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Gazetenize olan desteğiniz ile ihtiyaç sahibi engellilerin yüzü gülüyor, gönülden gönüle 
asla yıkılmayacak köprüler kuruluyor... Hayırseverlerin ve gazeteniz Engellim Sesi okurla-
rının destekleri ile alınan engelli sandalyeleri adreslerine, kapılarına kadar teslim ediliyor. 
Bizim “Paylaştıkça çoğalan mutluluk” adını verdiğimiz bu kargolar, yüzleri güldürüyor.

KONAK Kaymakamı Mehmet 
Eriş’i makamında ziyaret ede-
rek çalışmalarımız hakkında 
bilgi verdik.  Çalışmalarımızı 
ve gazetemizin vizyonunu 

anlatan Engellim Sesi Gazetesi 
Genel Müdürü Didem Şensü-
rek, Kaymakam Eriş’ten tam 
destek aldı. 
SAYFA 3’TE

>> KONAK KAYMAKAMI MEHMET ERIŞ

Çalışmalarımıza
“tam not” verdi!

Engellim Sesi Gazetesi’nin verdiği, 
sizlerin de desteğiyle çığ gibi büyüye-
rek artan mücadele tam gaz sürüyor. 
Gazetemizin satış gelirleri ve hayır-
severlerin deteğiyle alınan engelli 
sandalyeleri, ihtiyaç sahibi engelli 
kardeşlerimize gönderiliyor.

Evlerinin kapılarına kadar bazen 
kargoyla, gücümüz yetiyorsa elimiz-
le götürüp kurduğumuz sandalyeler 
ile kardeşlerimizin yaşam konforu 
artıyor.

“Paylaştıkça çoğalan mutluluk” 
etiketiyle veren elin alan eli gör-
mediği, engelli sandalyelerini alan 
kardeşlerimizin onurları kırılırcasına 
ifşaa edilmediği bir anlayışla, hepte 
onları yüceltmek için bir varoluş 
sergiliyoruz. 
SAYFA 3’TE

“Paylaştıkça çoğalan mutluluk”

Engelli sandalyeleri gün geliyor Ege 
Bölgesi’nde bir adrese iletiliyor gün 
geliyor yurdun dört bir yanında bir diğer 
bölgemize iletiliyor.

Ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz bize ulaşı-
yor. Biz de yerel STK, muhtar gibi kişilerle 
teyit ettirip hayırseverlerin yüzünü kara 
çıkarmamak için ince düşünüyoruz.

Biziyoruz ki her şeyi devletten bekle-
memeli, biz de gücümüz yettiğince taşın 
altına elimizi koymalıyız. Komşusu açken 
kendisi tok yatan bizden değildir sözü-
nü hayata taşımak tam da bu noktada 
başlıyor. 

Didem Şensürek

Mehmet Eriş

Engelliyi sevindiren ceza
AMASYA’DA bulduğu cep telefonunu satan şüpheliye beden-
sel engelli bir kadına tekerlekli sandalye alma cezası verildi. 
SAYFA 2’DE

Engelli vergi indirimi 
oranları kaçtır?
TÜRKIYE'DE çalışan 
engelli vatandaşların, 
çalıştıkları kurumda 
vergi dairesine bildir-
meleri halinde diğer 
vatandaşlara göre daha 
erken emekli olabilme 
imkanları bulunurken 
aynı zamanda da kendi 

adlarına şirket tarafın-
dan ödenen vergide 
engelli vergi indirimi 
uygulanmaktadır. Peki, 
Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı'nın belirlediği 
rakamlara göre engelli 
vergi indirimi oranları 
kaçtır?  SAYFA 3’TE

>> GÖRME ENGELLILER IÇIN 

5 bin konuşan kitap
KURULDUĞU 1948'den 
beri öğrenciler ve 
araştırmacılar başta 
olmak üzere tüm 
kitapseverlere ev 
sahipliği yapan 
Milli Kütüphane-
de 1,5 milyona 
yakın basılı eser, 
262 bin 62 cilt 

süreli yayın bulunuyor. 
Görme engelli üyeler 

için gönüllü okur-
larca seslendirilen 
yaklaşık 5 bin 
sesli kitap da Milli 
Kütüphanenin 
arşivinde bulu-
nuyor. 

