitede çalıştım. 
Geçen yıl da ADEM'de (Aile Destek Merkezi) 
çalışmaya başladım." 

"ENGELLIYDIM, BUNU AŞTIM VE  
INSANLARA BIR ŞEYLER ÖĞRETIYORUM"

Ünaldı, 6 yıl önce evlendiğini, bir erkek 
çocuğunun olduğunu anlatarak, "Rabb'im 
herkese güzel bir hayat versin. İnsan isterse 
başaramayacağı bir şey yok. İlk yürümeye 
başladığımda üç adım attım. Çok farklı bir 
duygu. Şimdiki hayatımla o zamanki hayatımı 
karşılaştırdığımda çok büyük farklılık var. O 
zamanları çok hatırlamak istemiyorum. İlk 
yürümeye başladığımda yeniden doğdum, 
yeniden başladım hayata." dedi.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati 
çeken Ünaldı, kendi yaşadığı zorlukları kimse-
nin yaşamaması dileğinde bulundu.

"Engelliydim, bunu aştım ve insanlara bir 
şeyler öğretiyorum. Savaştım ve başardım." 
ifadesini kullanan Ünaldı, engellilere başara-
caklarına inanmaları çağrısında bulundu.

"HOCAMIZ ÖRNEK BIR INSAN"

Kayapınar Aile Destek Merkezinde koor-
dinatör Nezahat Canpolat, merkezde usta 
öğreticilik yapan Ünaldı'nın azminden çok 
etkilendiğini, herkesten takdir gördüğünü 
belirtti.
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Muğla'nın İçmeler böl-
gesindeki bir otelin 
sahilinde bulunan 

yunus terapi merkezine 
Türkiye'nin yanı sıra Avru-
pa'nın birçok ülkesinden 
gelen engelliler ve aileleri 40 
dakikadan oluşan seanslar 
halinde terapiye katılıyor.

Engelli çocuklar seanslar-
da yunuslarla yüzüp onlarla 
temas kuruyor.

Merkezin Genel Koordi-
natörü Elena Gerasimova, 
gazetecilere yaptığı açık-
lamada, yıllardır yunuslar 
yardımıyla çocuklara şifa 
vermeye çalıştıklarını ifade 
etti.

Merkezdeki yunusların 
otizm hastası ve engelli 
çocukların tedavisinde 
kullanıldığını belirten Ge-
rasimova, ''Terapide önemli 
olan nokta, çocukla yunusu 

temasa geçirmek. Yunus 
aslında bizim doktorumuz. 
Yunusun en büyük özelliği 
sonar sisteminin olması." 
dedi.

Yunus terapisinde, özel 
dalgaların vücudu tarayarak 
sinir sisteminde oluşan ko-
pukluğu yok ettiğini anlatan 
Gerasimova, şunları söyledi:

"Genellikle otistik, spastik, 
konuşmayan, hiperaktif, 
yürüyemeyen çocuklar 
merkezimize geliyor. Burada 
beş yunus var. Merkezimize 
çoğu aileler Avrupa'dan geli-

yor. Yunus terapi Avrupa'da 
alternatif uygulama olarak 
çok daha yaygın bir şekilde 
biliniyor. Türk aileleri de 
yunus terapiyi keşfetmeye 
başladı ve Türkiye'nin deği-
şik yerlerinden randevular 
almaya başladık." 

Ankara'dan epilepsi 
hastası oğlunu merkeze 
getiren Sadet Debreli ise 
3 seansa girdiklerini ve 
terapiden olumlu sonuç-
lar almaya başladıklarını 
kaydetti.

Oğlunun merkeze gel-

meden önce çok çekingen 
olduğunu söyleyen Debreli, 
"Çok konuşmuyordu. Şimdi 
cesaret geldi. Herkesle 
konuşuyor, selamlaşıyor, 
daha girişken. Yüzü gülmü-
yordu, şimdi mutlu. Bugün 
dördüncü günümüz, çok 
değişim var ve nöbetleri 
daha azaldı. Şimdi daha iyi." 
diye konuştu.

Debreli, oğlundaki deği-
şimin kendisini de mutlu 
ettiğini anlatarak, yunusların 
insanlara pozitif enerji verdi-
ğini dile getirdi.

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı himayesinde hayata geçirilen, 
"Timothy Lomas ile Ben Buradayım 
Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında 
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ve 
orta düzey zihinsel engellilere resim 
eğitimi verildi.

Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Reha-
bilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'n-
deki 32 orta ve hafif düzeyde zihinsel 
engelli, proje kapsamında resim yaptı.

Amerikalı sanat eğitmeni Timot-
hy Lomas tarafından resim eğitimi 
verilen engellilerin, duygularını, 
düşüncelerini, iç dünyalarını renklerle 
biçimlerle çizgilerle bir oyun atmosfe-
ri içinde ifade etmelerinin sağlanması 
amaçlanıyor.

Lomas, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, Türkiye'nin dört bir yanında 
özel bireylerle sanat atölyelerini icra 
etiklerini söyledi.

Herkesin parmak izinin kendine 
özel olduğu için projenin sembolünü 
parmak izi olarak belirlediklerini dile 
getiren Lomas, "Temel amacımız özel 
çocuklarla bu atölyeleri gerçekleş-
tirip kültürel değişimi sağlamak ve 
çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamak. Çocuklarla bu yaratı-
cılıklarını kullanmaları için iki farklı 
çalışma yaptık. Yaptıkları portreler 
ve birlikte yaptığımız büyük duvar 
resmimiz. Buraya geldiğim için çok 
mutluyum. Türkiye'de beni çok iyi 
karşıladılar. Buradan kalbim dopdolu 

ayrılacağım." diye konuştu.
Türkiye'de dördüncü kez bulundu-

ğunu, Fethiye'ye ise ilk kez geldiğini 
belirten Lomas, çocukların çok heye-
canlı ve yaratıcı olduğunu vurguladı.

Yapılan resimler yarın ilçedeki alış-
veriş merkezinde sergilenecek.

Yunus terapisi
ENGELLILERE

Marmaris’te zihinsel ve bedensel engelli çocuklara yunuslarla terapi uygulanı-
yor. Yunus Terapi Merkezi Genel Koordinatörü Elena Gerasimova, “Yunus aslında 
bizim doktorumuz. Yunusun en büyük özelliği sonar sisteminin olması.” diyor

Özel bireylere sanatla terapi
“Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atöl-
yesi Projesi” kapsamında Muğla’nın Fethiye ilçe-
sinde hafif ve orta düzey zihinsel engellilere 
resim eğitimi verildi.

Amerikalı sanat eğitmeni Timothy Lomas, “Temel ama-
cımız özel çocuklarla bu atölyeleri gerçekleştirip kül-
türel değişimi sağlamak ve çeşitliliğin ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamak” dedi.

>> GÖRME ENGELLI 

Öğretmen 
kitap yazdı
 Manisa'da görme engelli 
Türkçe öğretmeni Hakan 
Sancak, görev yaptığı ilçe 
Sarıgöl'ün eğitim tarihini 
anlatan kitabını tanıttı
MANISA'NIN Sarıgöl ilçesinde Türkçe 
öğretmeni olarak görev yapan görme 
engelli Hakan Sancak, kitap yazmanın 
mutluluğunu yaşıyor. 

Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortao-
kulunun öğretmenlik yapan Sancak iki 
yıllık çalışma sonucunda "Sarıgöl'ün 
Eğitim Tarihi" adlı kitabını yayımladı.

Sancak, basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada kitabında ilçe okullarının 
geçmişten bugüne kadarki durumlarını 
anlattığını, eserinin gelecek kuşaklara 
ışık tutacağını söyledi.

Kitabının 138 sayfadan oluştuğunu 
belirten Sancak, "Tüm okullarımızdan 
eski resimleri topladım. Tarihçeleri-
ne ulaştım. Kitabımın ilk bölümünde 
ilçenin tarihçesi, ikinci bölümde okul-
ların tarihçeleri ve son bölümde ise 
Sarıgöl'ün eğitim durumunu anlattım." 
dedi. 

Sancak kitabını hazırlarken sınıf öğ-
retmeni arkadaşı Hasan Emre Saluk'un 
kendisine yardımcı olduğunu sözlerine 
ekledi. 

>> EVDE BAKIM PARASI VE

Engelli aylığı 
zamlandı
Bakıma muhtaç engelliye ve 
ailesine belli şartlarda maaş 
bağlanıyor. 2019 yılının ilk altı 
aylık enflasyon rakamlarına 
göre, engelli aylığı ve evde 
bakım parası da zamlandı.
HER ay ödenen bakım maaşı 1305 lira, 
üç ayda bir ödenen engelli maaşı da 
engel derecesine göre en az 1269 liray-
dı (aylık 423 TL).

Yeni zamlarla birlikte evde bakım 
maaşı temmuzda 1384 TL’ye yükseldi. 
Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı 
bulunan engellilerin aylığı ise 509.13 
TL’ye (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü 
engellilik oranı bulunan ve başkasının 
bakımına muhtaç engellilerin ise 763.69 
TL’ye (üç aylık 2 bin 589 TL) çıktı. Tem-
muz aylıkları ödendiği için ilk zamlı aylık-
lar ağustos ayında verilecek, temmuz 
ayının farkı da aylıklara yansıyacak. Bu 
maaşı alanlar primsiz rejimden yarar-
lanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi 
ödemesine gerek olmuyor.

Devlet, 5 milyon engelli vatandaşa 
engel durumuna göre maaş desteği sağ-
lıyor. Bunun şartları ise 1) Gelir kriterleri-
nin uygun olması, 2) Bakıma muhtaçlık 
kriterinin olması, 3) Ağır engelli oldu-
ğunu belirten sağlık kurulu raporunun 
bulunması gerekiyor. Evde bakım parası 
almak için hane halkının tüm net geliri 
toplanıyor ve hane halkı sayısına bölü-
nüyor. Buna engelli kişi de dahil.