SAYFA 4’TE

>> EVDE BAKIM, 2022, 65 YAŞ, YAŞLILIK, ENGELLI MAAŞI 
YARDIMI ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDIR? 

Başvuran 
hemen 
alıyor!.

DEVLET tarafından vatandaş-
lara binlerce lira karşılıksız 
destek sağlanacak. Bu bağ-
lamda toplumsal güvenlik 
yardımlarında engelliler ve 
yaşlılar önemli yere haiz. aşlı 
aylığının yanı sıra yüzde 40-69 
arası engelli aylığı, yüzde 70 ve 
üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı 
engelli yakını aylığı ve silikozis 
hastalığına yakalanan işçilere 
de aylık veriliyor. SAYFA 5’TE

Yaşlılık aylığı
koşulları nedir?

SAYFA 5’TE

>> KORUYUCU AILESININ DESTEĞIYLE 

Şampiyon oldu
KORUYUCU aile yanında 
yetişen ve atletizmde dün-
ya şampiyonlukları bulunan 
16 yaşındaki görme engelli 
sporcu Havva Elmalı, kasım-

da Dubai'de düzenlenecek 
Dünya Paralimpik Şampi-
yonasında, Türk bayrağını 
göndere çektirmeyi hedefli-
yor. SAYFA 4’TE

ANTALYA Büyükşehir 
Belediyesi Engelli Hiz-
met Merkezi bünyesin-
deki Engelsiz Ulaşım 
Araçları engelli bireyleri 
başta hastane ve kamu 

kuruluşlarına olmak 
üzere ücretsiz taşıyor. 
Araçlar, 2019 yılı içeri-
sinde toplam 1625 kez 
hizmet verdi.
SAYFA 5’TE

Ulaşım kolaylığı

Tekerlekli sandalyesi ile 
engellilere örnek olacak
ISTANBUL’DA yaşayan üni-
versite mezunu yüzde 90 en-
gelli Sadullah Daban, Kırklare-
li Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Ulusla-
rarası İlişkiler bölümüne kayıt 
yaptırarak diğer engellilere de 
örnek oldu. SAYFA 5’TE

>> DEDIKODULAR, KAZI KAZAN SATIŞLARINI 

Kazı Kazan satışları
engellileri vurdu 
IZMIR Milli Piyango Satıcıları ve Şans 
Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa 
Çakmak, ‘Kazı Kazan’ kartlarına ikramiye 
çıkma olasılığı ve şeffaflığı ile ilgili verilen 
soru önergesinin ardından sosyal medyada 
dedikoduların dolaşmaya başladığını, bu 
paylaşımların, satışlarının 
çoğunu engellilerin 
yaptığı biletlerin olumsuz 
etkilediğini önemle belirtti. 
SAYFA 6’DA

DENIZLI'DE felçli olduğu için yüzde 68 
engelli raporu bulunan, kirada oturduğu 
evden çıkartılan, ailesiyle görüşmediğin-
den gidecek yeri de olmadığı için 15 gün-
dür Denizli Devlet Hastanesi bahçesindeki 
bankta yatıp, kalkan 68 yaşındaki Hamza 
Çevik'e, duyarlı bir vatandaşın ihbarı 
üzerine yardım eli uzandı. Aile ve Sosyal Po-
litikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından 
hastane bahçesinden alınan Çevik, yaşlı 
bakımevine götürüldü. 
SAYFA 6’DA

Hastane bahçesinden alınıp, 

Yaşlı bakımevine 
götürüldü
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>> ESENYURT BELEDIYESINDEN IZMIR'DEKI NOTER TAVRINA KARŞI

Ders 
verdi
Yürüme engelli basketbol tut-
kunu İsa Tunç'a portatif teker-
lekli sandalye hediye edildi.