Gelir kriteri ocak itibarıyla 1219 lira 
olarak uygulanıyor. Örneğin; 4 kişilik 
bir haneye ayda 4876 liranın altında 
gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru 
yapılabiliyor. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, 
tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başı-
na yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

Hesap yapılırken bayramlarda ödenen 
1000’er liralık emekli ikramiyeleri geliri 
artırdığı için çoğu kişi bakım maaşından 
mahrum kalıyordu. Hatta bakım maaşı 
kesilenler olmuştu. Yasal düzenlemeyle 
bu engel ortadan kalktı. 

>> YOLU OLMAYAN EVINE 

Engelli oğlunu sırtında götürüyor

GIRESUN’DA 26 yaşındaki 
Yasin Kılıç, engelli olduğu 
için yolu olmayan evine 
annesinin sırtında gitmek 
zorunda kalıyor. 

“ÇOCUĞUM EVE MAHKUM 
YAŞIYOR”

Kendi sağlık durumunun 
da iyi olmadığını ifade eden 
anne Refike Kılıç, “Ben de 
böbrek nakli olmuş sağlık 
durumu çok iyi olmayan bir 
anneyim. Birilerine muhtaç 
olarak yaşamak çok zor bir 
durum. Bu yol çok tehlikeli, 
bu yolda kalp krizi geçiren 
eşime de ambulans geleme-
diği için vaktinde müdahale 
edilemedi. Çocuğum ise eve 
mahkum yaşıyor. Yol olsa 
bir tekerlekli sandalye ile 
çocuğum yollarda gezebilir 
ya da gezdirebilirdik. Şimdi 
ise çaresiz bir yere gidecek-
se sırtımda taşımak zorunda 

kalıyorum ve her geçen yıl 
ben yaşlanıyorum, oğlum 
ise ağırlaşıyor. Taşırken çok 
zorlanıyorum bir süre sonra 
hiç taşıyamayacak duruma 
geleceğim” dedi.

IKNA IÇIN DEVLET 
DESTEĞI BEKLIYOR

Yol almak için arazi sa-

hibi komşusunun insafına 
kaldığını ifade eden çaresiz 
anne Refike Kılıç “Ben 
yolda kendim dahi yürü-
yemezken her geçen gün 
ağırlaşan engelli çocuğu-
mu taşımak imkansız hale 
geliyor. Bu sorunu çözmek 
için arazi sahibi komşu-
mun izin vermesini bek-
liyorum. Bize yol açılması 
lazım. Bir araç girebilsin 
yetiyor. Devlet büyükleri-
mizden bu arazi vermeyen 
komşularımı ikna etme-
lerine yardımcı olmalarını 
bekliyorum. Bizim yol so-
runumuzun çözülmesi için 
arazi sahibi komşumuzun 
ikna edilmesi gerekiyor 
ve onların insafına kaldık” 
diye konuştu.

Yaşanan yol sorunuyla 
ilgili ise yetkililerin ikna 
için arazi sahibi vatandaşla 
görüşecekleri öğrenildi.

Giresun’un Piraziz ilçesi Rıhtımlı mahallesinde arazi sahibinin yol geçmesine izin 
vermediği için Refike Kılıç, engelli çocuğunu sırtında taşımak zorunda kalıyor.
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Başarılarının gerçek sırrını anlattı
AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM OYUNCULARI

-

Hotar: Ekip ruhu
DEÜ

-

-

-

ö -

Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sunay Yıldırım 

Spor Kulübü genç futbol takımı, de-

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 
-

-
törlüğümüz tarafından düzenlenen, 

-

-

-
-

natörlüğümüzü daha hızlı, daha kalıcı, 
-

-

-

-
-

RENKLİ ANLAR

-

anlattı. Soru cevap bölümünde Am-
pute futbolcular Gökhan Katrancıoğ-

da sahneye davet eden futbolcular, 
unutamadıkları anılarını katılımcı-

renk kattı. 

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

-
-

Erdoğan’ın Ampute Futbol takımı-

Erdoğan; ‘Ampute Futbol, dünyada 

-
zümüz var. 2022 yılında düzenlenecek 

-

-

-

>> İLK 4 YAŞ KRİTİK!

Çocuklarda işitme kaybının 6 önemli sinyali!

 ÜSTELİK -
-

yonları, orta kulak boşluğunda 
-

oldukça başarılı sonuçlar alınan 

-

Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. 

-

tablolarda. Bu nedenle ebevey-

İLK 4 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ!

bebeğe hastaneden taburcu 

-

müdahalede bulunmak. Ancak 
orta kulak boşluğunda sıvı 

-

-

ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Nazım Korkut bunun 

başka çözümü olmayan durum-
-
-

Bu nedenle sorun ne kadar 
erken dönemde tanımlanır ve 

-

BU BELİRTİLERDEN BİRİ VARSA

-
-

Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Nazım Korkut, aşağıda yer 

Görüş alanı dışında konuşan 

-

-

-

oturuyorsa
-

yüksek düzeylere çıkarmak 

-
nılması,

-
nan travmalar,

Düşük ağırlıklı doğum 

Doğum sırasında bebe-

Doğum sonrasında be-
bekte oluşan travmalar,

Bebekte orta kulak boşlu-

KONAK
kurmayı planladığı esnaf masası, engel-

gücüne güç katmaya hazırlanıyor. 

-

-

-

yapılacak. Çocuklarımızı evden alacağız, 

 ENGELİLER BİRİMİ KURULUYOR

-

Konak’ta engel kalmayacak
>> ENGELLİLER BİRİMİ KURULMASI GÜNDEME GETİRİLDİ

Ege Üniversitesi’nde engelli öğrencilerin erişilebilirlik ve eşit şartlarda eğitim almaları ile ilgili çalışmalar artarak devam ediyor.

Erişilebilir bir kampüs
Engelli öğrencilerin yükseköğre-

nim yaşantıları boyunca karşı-
laştıkları engelleri saptamak, 

ortadan kaldırmak ve  “Erişilebilir 
Bir Kampüs”  oluşturmak amacıyla 
faaliyetlerini sürdüren Ege Üniver-
sitesi Engelsiz Ege Birimi; engelli 
öğrencilerin eğitim, kampüs ve yurt 
yaşamları sırasında engelleri nede-
niyle karşılaşacakları zorlukları en 
aza indiriyor ve engellerin ortadan 
kaldırılmasında ilgili taraflar arasında 
işbirliğini sağlıyor.

Engelsiz Ege Birimi tarafından 
engelli öğrenciye uygun öğrenim 
ortamı oluşturma, engelli öğrenci-
lerin sosyal yaşama aktif katılımla-
rına katkı sağlama, engellilikle ilgili 
farkındalık eğitimleri düzenleme, 
öğrencileri gereksinimi olan burs 
ve psikolojik destek olanaklarına 
yönlendirme, kampüs fiziksel yapı 
erişilebilirliği değerlendirme ve 
engellilikle ilgili akademik çalışma-
lar yürütme alanlarında faaliyetler 
yürütülüyor.

Engelsiz Ege Birimin tarafından 
engellilik konusunda farkındalık 
yaratmak amacıyla “Üniversite’de 
Akranlar El Ele, Engelsiz Ege Film 
Gösterimi, Sessizlere Şarkı Olalım, 
2. EGEÇEM 23 Nisan Etkinliği, Özel 
Eğitim Şenliği” gibi pek çok sosyal 
faaliyet gerçekleştirildi.  İşitme engelli 
öğrencilere Engelsiz Ege Birimi’ne 

başvuruları durumunda öğretimde 
ve sınavlarda uyarlama ve işaret dili 

tercüman desteği sunuldu. Birim tüm 
fakültelere fiziksel erişilebilirlik,  öğre-

tim ve sınav uyarlamaları konusunda 
destek sunuyor.

Ege Üniversitesi Kütüphanesi’nde 
2013 yılından itibaren sesli kitap 
hizmeti sunuluyor.  Bugüne kadar 
kütüphanede bin 113 öğrenci tara-
fından toplam 325 kitap seslendirildi. 
Sesli kitap uygulamasının yanı sıra 
kütüphanede görme engelli öğ-
rencilerin talep etmesi durumunda 
kitapları tarayarak pdf formatında 
sunuluyor. 2018 yılında 10 bin 752 
sayfa pdf çevrildi.  2018 yılında Ede-
biyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen 
Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Bilim-
leri Enstitüsü, Atatürk Sağlık Meslek 
Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi’nde 
toplam 83 gönüllü öğrenci tarafından 
39 kitap seslendirildi.

Engelsiz Ege Birimi, görme engel-
liler için “Sesli Kitap” projesini akade-
misyenler ve öğrenciler için teorik 
ve pratik uygulamayı içeren şekilde 
sertifikalı eğitimler düzenlemeyi he-
defliyor. Bu sayede sesli kitap sayısını 
hızla artırarak öğrencilere ulaştırmak 
amaçlanıyor. Engelsiz Ege Birimi, 
görme engelli bireylerin başkasına 
ihtiyaç duymadan sesli betimlemeyle 
yönlerini bulmaları ve kendi rotalarını 
kampüs içerisindeki tanımlayabil-
meleri için aktif olan EYBİS Sistemini 
kampüs içinde değişiklik olması 
durumunda sürekli güncelleyerek öğ-
rencilere ulaştırmaya devam ediyor.