Esenyurt Belediyesi, ilçede 
yaşayan yürüme engelli 
basketbol tutkunu İsa Tunç'a 

portatif tekerlekli sandalye hediye 
etti. Tek hayali basketbol oynamak 
olan İsa tekerlekli sandalyeyle 
idmanlarını yapıyor.

İzmir'de geçtiğimiz gün milli te-
nisçi Büşra Ün'ün noterde yaşadığı 
olaya tepkiler devam ederken, 
kendisine tekerlekli sandalye he-
diye edilen engelli gencin annesi 
Mahizer Tunç, “Bir tarafta böyle 
kötü durumlar yaşanırken diğer 
tarafta benim oğlumun yaşadığı 
mutluluk yaşanıyor” dedi.

İzmir'de geçtiğimiz gün engelli 
milli tenisçi Büşra Ün, gittiği no-
terde 25 basamağı çıkamadığı 
için imzalaması gereken evrakları 
noter tarafından yanına getiril-
mesi nedeniyle kendisine 17,74 
TL yol ücreti çıkarılmıştı. Kamuo-
yunda büyük tepki çeken hareket 
sonrası çok sayıda kişi tepkisini 

sosyal medyadan göstermişti. 
Tüm bu yaşananların ardından 
Esenyurt'tan gelen bir haber va-
tandaşların sevindirdi. 19 yaşında 
yürüme engelli İsa Tunç, basket-
bol oynamak hayali kendisine 
uygun tekerlekli sandalye olma-
ması nedeniyle gerçekleşmemişti. 
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu, İsa Tunç'un bu hayalini 

duyar duymaz harekete geçti. 
Başkan Kadıoğlu, ilçede yaşayan 
19 yaşındaki yürüme engelli bas-
ketbol tutkunu İsa Tunç'a portatif 
tekerlekli sandalye hediye etti. Tek 
hayali Beşiktaş basketbol takı-
mında oynamak olan İsa, portatif 
tekerlekli sandalye sayesinde 
günlük idmanlarını yaparak hayal-
lerinin peşinden koşuyor. 

“Isa, 10-15 yıllık eski bir tekerlekli 
sandalye kullanıyordu"
KÜÇÜKÇEKMECE Dostluk Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve İsa'nın 
hocası Casım Acar, “İsa Tunç, ilk bize geldiğinde maalesef bizim 
sandalyeler pahalı olduğundan dolayı ve bizim de imkanlarımız 
olmadığı için ilk olarak İsa'ya dedik ki, İsa; sen bekle belki biz sana 
bir araba ayarlarız. Oradan buradan derken İsa'ya 10-15 yıllık eski 
bir tekerlekli sandalye bulduk. Esenler Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Engelli bir kardeşimizi bu 
spora kazandırdı. Umarım ki bu bütün belediye başkanlarına örnek 
olur” ifadelerini kullandı. 

Doktorlar, ‘yürüyemez' dedi, 17 yıl sonra yürüdü
Kocaeli’nde doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 37 yaşındaki Sevda Bekar, 19 yaşında yürüme yeteneğini tamamen kaybetti. Doktorların 
‘Yürümesi imkansız’ dediği Sevda, at ile terapi sayesinde şimdi desteksiz yürüyor. 17 yıl sonra ilk kez atılan adımlar ise aileyi sevince boğdu.
KOCAELI'NDE oturan 37 yaşındaki 
Sevda Bekar, dünyaya zihinsel ve 
fiziksel engelli olarak geldi. Ancak 19 
yaşına kadar azda olsa hareket eden 
Sevda, 17 yıl önce bu yeteneğini de 
tamamen kaybetti. Kızlarının hiç ha-
reket edememesi üzerine ise aile, tüm 
imkanlarını seferber ederek şehir şehir 
gezmeye başladı. Ancak her gittikleri 
doktor genç kız kız için ‘Yürüyemez' 
dedi. Tüm ümitlerini kaybeden ailenin 
karşısına ise Kocaeli'nin Başiskele 
ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi çıktı. Tesisin 
Avrupa standartlarının üstünde oldu-
ğunu duyan aile, soluğu bu kez burada 
aldı. Fizyoterapistlerin eşliğinde çalış-
malarına hemen başlayan Sevda'ya 
havuz ve at terapisi de uygulandı. Yak-
laşık 1.5 yıl süren tedavinin ardından 
37 yaşındaki Sevda ilk adımlarını attı. 
17 yıl sonra ilk kez yürümeye başlayan 

Sevda, ailesini de sevince boğdu.

‘DÜNYAYI VERSELER ISTEMEZDIK'

Kızının ilk adımları ile mutluluktan 
adeta havalara uçan anne Nurten Be-
kar, “Sevda doğuştan rahatsızdı. Daha 

sonra hiç yürümemeye başladı. 16-17 
yıldır hiç yürümedi. İlk kez burada 
yürüdü. Buraya tekerlekli sandalye ile 
getiriyorduk. Desteksiz yürüyemiyor-
du. Adım atması için iki koluna girme-
miz gerekiyordu. Çok mutlu olduk, çok 

sevindik. Dünyayı verseler istemezdik” 
dedi.

Sevda'nın Atlantis Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezine tekerlekli 
sandalye ile geldiğini belirten Fizyo-
terapist Elif Beyza Arslan, “Yürümeyi 
reddediyordu. Bizimle iletişimi tama-
men kapatmıştı. Hiçbir şekilde iletişim 
kuramıyorduk. Uzun süre yürümediği 
için kaslarında atrofi olmuştu. Ayağa 
kalktığında kısa süre sonra kendisi-
ni yere bırakıyordu. Seanslarımızda 
Sevda'ya uygun programlar hazırla-
dık. Bunlardan birisi de at ile terapi. 
Birey at üzerine bindiğinde atın ritmik 
yürüyüşü sayesinde, insan vücudu ile 
aynı şekilde yürüyüş meydana çıkıyor. 
Sevda'da bu şekilde hem at terapisi ile 
kuvvetlendirme, denge çalışmış olduk” 
diye konuştu.

Sevda şimdilerde ise hayvanlarla 
vakit geçiriyor. 

>> AKÜLÜ ARABASI ÇALINAN 

Engelli genç 
kız artık 
dışarıya 
çıkamayacak
Konya’da iki ay önce akciğer kanserinden babasını kaybe-
den 26 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli genç kızın 
akülü arabası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
OLAY, merkez Karatay 
ilçesi Şemsi Tebrizi 
Mahallesi Şems 
Caddesi üzerinde 
bulunan Mumcuoğlu 
Apartmanı’nda 
meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 
akşam saatlerinde 
eve gelen Hasan Çek, 
apartmanın girişine 
koydukları ablası zihin-
sel ve bedensel engelli 
Dürdane Çek’in (26) 
engelli aracının yerinde 
olmadığını fark etti.

Eve girdikten sonra 
annesi Sevim Çek’e en-
gelli arabasının nerede 
olduğunu sormayı unu-
tan Hasan Çek, sabah 
uyandığında da yerinde 
göremediği aracı anne-
sine sordu.

Kızının engelli aracı-
nın yerinde olduğunu 
düşünen anne Sevim 
Çek, aracı apartman 
girişinde göremeyince 
çalındığını anlayarak 
polise ihbarda bulun-

du. İhbar üzerine olay 
yerine gelen Konya 
Asayiş Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro Amiriliği, 
olaya karışan kişi veya 
kişileri yakalamak için 
çalışma başlattı.

“ENGELLI ARACI 
OLMADAN DIŞARIYA 

ÇIKAMAZ”

İki ay önce eşini 
akciğer kanserinden 
kaybeden 60 yaşındaki 
3 çocuk annesi Sevim 
Çek, zihinsel ve beden-
sel engelli kızını engelli 
aracı olmadan dışarı çı-
karamayacağını söyledi. 
Anne Çek, 26 yaşındaki 
kızının doğduğundan 
beri zihinsel ve beden-
sel engelli olduğunu 
ifade ederek, “Doğdu-
ğundan beri zihinsel 
ve bedensel engelli. 
Akşam çocuğum eve 
geldi. Sabah bana dedi 
ki arabayı birine mi ver-
din? Ben de baktım aşa-
ğıya kimseye vermedim 

oğlum dedim. Sonra 
polisi aramak zorunda 
kaldım” dedi.