“EBA  -  EYBİS görme engelli 
bireylere büyük kolaylık sağlıyor”
GÖRME engelli öğrenciler için EYBİS (Engelsiz Bilgilendirme ve Yönlen-
dirme Sistemi)  ve EBA (Engelsiz Bilgilendirme Asistanı)  Ege Üniversi-
tesinde hayata geçirildi. EYBİS ise görme engelli öğrencilerin ve engelli 
çalışanların kampüs yaşamına akıllı cep telefonu aracılığıyla kolayca 
adapte olmaları, görme engellilerin kampüs içerisindeki yerleşimler 
hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, başkalarına ihtiyaç duymadan sesli 
betimlemeyle yönlerini bulmaları ve bu sistemin kurulu olduğu yerler-
de kendi rotalarını tanımlayabilmeleri amaçlanıyor.

EBA, sesli olarak sorulan sorulara asistanın sesli karşılık vermesi 
temeline dayanıyor. Böylece EBA, üniversite hizmetlerine yönelik bil-
giye erişim aşamalarını engelli bireylerin kolayca ulaşabileceği şekilde 
sunmayı hedefliyor. Engelsiz Ege Birimi tarafından EYBİS sisteminin 
saha çalışmaları ve geliştirilmesi devam ediyor. Eylül 2019’dan itibaren 
eğitime devam eden ve yeni kayıt olacak öğrencilerden android işlem-
ci telefona sahip olan görme engelli öğrenciler, Engelsiz Ege Birimine 
başvuru yaptıklarında telefonlarına yüklenebilecek.

Boğaz'ın 'sosyete çaycısı'
Boğaz'da bir motosikletin üzerine monte edilen çay ocağıyla çay ve kahve servisi yapan 
44 yaşındaki engelli Mustafa Ün, vatandaşlar tarafından "sosyete çaycısı" olarak tanınıyor.
MÜZİSYENLİĞİ bırakarak boğaz-
da çaycılığa adım atan 44 yaşında-
ki engelli Mustafa Ün, çevredeki 
esnaf ve vatandaşlar tarafından 
“sosyete çaycısı” olarak tanınıyor.

Boğazın en uğrak yerlerinden 
biri olan Sarıyer ilçesinin Kireç-
burnu semtinde bir motosikletin 
üzerine monte edilen çay ocağıyla 
vatandaşlara çay ve kahve servisi 
yapıyor Ün.

Uzun, örgülü, boncuklu saçları 
ve sıra dışı kişiliğiyle dikkati çeken 
Ün, bir bacağını kaybetmesinin 

ardından kendi şifasını çaycılıkta 
buldu. Edebiyatın birçok şair ve 
yazarına konu olan tavşan kanı 
çayını kendisiyle sohbeti seven 
vatandaşlara büyük bir keyifle 
servis eden Ün, ara sıra eline aldığı 
mızıkasıyla da kısa kısa dinletiler 
sunuyor.

Mızıka sesinin dalga sesleriy-
le birleştiği anlarda ruhunun 
dinlendiğini belirten Mustafa Ün, 
çevredeki esnaf ve vatandaşların 
giyimi ve tarzından ötürü kendisi-
ne “sosyete çaycısı” olarak seslen-

diğini söylüyor.
Ün, yaklaşık 6 yıldır çaycılık 

yaptığını söyledi. Daha önce 
çeşitli kafe ve barlarda müzisyenlik 
yaptığını, kurumsal şirketlerde ça-
lıştığını belirten Ün, “Hindistan’da 
tuk-tuk adı verilen mini yolcu 
yolcu aracı vardır. Onun Türkiye’de 
elektrikli olanını aldım. Arkasına 
çay kahve tezgahı yerleştirdim. 
Üzerine ‘Arayın gelelim’ yazdım. 
Kireçburnu’nda bu şekilde çay 
sattım. Aradılar çay götürdüm. Yaz 
kış çalıştım.” şeklinde konuştu.

“Geçimimi çaydan sağlıyorum”
İki kez kalp krizi geçirdiğinş kaydeden Ün, şöyle devam etti:

“ Fazla yüküm, fazla bir mülküm yok. Eşyam yok. 
Teknolojiye ya da yaşama dair şunu alayım gibi bir 
hayalim yok. İkinci el kıyafet giyiyorum. üketim toplu-
mundan uzaklaştığın müddetçe her şey sana yetiyor.”

Gözleme satarak cami yaptırıyorlar
Antalya’da 
aralarında 
engellilerin de 
bulunduğu 70 
kadın, dört yıldır 
gözleme yapıp 
satarak mahalle 
camisinin yapım 
masraflarını 
karşılıyor.

ANTALYA'NIN Hüsnü Ka-
rakaş Mahallesi'ndeki Uhud 
Camisi'nin kentsel dönüşüm 
nedeniyle birkaç yıl önce 
yıkılmasına karar verildi. İki 
yol ortasında kalan caminin 
yeniden yapılmasına katkıda 
bulunmak isteyen kadınlar, 
evlerinden getirdikleri mal-
zemelerle gözleme yaparak 
mahalle aralarında satmaya 
başladı.

Elde edilen gelirle Uhud 
Camisi Yaptırma ve Yaşatma 

Derneğince 2016'nın nisan 
ayında yeni caminin temel-
leri atıldı. Dernek başkanı ve 
mevcut caminin imam hatibi 
Hüseyin Erdem öncülüğün-
de, caminin zemin katına 
kadınların gözleme yapabile-
ceği bir bölüm oluşturuldu.

Caminin tamamlanması 
için, aralarında iki engelli 
çocuğunu evde bırakan, 
engelli olduğu için tekerlekli 
sandalyeyle gelen, yaşlı oldu-
ğu için bastonuyla yürüyen 

kadınların da bulunduğu 70 
ev hanımı, her cuma sabah 
ezanıyla yola koyuluyor.

Sabahın ilk ışıklarında 
gözleme yapmaya başlayan 
kadınların tek amacı, mahal-
lelerini camiye kavuşturmak.

Özenle hazırlanan gözle-
meler, dört yıldır kadınların 
eşleri tarafından farklı cami-
lerde cemaate satılıyor. Elde 
edilen gelirle caminin üçte 
ikisi, yaklaşık 1,5 milyon lira 
harcama yapılarak bitirildi. 

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN 
ÇALIŞAN ANNE 

Erken emekli 
olabilir
Yaklaşık 14 milyon çalışan 
başta olmak üzere tüm vata-
daşları yakından ilgilendiren 
sosyal güvenlik sisteminde, 
sigortalıların faydasına birçok 
püf noktası bulunuyor.
SOSYAL güvenlik sistemi, engelli 
çocuğu olan anneye erken emeklilik, 
çalışanlara sigortalılığın sona ermesinin 
ardından 100 gün daha sağlık hizmet-
lerinden faydalanabilme, Türkiye'de 
tedavi edilemeyen hastalıkların yurt 
dışındaki tedavi masraflarının karşılan-
masının da aralarında olduğu birtakım 
haklar sunuyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile gerçekleşen 
sosyal güvenlik reformu, kapsamı ve 
sunduğu haklarla dünyadaki birçok 
ülke için örnek oluyor.

Yaklaşık 14 milyon çalışan başta 
olmak üzere tüm vatandaşları yakından 
ilgilendiren sosyal güvenlik sistemin-
de, sigortalıların faydasına birçok püf 
noktası da bulunuyor.

Toplumun tüm kesimlerine önemli 
haklar sunan sistem, engelli çocuğu 
olan annelere erken emeklilik hakkı 
veriyor. Sürekli bakıma muhtaç dere-
cede ağır engelli çocuk sahibi kadın-
ların prim ödeme gün sayılarına 4'te 1 
oranında ilave yapılıyor. Bu da engelli 
çocuğu bulunan sigortalı annelerin 
daha erken emekli olmasını sağlıyor.

En fazla üç deneme ile sınırlı olmak 
üzere tüp bebek tedavisi giderlerini 
karşılayan sistem aracılığıyla, doğum 
yapan sigortalılara ya da sigortalı olma-
yan eşin doğum yapması halinde erkek 
sigortalıya emzirme ödeneği veriliyor.

Sistemde, yüzde 70 oranının üzerinde 
engele sahip çocuğu olan sigortalı ebe-
veynlerden birinin 1 yıl içerisinde 10 
güne kadar izin alma hakkı bulunuyor.

Öte yandan, çalışan anneler, 1. ço-
cukta 60 gün, 2. çocukta 120 gün, diğer 
çocuklarda 180 gün yarı zamanlı çalışıp 
tam gün ücreti alabiliyor.

KANSER TEDAVİSİNDE İLAVE ÜCRET 
VE FARK ÖDENMİYOR

Sistem sayesinde, 1 yılda 90 gün prim 
ödeyen sigortalı, sigortalılığının sona 
erdiği tarihten itibaren 100 gün daha 
sağlık hizmetlerinde faydalanabiliyor.

Hastalanan sigortalıların rapor tarihi-
nin 3. gününden itibaren iş göremezlik 
ödeneği alabildiği sistemde, yatarak te-
davilerde günlük kazancın yarısı, ayakta 
tedavilerde ise günlük kazancın 3'te 2'si 
kadar iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Sistemde, iş kazası ve meslek hastalığı 
geçiren sigortalıdan, tedavi sürecinde 
kullanılacak tıbbi malzeme için katılım 
payı alınmıyor, kanser tedavisi, cerrahisi 
ve ilaçlarına ilişkin hiçbir ilave ücret ve 
fark ödenmiyor, diyaliz tedavilerinde 
sağlık hizmet sunucularınca herhangi 
bir ilave ücret alınmıyor.

Türkiye'de tedavi edilemeyen hasta-
lıklar için sağlık kurulu raporu alınması 
halinde yurt dışındaki tedavi masrafları 
da genel sağlık sigortası kapsamında 
yer alıyor.

Kapsayıcılığıyla dikkat çeken sistem-
de, 65 yaş ve üstünde olup herhangi bir 
sosyal güvencesi bulunmayan yaşlılar 
sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydala-
nabiliyor.

Ampute milli futbolcu Osman 
Çakmak kariyerini sonlandırdı
Ampute Milli Takımı futbolcusu Osman Çakmak, 10 yıllık kariyerini sonlandırdı.
TÜRKİYE Spor Yazarları 
Derneği (TSYD) Ankara 
Şubesi'nde basın toplantısı 
düzenleyen Osman Çak-
mak, 32 yaşında başladığı 
10 yıllık ampute futbol 
kariyerini aldığı kararla bitir-
diğini söyledi.

Saha içinde hırslı bir 
oyuncu, bir o kadar da 
duygusal bir insan oldu-
ğunu anlatan Osman, 
"Her şeyin bir sonu vardır. 
Futbol kariyerimin sonuna 
geldim. Futbol kariyerimi 

sonlandırıyorum. Allah, 
ay-yıldızlı formayı gazilik 
unvanı altında bana nasip 
etti." değerlendirmesinde 
bulundu.

Futbola 11 yaşında 
başladığını, 20 yaşında gazi 
olduğunu anlatan Osman, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 yaşında Zeytinbur-
nuspor'da başlayan serü-
venimde emeği geçenlere 
çok teşekkür ediyorum. 
Sahada benimle mücadele 
eden arkadaşlarıma da te-

şekkür ediyorum. Ay-yıldızı 
formayı daha genç arkadaş-
lara teslim etme kanaatine 
vardım. 32 yaşında ampute 
futbola başladım. Ampute 
futbola TSK'da başladım, 
burada da bıraktım. Bırak-
mam nedeniyle yöneticile-
rim de üzüldü. Son 1 aydır 
bu kararı düşünüyordum."

Tarihin bugünü de yazaca-
ğına dikkati çeken ampute 
milli futbolcu, "Devletimiz ve 
milletimiz buna çok önem 
veriyor." ifadelerini kullandı.
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Engelliler nasıl erken 
emekli olabilir?

>> ENGELLI KIMLIK KARTI 

Nereden nasıl alınır?

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, 
ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde 40 ve üzeri oranda kaybeden ve Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere verilen ‘engelli kimlik kartı’ nereden alı-
nır? 2019 Engelli kimlik kartı için istenen belgeler nelerdir? Işte tüm merak edilenler...

1 9 Temmuz 2008 tarihli ve 26941 
sayılı Resmi Gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe giren "Engelliler Veri 

Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere 
Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönet-
melik" gereği doğuştan veya sonradan 
herhangi bir nedenle meydana gelen 
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve 
sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) 
veya daha yüksek bir oranda kaybeden 
ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 
engelli bireylere tanınan hak ve hiz-
metlerden yararlanmada kullanılmak 
üzere verilen kimlik kartıdır. Engelli 
kimlik kartı, engelli vatandaşların ya-
şam standartlarının yükseltilmesi adı-
na birçok avantaj sunan bir belgedir. 

ENGELLI KIMLIK KARTI NEREDEN 
ALINIR?

Engelli kimlik kartını, Aile ve Sosyal 
Politikalar Il ve Ilçe Müdürlükleri'ne 
ya da E-Devlet sistemi üzerinden baş-
vuru yapmak suretiyle alabilirsiniz.

Bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal 
Politikalar Il ve Ilçe Müdürlükleri'ne 

gerekli belgeler ile başvurmanız 
halinde engelli kartı alabilirsininiz. 
Engelli kimlik kartınız için gerekli 
olan tüm bilgileri bu bakanlıktan 
almanız da mümkündür. Bakanlık 
gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra 
en kısa zamanda size kimlik kartını 
verecektir.

Engelli kimlik kartı başvurunuzu 
E-Devlet sistemi üzerinden yapmanız 
mümkün. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerin-
den vermiş olduğu online hizmetler 
arasında engelli kimlik kartı başvuru 
hizmeti de bulunmaktadır.

E-DEVLET ENGELLI KIMLIK BAŞVURU 
HIZMETI

Engelli kimlik kartı alabilmek için ilk 
kez başvuruda bulunacak bireyler ya 
da onların refakatçileri engelli bire-
yin %40 ve daha fazla oranda engelli 
olduğunu gösteren engelli sağlık 
kurulu raporlarıyla beraber bulun-
dukları il ya da ilçenin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı müdürlüklerine 

başvuru işlemleri tamamlandıktan 
sonra Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı tarafından başvuru üzerinde 
gerekli incelemeler yapılacaktır. 
Incelemeler yapıldıktan sonra uygun 
bulunan başvuruların kart hazırlıkları 
yapılmaya başlanır. Inceleme ve kart 
basılma süreci maksimum 7 iş günü 
sürmektedir.

ENGELLI KIMLIK KARTI IÇIN GEREKLI 
BELGELER

Engelli kimlik kartı başvurusu için 
gerekli belgeler aşağıdaki evraklardan 
oluşmaktadır.

- Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı 
veya noter onaylı örneği (Engel oranı-
nın %40 ve üzeri olması gerekiyor)

- T.C. kimlik kartı ya da Nüfus cüzdanı 
fotokopisi

- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Engelli kimlik kartı başvuru dilekçe-

si (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
il ya da ilçe müdürlüklerinden temin 
edilebilmektedir)

- Engelli Kimlik Kartı Bilgi Formu

Engelli genç: Uykularım kaçıyor

Bursa 
Osmangazi'de 
görme 
engelli 
Orhan 
Taşkın (25) 
adlı vatandaş, 
yetkililerden 
destek 
bekliyor. 

BURSA Osmangazi'de 
oturan Orhan Taşın, 2011 
yılında retinitis pigmentosa 
hastalığıyla görme yetisini 
kaybetti. Görme yetisini 
kaybettiği için iş bulma 
umuduyla gittiği yerlerden 
olumsuz yanıtlar aldığını 
ifade eden Taşkın, annesine 
daha iyi bakabilmek için iş 
aradığını belirtti.

"ÇOK ZOR DURUMDAYIM 
UYUYAMIYORUM"

Çalmadığı kapı kalma-
dığını vurgulayan Taşın 
"Babam vefat ettikten 
üzüntüden ağlamaktan 
görme yetimi kaybettim. 
Annem şeker ve tansiyon 
hastası, ona bakamıyorum. 
Onu çok seviyorum, bende 
hakkı çok. Ben de ona 
bakmak istiyorum. İşsiz-
likten psikolojim bozuldu 
diye geceleri üzüntüden 
uyuyamıyorum. Gittiğim 
kapılar görmediğim için 
bana kapalı tutuldu diye 
çok üzülüyorum. Empati 
kurulmasını istiyorum. Çok 
zor durumdayım. Günlük 
hayatta çok sıkıntı yaşıyo-
rum. Bursalı yetkililerden 
ve duyarlı işverenlerden 
destek bekliyorum. Sosyal 
medyada sesimi duyurma-

ya çok çalıştım, söz verip 
de ilgilenmediler. Mehmet 
Berk abi benimle sağ olsun 
çok uğraşıyor. İnşallah iş 
bulurum. Çok zor durum-
dayım." diyerek destek 
beklediğini dile getirdi.

"TÜM DUYARLI 
INSANLARDAN DESTEK 

BEKLIYORUM"

Orhan Taşkın'ın sosyal 
medyadan yaptığı Bursa’ya 
davet paylaşımı yayılınca 

bunu görerek çağrıya 
kayıtsız kalmayan sosyal 
medya fenomeni Mehmet 
Berk Ergin Bursa'ya gelerek 
Orhan Taşkın'la buluştu. 
Sosyal medyada 2 milyon 
takipçisiyle sosyal medya-
da sosyal sorumluluğun 
öncüsü olan Ergin, “Orhan 
kardeşimizin durumu 
çok kötü, onun için ayrıca 
çabalıyorum. 12 yılda yüz 
binlerce kişinin yardım 
talebi çabucak sonuç 
buldu ama Orhan anne-
siyle yalnız yaşadığı için 
Bursa'da kalması gerekiyor. 
Bursa'daki çok sayıda iş 
adamıyla görüştüm, ilk 
etapta söz vermelerine rağ-
men görme sorunu olduğu 
için hiçbiri sözünde dur-
madı. Sosyal medyada her 
gün onlarca kişi Orhan'ın 
durumunu bana atarak bir 
şeyler yapmamı bekliyor. 
Her gün binlerce hatta 
bazen on binlerce yardım 
talebi geliyor yardım çağrı-
ları çabuk sonuç almasına 
rağmen Orhan Bursa'da 
olduğu için halen sonuç 
alınamadı. Kardeşimiz çok 
zor zamanlar geçiriyor. Üz-
gün halini görünce ben de 
çok üzülüyorum. Umarım 
iş bulunur. " dedi.