“GETIRIRLERSE 
ŞIKAYETIMDEN 
VAZGEÇERIM”

Engelli aracını dev-
letin verdiğini belirten 
anne Sevim Çek, “Ara-
banın iyisiydi. Araba 6 
ya da 7 senedir bizde. 
Araba olmazsa kızım 
yürüyemez, hiçbir yere 
gidemez. Hastaneye, 
doktora gidiyor. Araba 
olduğu zaman büyük 
kardeşi gezdiriyordu. 
Şimdi araba yok, sürekli 
evde kalacak. Götü-
rebilecek kimse yok. 
Çalanların bir an önce 
getirmesini istiyorum. 
Her kim aldıysa mer-
hamete gelsin getir-
sin. Merhamet edip 
getirirse şikayetimden 
vazgeçerim. Merhamet 
etmezse polis bulursa 
şikayetçi olurum” diye 
konuştu.

Engelliyi sevindiren 'ceza'
Amasya’da bulduğu cep telefonunu satan şüpheliye beden-
sel engelli bir kadına tekerlekli sandalye alma cezası verildi.
AMASYA Cumhu-
riyet Başsavcılığı 
Uzlaştırma Büro-
sunda ele alınan bir 
soruşturma dosyası 
uzlaşmayla sonuç-
landı.

Öğretmen M.K.'nin 
2 yıl önce yolda dü-
şürdüğü cep telefo-
nunu bulup bir süre 
kullandıktan sonra 
300 TL'ye sattığı 
tespit edilen şüpheli 
B.D. hakkında 'kay-
bolmuş ya da hata 
sonucu ele geçirilmiş 
eşya üzerinde tasar-
ruf' suçundan başla-
tılan soruşturmada 
taraflar ‘yardımda 
bulunulma' şartıy-
la uzlaştı. Şüpheli 
B.D.'ye engelli bir 
kadına tekerlekli 
sandalye alma cezası 
verildi. 

Suçluya verilen 
cezayla zor du-
rumdaki engelli bir 
kadına destek olmayı 
amaçladıklarını 
belirten Cumhuriyet 
Savcısı Süleyman 
Polat, alınan engelli 
sandalyesini uzlaştır-
macı bilirkişi Kemal 
Kılıç ile birlikte gittiği 
Ziyaret beldesinde 
yaşayan evli ve iki 
çocuk annesi engelli 
Hatice Tokmak'a 
teslim etti.

Ağaçtan düşmesi 
sonucu yaklaşık 14 
yıldır engelli san-
dalyesine bağımlı 
halde olan 42 
yaşındaki Tokmak, 
eskiyen sandalyesi-
nin yenilenmesine 
çok sevindiğini 
belirterek Amasya 
Cumhuriyet Başsav-

cılığı görevlilerine 
teşekkür etti.

Uzlaştırma Bürosu-
na gelen dosyaların 
yüzde 85'e yakınının 
olumlu sonuçlandı-
ğını anlatan Cum-
huriyet Savcısı Polat, 
“Müştekinin talebi-
nin şüpheli tarafın-
dan kabul edilmesi 
sonrasında bir en-
gelli vatandaşımızın 
tekerlekli sandalye 
ihtiyacını karşıladık. 
Bu şekilde hem 
dosyamız kapanmış 
oldu hem de toplum 
yararına bir edime 
imza atmış olduk. 
Bu sayede dosya en 
güzel şekilde ileri 
sonuçlara gitmeden, 
tarafları, adli ma-
kamları yormadan 
tamamlanmış oldu” 
diye konuştu. 