>> YEREL YÖNETIMLERDE 
Engelli Hizmetleri 
Çalıştayı Yapıldı
KEMALPAŞA Belediye tarafından 
düzenlenen ‘Yerel Yönetimlerde Engelli 
Hizmetleri Çalıştayı' yapıldı. Çalıştayda 
konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı 
Rıdvan Karakayalı, engelli bireylerin her-
kesle eşit fırsatlara, haklara ve olanaklara 
sahip olması gerektiğini, bu konuda hala 
çözülememiş sorunların bulunduğuna 
dikkat çekti.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından 
düzenlenen ‘Yerel Yönetimlerde Engelli 
Hizmetleri Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalış-
taya Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan 
Karakayalı, Başkan Yardımcısı Arzu Külah-
çıoğlu Altıntoz, DEÜ Zihinsel Engelliler 
Eğitimi A.B.D Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alev 
GİRLİ, İzmir Büyük Şehir Engelli Hizmetle-
ri Şube Müdürü Mahmut Akkın, Sosyolog 
Mehmet Serhat Tezbaşaran ve dernek, 
vakıf, spor kulübü vb. engelli örgütleri ve 
akademisyenler katıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan 
Karakayalı  çalıştayda yaptığı açıklamada 
“Bildiğiniz üzere burada bulunma ve 
çalıştayı gerçekleştirmekteki hedefimiz; 
belediyemize bağlı bir engelli hizmet 
birimi kurmak. Bu bizim sosyal bele-
diyecilik anlayışımız gereği en temel 
sorumluluklarımızdan biridir. Seçim 
çalışmalarımızda da vadettiğimiz gibi 
özellikle toplumun dezavantajlı grup-
larına yönelik iletişim kurulabileceği, 
sorunların çözülebileceği, danışmanlık 
hizmeti sunulabileceği, engel gruplarının 
birçok çalışmaya aktif katılabilecekleri 
bir mekanizmayı oluşturmak amacıyla 
ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. Bu 
adım aynı zamanda engelli bireylerimiz 
için eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, istih-
damda; yani her anlamda Kemalpaşa'da 
ki hizmetleri erişilebilir kılmak adına çok 
kıymetlidir. Şimdiden çalıştay boyunca 
sunacağınız katkılar ve deneyim pay-
laşımlarınız için çok teşekkür ederim.” 
diyerek sözlerine son verdi.

YASALARIMIZDA engelli çalışan-
lara çeşitli kolaylıklar getirilmiştir. 
Engelliler rapor oranlarına göre yaş 
şartına bakılmadan erken emekli 
olmaktadır. İşe ilk giriş tarihleri ve 
rapor oranlarına göre 15 yıl 3.600 
günden başlayarak daha kısa süre-
de emeklilik hakları verilmektedir.

Emekli maaşları hesaplanır-
ken de engelli emeklilerin prim 
günleri daha az olduğu için pozitif 
ayrımcılık uygulanmaktadır. Az 
prim ödemeleri olsa da engellilere 
ayrıcalıklı Aylık Bağlama Oranları 
(ABO) uygulanır.

Emekli maaşlarını belirleyen en 
önemli etken prime esas kazanç-
lardır. Yani brüt ücretler çok büyük 
önem kazanmaktadır. Sistemimiz-
de 3 ayrı tarihe göre ABO uygulan-
maktadır. 1999 öncesi, 1999-2008 
arası ve 2008 sonrası olmak üzere 
farklı oranlar uygulanarak emekli 
maaşları hesaplanmaktadır.

Yukarıda dediğimiz gibi engelli 
emekliler için hesaplamalarda 
daha yüksek oranda ABO uygulan-
maktadır. Bu da primlerin azlığın-
dan kaynaklanan kayıpları ortadan 
kaldırmaktadır.

EŞ VE ÇOCUK DURUMU

1999 öncesi için hak kazanılan 
yaşlılık aylıklarının oranı yüzde 

60’tır. Üst Gösterge Tablosu’nun 
her kademesi için ayrı bir oran 
belirlenmiş olup, 10’uncu dere-
cenin 1’inci kademesinin karşılığı 
oran yüzde 59.9, 1’inci derecenin 
10’uncu kademesinin karşılığı oran 
ise yüzde 50’dir. Ara göstergelerin 
oranları ise en düşük göstergenin 
karşılığı olan yüzde 59.9 oranı, 
izleyen her gösterge için binde 1 
azaltılarak belirlenmiştir. Engel-
liler için Gösterge Tablosu’ndan 
bağlanan aylığın oranı yüzde 60’ın 
altında olmayacaktır.

2000 ile 2008 arasındaki dönem 
için ise toplam prim ödeme gün 
sayısının ilk 3600 gününün her 360 
günü için yüzde 3.5, sonraki 5400 
gününün her 360 günü için yüzde 
2, daha sonraki her 360 gün için 
yüzde 1.5 oranlarının toplamından 
oluşmaktadır.

Engellilik durumuna göre hak 
kazanılan yaşlılık aylıklarında bu 
oran yüzde 60’ın altında olamaz. 
Ekim 2008 sonrası için ise vergi in-
diriminden yararlanan sigortalılara 
bağlanan aylıkların aylık bağlama 
oranı, 5400 gün üzerinden hesap-
lanan orandan az olmayacaktır. 
Aylık bağlama oranı yüzde 90’ı 
geçmeyecektir. Sigortalının eş ve 
çocuk durumu da maaşını etkile-
mektedir.

MUSTAFA Kemal Mahallesi'n-
deki Kısa Süreli Engelli Dinlen-
me Merkezi'n-
de dezavantajlı 
çocuk ve genç-
ler için ‘engelsiz 
yaz okulu’ 
açıldı. Hayata 
engel tanıma-
yan öğrenciler; 
el sanatları, 
spor ve drama 
kursları sa-
yesinde hem 
eğlenme hem 
de öğrenme 
imkanı buldu. 

ÇOCUKLAR KURSTA, 
ANNELER SEMINERDE 

Karşıyaka Belediyesi Kısa Sü-
reli Engelli Dinlenme Merkezi, 
Yaz Okulu’na katılan çocukların 
anneleri için de dolu dolu bir 
seminer programı hazırladı. 
‘Engelli Çocuklara Cinsel Eğitim 
Nasıl Verilmeli?’, ‘İlk Yardım 
Teknikleri’ ve ‘Aile İçi İletişim’ 
gibi konulardaki eğitimlerle, 
çocukları kursta olan annelerin 
de nitelikli vakit geçirebilmesi 

hedeflendi. 

ENGELSIZ YAŞAMIN ADRESI 

Engelsiz 
yaşamın adresi 
haline gelen 
merkez, yılın 
her dönemin-
de ‘kısa süreli 
bakım’ hizmeti 
de sunuyor. 
Karşıyakalılar, 
fiziksel ya da 
zihinsel engelli 
yakınlarını, 
gün içerisinde 
belirli saatler-
de bu merkeze 

bırakabiliyor. Engelli bireyler 
çeşitli etkinliklerle keyifli 
vakit geçirirken, aileler de 
gönül rahatlığıyla kendilerine 
zaman ayırma şansı buluyor. 
Merkezde, hem okul öncesi 
hem de okul dönemindeki 
çocuk ve gençlerim eğitimine 
destek amaçlı etkinlikler de 
gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi 
için merkeze 0232 370 00 15 
numaralı telefondan ulaşıla-
biliyor. 

>> ENGELLI ÇOCUKLARA 
ENGELSIZ YAZ OKULU 

Bu merkezde 
‘engel’ yok
Yaz aylarında farklı branşlarda 
düzenlediği spor kursları ile 
çocuklara keyifli bir tatil dönemi 
yaşatan Karşıyaka Belediyesi, 
engelli öğrencileri de unutmadı. 
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40 engelli, Foça Kumbur-
nu mevkiinde engelli 
dostu plaj kafeteryada, 

Foça Kent Konseyi Başkanı 
Özlem Duvan Temizel ve 
üyeleri ile Foça Engelli Meclisi 
üyeleri tarafından karşılan-
dı. Gün boyu denize giren, 
sahilde güneşlenen, ağaçlar 
ve güneşlikler altında sohbet 
ederek eğlenen engellilere 
Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Kadın ve Erkek Milli Takımları-
nın kaptanları ile bazı sporcu-
lar da eşlik etti. İzmir Ortope-
dik Özürlüler Rehabilitasyon 
Spor Kulübü Derneği Başkanı 
Ramazan Kaymaz, engellilerin 
yaşamlarını kimseye ihtiyaç 
duymadan sürdürebilmeleri 
için mesleki eğitimler düzen-
lediklerini, yüzme, basketbol, 
boccia, atletizm sporlarında 

ulusal ve uluslararası başarıla-
ra imza atan engelli sporcular 
yetiştirdiklerini söyledi. Eğitim 
alan üyelerinin konfeksiyon, 
trikotaj atölyeleri, cilt bakım 
üniteleri ve bilgi işlem sektö-
ründe çalıştıklarını, ekmeğini 
kazananlarını, aile kurup ya-
şama adapte olduklarını belir-
ten Kaymaz, valilikler, bele-
diyeler ve kaymakamlıklarla 
işbirliği yaptıklarını söyledi. 
Kaymaz, "Bünyemizden üye 
sayısı 3 bini bulan 8 ayrı der-
nek çıktı. Bunlar değişik il ve 
ilçelerde faaliyetlerini sürdü-
rüyor. Faaliyetlerimize destek 
veren kişi ve kurumlar bize 
aslında yeni bir hayatın kapı-
larını da aralıyor. Bugün Çiğli 
Belediyesi ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nin lojistik deste-
ğiyle Foça'ya geldik. Buradaki 

plaj kafeteryanın işletmecisi 
Rakip Günay bize güleryüzüy-
le olanaklarını sundu. Derne-
ğimizin 153 üyesinden 40'ı 
ile çok güzel bir gün geçirdik. 
Denize girdik, güneşlendik. 
Şansımıza oldukça güzel bir 
havada Foçalı engelli arkadaş-
larımızla tanıştık. Çok mutlu 
olduk" dedi.

Firma işletmecisi Rakip Gü-
nay da engellilerle bir arada 
olmak ve toplumda gönül-
lülük duygusunu harekete 
geçirmek adına her yıl bu 
etkinliğe evsahipliği yaptık-
larını belirterek, "Bana ulaşan 
engelli dernekleri üyeleri ve 
yurttaşlarımızla buluşmak, 
doğal güzellikleri, denizi, 
güneşi ve zamanı paylaşmak 
beni de çok mutlu ediyor" 
dedi.