Antalya'da 3 tekerlekli kasalı elektrikli triportörleri çalınan 
bedensel engelli iki genç eve mahkum oldu. Iki genç, elleri ve 
ayakları gibi olan triportörün geri getirilmesini istedi.
KEPEZ ilçesinde, bedensel 
engelli iki çocuğuyla yaşayan 
53 yaşındaki ev hanımı Ayten 
Arslan’ın hayatı, çocuklarının 
elleri ayağı olan 3 tekerlekli 
kasalı elektrikli triportörün 
çalınmasıyla alt üst oldu. Kira-
da, 23 yaşındaki engelli kızı ve 
29 yaşındaki oğlu Ramazan’a 
bağlanan maaşla geçinebilen 
Arslan ailesinin dışarı çıkıp 
ihtiyaçlarını giderebilmesini 
sağlayan triportörleri 4 ay 
önce çalındı. Eşini kaybeden 
Arslan’ın iki çocuğu tripor-
törünün çalınmasıyla eve 
hapsoldu.

“ÇOCUKLARIM EVE 
MAHKUM OLDU”

Anne Ayten Arslan, eşini 
kaybettiğini, iki çocuğunun 
da engelli olması nedeniyle 
zor günler yaşadığını aktardı. 
Triportörlerinin çalınması ile 
çocuklarının eve mahkum 
olduğunu dile getiren Arslan, 
“Elektrikle şarj ediyorduk. 
Oğlum beni ve engelli kızımı 
bindirip gezdiriyordu. Tripor-
törle dışarıdan hem ihtiyaçla-
rımızı kolaylıkla karşılıyor hem 
de ulaşımımızı sağlıyorduk. 
Çalınınca mağdur olduk. 
Oğlum şimdi yürüyerek sağa 

sola gitmekte zorluk çeki-
yor. Hem oğlum hem kızım 
mutsuz durumda. Aracımız 
elimiz ayağımız gibiydi, çalın-
dı çalınalı dünyamız değişti. 
Çocuklarımın sağlık durumu 
kötüleşti” dedi.

TEK ISTEĞI ÇOCUKLARININ 
MUTLU OLMASI

Araçlarının evin önünden 
çalındığını aktaran Arslan, 
“Oğlum ‘Anne motor gide-
ceğine ben gitseydim’ diyor. 
Şimdi hiçbir yere gidemiyo-
ruz. Alışveriş yapamıyoruz. 
Engelli kızımı da evin dışına 
çıkartıp gezdiremiyorum. Tri-
portörümüz gelirse çok mutlu 
oluruz. Çocuklarım gezemedi-
ği zaman ben de üzülüyorum. 
Tek isteğimiz ikinci el de olsa 

triportörümüzün geri gelme-
si” diye konuştu.

“ELIM AYAĞIM GITTI”

Ayten Arsla’nın ilk eşinden 
olan oğlu Ramazan Kutlu, sağ 
tarafının felç olduğunu bu ne-
denle yüzde 54’lük engellilik 
derecesi olduğunu kaydetti.

Sağ ayağını ve sağ elini kul-
lanamayan Kutlu, hayırsever 
birinin hediye ettiği ve elleri 
ayakları gibi olan triportö-
rünün 4 ay önce çalındığını 
hatırlatarak, “Şuan hiçbir şey 
yapamıyorum. Evimin önünde 
kilitlediğim yerden motorumu 
çaldılar Elim ayağım gitti. O 
olmayınca şuan hiçbir şey 
yapamıyorum. Ya çalınan mo-
torum bulunsun yada yenisi 
alınırsa çok sevinirim” dedi.

Vicdansız hırsızlar iki 
engelli genci eve hapsetti

Burhaniye’de engelli vatandaşın 

Güneş paneli 
sevinci 
BURHANIYE’DE geçirdiği rahatsızlık 
nedeniyle 3 yıldır tekerlekli sandalyeye 
mahkum olan 54 yaşındaki İrfan Özek, 
akülü sandalyesindeki elektrik sorunu-
nu güneş paneli ile çözdü. 

Güneş paneli sayesinde rahat ettiğini 
anlatan 4 çocuk babası İrfan Özek, 
Kas rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldan bu 
yana akülü sandalye kullanıyorum. 
Sandalyemin aküsü çok enerji tükettiği 
için bir gün yetmiyordu. Ahmet Döner 
adlı elektrikçi arkadaşım akülü sandal-
yemin üzerine güneş paneli monte 
etti. Bunun sayesinde elektrik sorunu 
kalmadı. Gezerken bir taraftan da akü 
dolduğu için çok rahatım. Bunu bütün 
engellilere tavsiye ediyorum. Güneş 
paneli sayesinde çok rahatım. Bunu 
takan ustaya teşekkür ediyorum’ dedi.