PROJENIN kapsayıcı oldu-
ğunu ve hizmeti merkeze 
aldığını söyleyen Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Enver Iskurt, en-
gelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı 
olan ya da olmayanların 
ulaşım araçlarını kullanarak 
sosyal hayata karışmaları-
nın önemli olduğunu dile 
getirdi.

Hareket kısıtlılığı yaşa-
yan tüm yolcuların ulaşım 
hizmetlerinden daha fazla 
yararlanmalarını amaçla-
yan proje, ulaşım araçlarını 
her bireyin rahatça kulla-
nabilmesini 
sağlamak için 
ülkedeki tüm 
ulaşım yollarını 
ve toplu taşı-
macılığı kapsa-
yan bir strateji 
ve eylem planı 
ortaya koyma-
yı hedefliyor. 
Çalıştaya kamu 
kurumları, ye-
rel yönetimler, 
Avrupa Birliği 
delegasyonu, 
akademik 
kurumlar, 
özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katılım sağlaya-
rak, erişilebilir yolcu taşıma 
hizmetleri için projeler, 
eylem planları ve stratejiler 
konusunda yapılan çalışma-
lar hakkında bilgi aldı.

Proje ile ilgili kısa film 
gösteriminin ardından baş-
layan çalıştayda konuşan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı Enver 
Iskurt, Türkiye'de Yolcu Ta-
şımacılığı Hizmetlerinin Eri-

şilebilirliğinin 
Geliştirilmesi 
Projesi'nin far-
kındalığa katkı 
sağladığını söy-
leyerek, burada 
bulunmaktan 
duyduğu mem-
nuniyetini ifa-
de etti. Farkın-
dalığın samimi 
bir anlama hali 
olduğunu vur-
gulayan Iskurt, 
"Farkındalık 
önce dile yerle-
şir sonra gönül-
lere. Erişilebi-

lirlik alanındaki farkındalığı 
da böyle yaygınlaştıracağız. 
Avantajlı ve dezavantajlı 
grup kavramlarını farkında 
olmadan ortaya çıkarıyoruz. 
Avantaj üstünlük anlamına 
geliyor ama üstün olan bir 

taraf yoktur, hizmeti yete-
rince kullanan ve kullana-
mayan vardır. Bazı terimleri 
sorgulamalıyız. 2013'de 
yayınlanan yasal düzenleme 
ile daha önce resmi kanallar-
da kullanılan 'özürlü, çürük' 
gibi ifadelerin yerini 'en-
gelli' aldı. 2017 Ağustos'ta 
başlatılan Türkiye'de Yolcu 
Taşımacılığı Hizmetlerinin 
Erişilebilirliğinin Geliştiril-
mesi Projesi de çok önem-
lidir" diye konuştu. Projeye 
katılanların gönüllü olma-
dıkça ve sosyal alanlarda 
vakit geçirmedikçe farkın-
dalık çalışmalarının eksik 
kalacağını ifade eden Bakan 
Yardımcısı Enver Iskurt, söz-
lerine şöyle devam etti:

"Toplumdaki herkesin ak-
tif rol alması gerekir. Bugün 
çalıştayda sesinizi duyur-
mak istiyoruz. Engelli, yaşlı, 
hareket kısıtlılığı olan yada 
olmayanlar ulaşım araçlarını 
kullanarak sosyal hayata 
karışmalı. Türkiye'de Yolcu 
Taşımacılığı Hizmetlerinin 
Erişilebilirliğinin Geliştiril-
mesi Projesi kapsayıcıdır.”

>> PLAJDA MISIR SATARAK 

Niyazi, ailesine 
destek oluyor
MUĞLA'DA iş bulamayan doğuştan spastik (be-
yin zedelenmesi dolayısıyla kasları kasılı kalmış) 
Niyazi Özserin (24), Bodrum sahillerinde bardakta 
mısır satarak, lise ve yüksek lisans eğitimi alan 
kardeşlerine destek oluyor. Her gün minibüsle 
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'den Bodrum'a 
gidiş- geliş 240 kilometre yol kat eden Özserin'in 
kendi ayakları üzerinde durması takdir topluyor.

Bodrum Belediyesi'ne yaptığı yer başvurusu 
geçen Mayıs ayında olumlu sonuçlanan Özserin, 
zaman kaybetmeden bardakta süt mısır satamak 
için seyyar araba satın aldı. Menteşe'den her gün 
Bodrum'a minibüs ile giden Niyazi Özserin, sıcak 
havaya aldırış etmeden plajda yerli ve yabancı 
turistlere bardağı 5 liradan mısır satıyor. Özserin, 
kazandığı paranın bir kısmı ile Adnan Menderes 
Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan kız 
kardeşi Nida Özserin ile Muğla Atatürk Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 
olan diğer kardeşi Olgun Özserin'in eğitimlerine 
destek oluyor.

Anne Sakine Koruklu, oğlunun topluma 
kazandırılması için mücadelesini bırakmadığını 
belirterek, şunları söyledi:

"İş alanında bir türlü şansı yolunda gitmedi. 
Kadrolu ya da özel sektörde yaptığı her iş baş-
vurusunda tıkanıklar yaşadı. Bedensel engelli 
olduğu için başvuruları olumlu değerlendirilme-
di. Geçen yıl plajda yürürken mısır satan kişileri 
gördü ve nerelere müracaat yapıldığı konusunda 
araştırma yaptık. Oğlum Niyazi bu işle aile eko-
nomisine katkı sağlarken kendi ayakları üzerinde 
durmayı başarıp, özgüven de kazandı. Bunun 
dışında kendisinin aylık 485 lira engelli maaşı var."

>> ENGELSIZ PLAJLAR 

Hayatı 
kolaylaştırıyor
MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaş-
ların herkes gibi denize girebilmeleri için başlat-
tığı 'Engelsiz Plaj' projesini genişletti. İl genelinde 
9 ilçede 14 engelsiz plajın bulunduğu Muğla'da 
hedef Datça Kumluk Plajı'nı engellilerin kullanımı-
na uygun hale getirmek.

1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en 
uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da her kesimden 
vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından plajlarda gerekli 
düzenlemeler yapılıyor. Özellikle engelli vatan-
daşların rahatça denizle buluşabilmesi için devam 
eden Engelsiz Plaj projesi genişleyerek sürüyor. 
Muğla genelinde 9 farklı ilçede 14 engelsiz 
plaj bulunurken kısa süre sonra Datça Kumluk 
Plajı'nın da engelli 
vatandaşların kul-
lanımına uygun 
hale getirilmesi 
hedefleniyor. 
Engelsiz plajlarda 
fiziksel bireylerin 
denizle buluşma-
sını sağlayacak yü-
rüyüş platformu, 
özel şezlonglar 
ve özel soyunma kabinleri ücretsiz olarak kullanı-
labilirken engelli vatandaşların rahatlıkla denize 
girmesi sağlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün, engellilerin sorunlarını 
çözüme kavuşturmak için mesai gözetmediklerini 
söyledi.

Muğla'nın 9 ilçesindeki 14 engelsiz plajları 
şunlar:

"Bodrum Kumbahçe Halk Plajı, Bodrum Turgut-
reis Halk Plajı, Dalaman Sarsal Halk Plajı, Dalaman 
Kayacık Halk Plajı, Datça Taşlıca Halk Plajı, Datça 
Karaincir Plajı, Datça Hastaneönü Halk Plajı, Fethi-
ye Aksazlar Plajı, Köyceğiz Ekincik Plajı, Marmaris 
Hisarönü Halk Plajı, Milas Güllük Halk Plajı, Milas 
Ören Halk Plajı, Ortaca Sarçed Plajı, Ula Akyaka 
Halk Plajı.

>> ÖZEL ÖĞRENCI YAĞMUR, 

Kaynaştırma 
projesi ile 
gelişme gösterdi
IZMIR'IN Karşıyaka ilçesindeki Safiye Nadir Özel 
Eğitim Okulu'nda öğretmenlik yapan Aynur Uç Ger, 
orta- ağır zihinsel engelli öğrencisi Yağmur İnan'ın 
(6) gelişimine katkı sağlamak için başlattığı 'Ço-
cuklar Kaynaşsın, Engeller Aşılsın' projesi ile 7 ayda 
saatlerce hiç 
hareket etme-
yen öğrencisinin 
hareket edip, 
kendini ifade 
edebilmesini 
sağladı. Proje 
kapsamında, 
yan okuldaki 
anasınıfı öğren-
cilerinin dersleri-
ne kaynaştırma 
öğrencisi olarak 
her gün 1 saat 
katılan Yağmur, 
çocukların da 
desteği ile bü-
yük gelişim gös-
tererek ailesine 
ve öğretmen-
lerine mutluluk 
yaşattı.

Karşıyaka 
Safiye Nadir 
Özel Eğitim 
Okulu'nun 
öğretmenlerin-
den Aynur Uç 
Ger, orta-ağır 
zihinsel engelli ve sınıfta hiç hareket etmeyen, ileti-
şim kurmayan öğrencisi Yağmur İnan'ın gelişmesine 
yardımcı olmak için bir proje başlattı. 'Çocuklar 
Kaynaşsın, Engeller Aşılsın' adını verdiği projesi 
kapsamında özel eğitim anasınıfında 4 öğrenci ile 
eğitim alan Yağmur'un her gün bir saat yan okul 
olan Kenan Gamsız İlkokulu'ndaki anasınıfı öğrenci-
lerinin derslerinde vakit geçirmesini sağladı. Diğer 
çocukların onu benimsemesi ve ona yardım etmesi 
ile sınıfa uyum sağlayan Yağmur zamanla hareket-
lendi ve davranışları değişti. 7 ayın sonunda büyük 
bir gelişim gösteren Yağmur artık yaşıtları ile iletişim 
kurabilmeye başlayarak, anasınıfından mezun oldu.