Işitme engelli tenisçiden 

Tarihi başarı
Güney Koreli tenisçi Lee 
Duck-hee, ATP turnuvala-
rının ana tablosunda maç 
kazanan ilk işitme engelli 
sporcu olarak tarihe geçti. 
ABD'NIN Kuzey Carolina eyaletinde 
düzenlenen Winston-Salem Açık Tenis 
Turnuvası'nda korta çıkan 21 yaşındaki 
Güney Koreli tenisçi Lee Duck-hee, ilk 
turda İsviçreli Henri Laaksonen'i 7-6 ve 
6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ATP 
turnuvalarının ana tablosunda maç 
kazanan ilk işitme engelli sporcu olarak 
tarihe geçti. 

Dünya klasmanında 212. sırada 
yer alan Lee Duck-hee, maçtan sonra 
yaptığı açıklamada, "İnsanlar benim 
engelimle eğlendi. Benim tenis oyna-
yamayacağımı söylediler ama bunu 
yapabileceğimi göstermek istedim." 
ifadelerini kullandı. Duck-hee'ye maç 
sonrası röportajlarında nişanlısı yar-
dımcı oldu.

Duck-hee, turnuvadaki ikinci tur mü-
cadelesinde Polonyalı Hubert Hurkacz 
ile karşılaşacak.
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Bunun adı mutluluk
Gazetenize olan desteğiniz ile ihtiyaç sahibi engellilerin yüzü gülüyor, gönülden gönüle 
asla yıkılmayacak köprüler kuruluyor... Hayırseverlerin ve gazeteniz Engellim Sesi okurla-
rının destekleri ile alınan engelli sandalyeleri adreslerine, kapılarına kadar teslim ediliyor. 
Bizim “Paylaştıkça çoğalan mutluluk” adını verdiğimiz bu kargolar, yüzleri güldürüyor.

Engellim Sesi Gazetesi’nin verdiği, sizlerin 
de desteğiyle çığ gibi büyüyerek artan mü-
cadele tam gaz sürüyor. Gazetemizin satış 
gelirleri ve hayırseverlerin deteğiyle alınan 
engelli sandalyeleri, ihtiyaç sahibi engelli 
kardeşlerimize gönderiliyor.

Evlerinin kapılarına kadar bazen kargoy-
la, gücümüz yetiyorsa elimizle götürüp 
kurduğumuz sandalyeler ile kardeşlerimizin 
yaşam konforu artıyor.

“Paylaştıkça çoğalan mutluluk” etike-
tiyle veren elin alan eli görmediği, engelli 
sandalyelerini alan kardeşlerimizin onurları 
kırılırcasına ifşaa edilmediği bir anlayışla, 
hepte onları yüceltmek için bir varoluş 
sergiliyoruz.

“Paylaştıkça çoğalan mutluluk”

Engelli sandalyeleri gün geliyor Ege Bölgesi’nde 
bir adrese iletiliyor gün geliyor yurdun dört bir 
yanında bir diğer bölgemize iletiliyor.

İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz bize ulaşıyor. Biz 
de yerel STK, muhtar gibi kişilerle teyit ettirip 
hayırseverlerin yüzünü kara çıkarmamak için ince 
düşünüyoruz.

Biziyoruz ki her şeyi devletten beklememeli, 
biz de gücümüz yettiğince taşın altına elimizi 
koymalıyız. Komşusu açken kendisi tok yatan 
bizden değildir sözünü hayata taşımak tam da 
bu noktada başlıyor. 

Konak Kaymakamı Mehmet Eriş’i makamında ziyaret ederek çalış-
malarımız hakkında bilgi verdik.  Çalışmalarımızı ve gazetemizin 
vizyonunu anlatan Engellim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, Kaymakam Eriş’ten tam destek aldı.