Yağmur'un değişimini anlatan öğretmeni Ay-
nur Uç Ger, "Projeye öğretmen arkadaşım Nilgün 
Karaca ile başladık. Çocuklarla birebir eğitim yaptık, 
öğlen saat 13.00-14.00 arası anasınıfı öğrencileri ile 
kaynaştırdık. Yağmur hiç dokunmasan sandalyede 2 
saat oturup hiç kıpırdamıyordu. Şimdi bıraktığınızda 
sandalyeden iniyor, hareket ediyor. Fazla hareketli 
değildi ve grubun içinde bulunmayı sevmezdi. Kay-
naştırmadan sonra nöbet geçirmemeye başladı. Di-
ğer sınıfa giderken mutlu oluyordu. Bakışları değişti, 
önceden yan yan bakıyordu. Akranlarını görerek 
kendini geliştirdi. Oyuncakları alamıyordu, çocuklar 
ona yardım ediyordu. İlk başta öğrenciler görü-
nüşünü garip buldu. Saçı kısa dediler, toka aldık, 
tokalar taktık. Hediyeler yapıp çocuklara Yağmur'un 
hediyesi diye verdik. Veliler de kendi çocukları için 
iyi olduğunu söyledi. Yağmur yavaş yavaş o çocuk-
lara bakarak kıpırdamaya, sandalyeden kalkmaya 
başladı. Çocuklar onun elini tutup yardım ettiler, 
yürüme azmi gelişti. Yağmur gelişme gösterdikten 
sonra diğer engelli çocukların velileri fark etti ve 
onlar da çocuklarına kaynaştırma yapılmasını istedi. 
Bizim projemizden sonra okulumuzdaki 1. kademe 
sınıfı öğrencileri de kaynaştırma öğrencileri oldu. 
Her sınıftan bir iki öğrenci alarak beden eğitimi ve 
müzik derslerine götürdüler. Diğer öğrenciler de 
gelişme gösterdi. Ben bunun faydasına inanıyorum. 
Yağmur çamur ne olursa olsun kaynaştırma ders-
lerine götürdüm Yağmur'u. Diğer çocuklar için de 
faydası oldu, onu kabullendiler, ona yardım edebile-
ceklerini gördüler. Yağmur bir şeyler öğrendiğinde 
çok mutlu oldular. Yağmur gelmediğinde 'nerede' 
diye sormaya başladılar" dedi.

'YAĞMUR'UN ALGISI DÜZELDI'

Yağmur'un annesi Aslı İnan ise, "Gelişim olarak 8 
aylık bir çocuğun düzeyinde Yağmur. Bilişsel olarak 
yaşına daha gelmedi. Yağmur durağan bir çocuktu. 
Tepki vermiyordu, ellerini kullanamıyordu, yürü-
yemiyordu. Sadece emekleyebiliyordu biraz. Algısı 
hiç yoktu. Öğretmenlerimizin sayesinde Yağmur'un 
algısı bayağı düzeldi. En azından adını söylediği-
miz zaman kafasını çevirip gözümüze bakıyor. Göz 
kontağı kurabiliyor. Oyuncakların biraz da olsa ne 
işe yaradığını biliyor. Daha önceden onları ağzına 
alıp yalıyordu sadece. Nöbetler de engel oluyor 
onun için. Aktivitelerle onlar da azaldı. Daha önce 
böyle bir şey yaşamamıştık. Okula ilk başladığında 
sabah 09.00'dan öğlen 14.30'a kadar aynı yerde otu-
ruyordu. Sadece etrafına bakınıyordu. Mezuniyet 
töreninde Yağmur'u zapt edemedik. Sürekli hareket 
ediyordu. Artık adım atmaya başladı. Çok mutluyuz. 
Bütün özel öğrencilerin bunu yaşaması gerekiyor" 
diye konuştu.

>> FOÇA’DA ENGELLILERIN 

Deniz keyfi
Rota Plaj Kafeterya, her yıl olduğu gibi bu yıl da kapılarını Izmir 
Ortopedik Özürlüler Rehabilitasyon Spor Kulübü Derneği üyele-
rine açtı. Gönüllerince bir gün geçiren 40 engelli için Çiğli Bele-
diyesi ve Izmir Büyükşehir Belediyesi de lojistik destek sağladı.

İzmir'de erişilebilir ulaşım 
çalıştayı düzenlendi
TÜRKIYE Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen 
Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin 
Geliştirilmesi Projesi, ulaşım sektörünün temsilcilerini Izmir'de 
düzenlenen çalıştayda bir araya getirdi. 



Ağustos 2019
Yıl: 1 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Fethiye Belediyesi'nin işlet-
mesindeki alanda ilk olarak 
çadır kuran engelli bireyler, 

daha sonra bölge temizliği yapıp, 
çevredeki çöpleri topladı. Büyük-
şehir Belediyesi'ne bağlı 8 kişilik 
personel, topluluğa yardımcı 
oldu. Ayrıca Büyükşehir ambulan-
sı ve sağlık ekipleri, kamp süre-
since hazır bulundu. Denize giren 
topluluk, keşif yürüyüşü yaptı, 
müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, 
gece ateş başında şarkılar söyledi. 
Geceyi çadırda geçiren izciler, 
obalarına 'kedi', 'aslan', 'inek' ve 
'vak vak' isimlerini verdi.

Kamp alanında olmaktan 
mutluluk duyduğunu söyleyen 
zihinsel engelli Ali Aydın, "Kamp 
artık benim için annem ve ba-
bam olmadan kendi başıma bir 
şey yapabileceğim yer anlamına 
geliyor. Kamp benim özgüveni-
mi sağlıyor" dedi.

Kampta arkadaşlarıyla sohbet 
etme fırsatı bulduğunu söyleyen 
zihinsel engelli Miraç Koçar ise, 
"İzciliğin töresinde cesurluk, dü-
rüstlük, arkadaşlarına sahip çık-
ma, hayvanları koruma, doğayı 
sevmek vardır. Ben burada çadır 

kurmayı öğrendim. Gece yalnız 
yatacağım için huzurluyum ve 
mutluyum. Burada arkadaşla-
rımla sohbet ettim. Bugün çöp 
topladık ve yüzdük. Ayrıca çadır 
kurdum. İzcilik çok güzel bir 
şeymiş. Burada olduğum için çok 
mutluyum. Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Osman 
Gürün'e böyle bir imkân verdiği 
için çok teşekkür ediyorum" diye 
konuştu.

'ONLARIN YÜREĞİNDEKİ 
MUTLULUK OLACAĞIZ' 

İzciliğin doğayı, çevreyi ko-
ruma, kişisel beceriler ve diğer 
izcilerle takım olarak doğada ha-
yatta kalma mücadelesi olduğu-
nu söyleyen Büyükşehir Belediye 

Başkanı CHP'li Osman Gürün, "20 
özel evladımız projemiz kapsa-
mında izcilik eğitimlerinin ardın-
dan arkadaşları ile izcilik kampı-
na gitti. Gerçek bir izci gibi çadır 
kurdular, keşif gezisine çıktılar ve 
çadırda doğayla iç içe uyudular. 
Ailelerinden belki de ilk defa 
ayrı kaldılar. Kendilerine olan öz 
güvenleri artarken, aldıkları eği-
timle neleri başarabileceklerini 
herkese gösterdiler. Zamanının 
büyük bölümünü evlatlarına 
ayıran ailelerimize özellikle de 
annelerimize de ayrıca teşekkür 
etmek istiyorum. Evlatlarını bize 
emanet ederek onların arka-
daşları ile hiç unutamayacakları 
iki gün geçirmelerini sağladı-
lar. Sevgiyle, hizmetlerimizle 

engelleri aştığımız Muğla'da bu 
güvene, onların yüzlerindeki, 
yüreklerindeki mutluluk olmaya 
devam edeceğiz" dedi.

Engelliler için birçok konu-
da yardım yapan hayırsever, 
emekli öğretmen Şerif Şimşek, 
"Bir engelli babası olarak böyle 
bir etkinliğin olması benim çok 
hoşuma gitti. Toplumumuz artık 
daha bilinçli. Çocuklarımızın 
burada çadır kurması, deniz 
havasını alabilmesi, oturabilmesi 
denize girebilmesi çok büyük bir 
olay" diye konuştu.

Fethiye'de yaşayan ve down 
sendromlu bir çocuğu olduğunu 
söyleyen Hatice Şimşek, "Benim 
21 yaşında down sendromlu bir 
kızım var. Ailemle birlikte buraya 
denize gelmiştik, etkinliği gör-
düm. Çok mutlu oldum. Kızımı 
buraya getirdim. Çünkü bir anne 
olarak engellilerin durumunu 
en iyi biz anlayabiliriz. Engelli 
bir çocuk yetiştirmek çok büyük 
sabır isteyen sorumluluk isteyen 
bir şeydir. Bu çalışmalar güzel ça-
lışmalar. Bu çalışmaları gördükçe 
inşallah güzel şeylerin olacağına 
inanıyorum" dedi.

SEFERİHİSAR’DA, yüzde 
99 bedensel engelli 11 
yaşındaki Yarensu Akbaş'ın 
dışarı çıkıp hava alması için 
ailesi tarafından yapılan 
engelli rampası, apartman 
sakinlerinin şikayetine 
neden oldu. 

Seferihisar'ın Camıkebir 
Mahalesi'nde, oto tamircisi 
Abdullah Öztekin (31) ile 
evli olan ev kadını Özlem 
Öztekin'in (29) ilk eşinden 
olan kızı Yarensu Akbaş, 
8 yıl önce geçirdiği trafik 
kazasında yaralandı. Akbaş, 
tedavisinin ardından omu-
rilik felçlisi olarak yaşamını 
sürdürmeye başladı. Özte-
kin çifti, 6 aylık bebekleri 
Esila’nın dünyaya gelme-
siyle birlikte, Yarensu'nun 
daha da olgunlaştığını ve 
sosyalleşmek istediğini 
görüp, zemin kattaki daire-

lerinin arka tarafına engelli 
rampası yaptı. Ancak apart-
man sakinlerinden, üst 
katta oturan H.C., Abdullah 
Öztekin'in zemin kattaki 
dairesinin balkonunun 
üstüne 5-6 metre uzunluk-
ta sac gölgelik ve bahçeye 
de engelli rampası yap-
masını mahkemeye taşıdı. 
Apartman girişinde engelli 

rampası bulunmasına 
rağmen Öztekin'in ayrıca 
kendi evine de sac rampa 
yaptığını belirtti. Gölgelik 
ve rampanın apartmanın 
plan, proje ve ruhsatına 
aykırı olduğunu vurgula-
yarak kaldırılması için dava 
açtı. Gölgelik ve rampanın 
güneşli havalarda aşırı sıca-
ğa, yağmur yağdığında ise 

gürültüye neden olduğunu 
belirtti.

Yarensu'nun tüm ihtiyaç-
larını kendilerinin karşıladı-
ğını anlatan baba Abdullah 
Öztekin, evde özel eğitim 
alan kızlarının 4'üncü sınıf-
tan 5'e geçtiğini belirterek, 
"Kızımıza güzel bir gelecek 
sunmak istiyoruz. 2017'de 
bu eve taşındık. Daire giri-
şinden akülü arabayla gir-
mek zor oluyordu. Zemin 
katta oturduğumuz için 
bahçe yoluna engelli ram-
pası yapmayı düşündük. 
Tüm apartman sakinlerine 
konuyu anlattım. Hepsinin 
iznini aldık. 'Yaren bizim de 
çocuğumuz' dediler. Ben 
de yolu kendi imkanlarımla 
yaptım. 3 aydır bu yolu 
kullanıyoruz. Yaren kendisi 
eve girip çıkabiliyor. Hava 
alıyor, parka gidiyor" dedi.

BİLGİSAYARDA klavyeyi burnuyla, fareyi 
ise sol ayağıyla kullanan Türkkahraman, 
Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden 4 üze-
rinden 3.99 not ortalamasıyla mezun oldu. 
Türkkahraman, yaptıkları ve başardıklarıyla 
yalnızca engelli bireylere değil, herkese 
örnek olmak istediğini belirtti.

İzmir'deki Yaşar Üniversitesi, mezuniyet 
töreninde çok özel bir öğrencisini mezun 
etti. Yüzde 94 oranında engeli bulunan 
Şeyda Melis Türkkahraman, büyük bir 
başarıya imza atarak üniversiteyi birincilikle 
bitirdi. Doktor baba ile öğretmen annenin 3 
çocuğundan biri olan Şeyda Melis Türk-
kahraman, 1995 yılında, doğum sırasında 
göbek kordonunun boynuna dolanması 
nedeniyle serebral palsi hastası olarak 
dünyaya geldi. El ve ayaklarını tam kulla-
namamasına sebep olan ve kısmen de olsa 
konuşmasını etkileyen hastalığıyla beraber 
yaşamayı öğrenen Şeyda Melis Türkkahra-
man, tüm zorluklara karşın ailesinin büyük 
desteğiyle yaşama asla küsmeden eğitim 

hayatını sürdürdü. Türkkahraman, tam 
burslu olarak okuduğu Mühendislik Fa-
kültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünü de 
başarıyla tamamlayıp okul birincisi olarak 
mezun olmayı başardı. Törende, sahneye 
kardeşi Nadide Selen ile çıkan Şeyda Melis 
Türkkahraman, diplomasını ve birincilik 
plaketini Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. 
Cemali Dinçer'den alırken, törene katılanlar 
tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Türkkahraman, "Ta en başında edindi-
ğim bu tecrübe, yolumu aydınlatan ışık 
oldu. Hastalığımdan zerre etkilenmemiş 
olan aklımı, bilmek yolunda hiçbir engel 
tanımadan kullanma çabamın, bugün 
dahi, karşılığını fazlasıyla aldığımı görmek 
ise her zaman bana güç veriyor. İlk ve 
ortaöğretimimi tamamladıktan sonra da 
ellerimden ziyade zihnimi kullanarak icra 
edebileceğim meslekleri araştırırken yazı-
lım mühendisliğini keşfettim ve bu yönde 
tercihte bulundum" dedi.

Engelliler izci oldu
Düzenlenen etkinlikte 20 zihinsel engelli, İnlice Halk Plajı’nda 2 gün boyunca kamp yaptı.

Fethiye’de, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Engelsizciler’ projesi kapsamında 20 zihinsel 
engelli, ailelerinden uzak, deniz ve ormanın bitiştiği nokta olan İnlice Halk Plajı’nda 2 gün kamp kurdu. 

Alkışlar okul birincisi Melis için
Doğumu sırasında yaşadığı sorun nedeniyle serebral palsi hastası olarak dünyaya 
gelen, bu nedenle elleri ve ayaklarını tam olarak kullanamayan Şeyda Melis Türk-
kahraman, büyük bir başarıya imza atarak Yaşar Üniversitesi’ni birincilikle bitirdi.

>> BEDENSEL ENGELLİ YARENSU’DAN

Yoluma dokunmayın çağrısı
3 ay önce yapılan yol 
sayesinde parka çıkıp 
sosyalleşebildiğini 
dile getiren Yarensu, 
bu yol olmadan önce 
canının çok sıkıldığını 
söyleyerek, “Yoluma 
dokunmayın” dedi. 
Engelli yolunun duru-
muyla ilgili mahkeme 
kararı bekleniyor.

Engellleri ortadan 
kaldıran kamp!
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren Yasin Börü Gençlik Merkezi’nin 
Seferihisar’daki Sekader Kamp Alanı’nda organi-
ze ettiği ‘Denge İletişim Çadır Kampı’ ile engelli ve 
engelsiz gençler üç gün boyunca bir arada yaşa-
yarak hem birbirlerine destek oldu hem de do-
yasıya eğlendi. İlk kez gerçekleştirilen etkinlikte 
birbirlerini tanımayan engelli ve engelsiz katılım-
cılar aynı çadırlarda kalarak hayatlarını paylaştı.
SEREBRAL palsi, spina bifi-
da, çocuk felci, ortopedik, 
görme ve işitme gibi farklı 
engelleri bulunan katılım-
cılar ile engelsiz gençler 
kampta denge oyunu, mat-
rak oyunu, mandala oyunu, 
kelime oyunu, jenga, sat-
ranç ve tenis oynadı. Akşam 
sahil kenarında ve kamp 
alanında çadırlarının başın-
da ateş yakan katılımcılar, 
gitar ve bağlama eşliğinde 
türküler söyleyerek keyifli 
dakikalar geçirdi. Ahşap 
yakma sanatını öğrenen 
gençler, açık havada film 
seyretmenin keyfini yaşadı. 
İlerleyen süreçte Denge 
İletişim Çadır Kampı'nın 
yurtdışında gerçekleşerek 
organizasyonun uluslarara-
sı düzeyde devam etmesi-
nin planlandığı açıklandı.

Yasin Börü Gençlik Mer-
kezi Müdürü İlhan Göksu, 
kampa 15'i engelli, 15'i 
engelsiz olmak üzere 30 
kişinin katıldığını belir-
terek, "Başta bu kampın 
sıkıntıları olabileceğini 
düşündük fakat projenin 
amacını düşündüğümüz-
de, toplumsal farkındalık 
yaratmak, empati duygusu-
nun yayılması ve gelişmesi 
adına önemli bir etkinlik 
olduğuna inandık. Burada 
temel amaç engelli-engel-
siz kavramının tamamen 

bilinçten yok olması ve 
katılımcıların aynı çadırlar-
da birbirlerinin yaşamları-
nı, gündelik faaliyetlerini 
tam olarak öğrenmeleriydi. 
Amaç, gençlerin, bir çadır-
da engelli bir bireyin sabah 
kalktığında nasıl giyindiği-
ni, neler yaptığını, yaşadığı 
zorlukları birebir öğren-
mesiydi. Bu farkındalığın 
tüm topluma yayılmasını 
umuyoruz" dedi. Göksu, 
İzmir Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü Nüammer Uslu'ya 
ve Sekader ile İnsan-Der'e 
destekleri için teşekkür etti.

KATILIMCILAR MUTLU

Üniversite öğrencisi Ayte-
kin Akdeniz, kamptan önce 
engellilerin yaşadığı zor-
lukların bu derece farkında 
olmadığını vurgulayarak, 
şunları söyledi:

"Engellilerin bir rampa 
olmadığında, merdivenle 
karşılaştıklarında çektikleri 
zorlukları gördüm. Bizim 
gibi gençler için bu bilinç çok 
önemli. Çünkü biz yeni nesiliz. 
İleride belli yerlere geldiğimiz-
de onlar adına bir şeyler yap-
maya çalışmazsak, çektikleri 
zorluklar devam etmiş olur. 
Bizler bilinçlendikçe engelli 
arkadaşlarımızın hayatları 
daha da kolaylaşır. Çevreme 
bu bilinci yaymak için elimden 
geleni yapacağım" dedi.