>> KONAK KAYMAKAMI MEHMET ERİŞ

Çalışmalarımıza
“tam not” verdi!

Didem Şensürek

Mehmet Eriş

ZİYARETTEN duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, 
engelli vatandaşların kaymakamlık olarak hep 
yanlarında olmak istediklerini söyledi. Eriş, 
Engellim Sesi gazetesini de inceleyerek, en kısa 

sürede ziyaret etmek istediğini kaydetti. Bu 
mücadelede emeği geçenlere teşekkür etmek 
istediğinin altını çizen Konak Kaymakamı 
Mehmet Eriş, tüm destekçi ve okurlarımıza 
teşekkür etti.

BOZKURT'TA 8 Ağustos'ta 
meydana gelen 6.0 büyük-
lüğündeki depremin yaraları 
sarılmaya çalışılıyor. Deprem-
de evleri hasar görenler, Afet 
ve Acil Durum İl Müdürlüğü'n-
ce (AFAD) dağıtılan çadırlarda 
yaşamaya devam ediyor. 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğü ekipleri ise evleri dolaşarak 
kesin hasar tespit çalışmalarını 
sürdürüyor. İlçede, depremze-
delere gıda ihtiyacını karşı-
lamak için Kızılay ekipleri de 
yemek dağıtıyor.

'DEPREM OLUNCA AKLIM 
ÇIKTI SANDIM'

İki oğluyla birlikte çadırda 
yaşayan Ayşe Karanfil (85), 
depreme evinden dışarı çı-
karken yakalandığını, duvar-
dan kopan tuğla parçaların 
üzerine düştüğünü söyledi. 
Depremin sarsıntısının çok 
şiddetli olduğunu anlatan 
Karanfil, "Duvardaki tuğla 
parçaları üzerime düştü. Çok 
korktum. Deprem olunca 
aklım çıktı sandım. Anlattıkça 
elim ayağım titriyor. Evimize 
giremiyoruz. Çadırda yaşama-
ya çalışıyoruz. Can kaybı yaşa-

madığımız için şükrediyoruz" 
dedi. Annesi ve engelli kar-
deşinin bakımını üstlenen ve 
onlarla birlikte çadırda kalan 
Ali Karanfil ise depremde evle-
rinin yıkılma tehlikesi geçirdi-
ğini, duvarlarında büyük hasar 
bulunduğunu, içeri girmeye 
korktuklarını söyledi. Deprem-
de 83 yaşındaki babası Emin 
Bayram'a ait 3 katlı evin büyük 
zarar gördüğünü ifade eden 
Musa Bayram da, "Evimizde 
hasar tespit çalışması yapıldı. 

Deprem nedeniyle büyük 
bir hasar oluşmuş. Duvarları 
çatlamış, ayrıklar oluşmuş. 
Ancak yıkılmaması büyük bir 
mucize" dedi.

RÖMORKTAN BARINMA 
ALANI YAPTI

İki katlı evi zarar gören 
Orhan Şenyurt ise konak-
lamak için farklı bir çözüm 
üretti. Besicilik yaptığı için 
evinden ayrılamayan ve 
AFAD'ın kurduğu çadır alanına 
gidemeyen Şenyurt, römorku-
nu çadıra çevirdi. Römorkun 
açık kısımlarını alüminyum 
levhalarla kaplayan Şenyurt, 
depremin ardından ailesiyle 
birlikte burada yaşamaya 
başladı. Depremde can kaybı 
yaşanmamasının sevindirici 
olduğunu belirten Şenyurt, 
"Depremin gündüz olması da 
büyük bir avantaj oldu. Allah 
bu durumu bir daha bize ya-
şatmasın. Çadır falan isteme-
dim. Römorku çadıra çevirdik. 
Bunun içinde kalıyoruz. 
Benden daha ihtiyacı olanlar 
varsa, çadır öncelikle onlara 
verilsin. Çok şükür başımızı so-
kacak yerimiz var. Tek korkum, 
birisinin şaka yapıp biz için-
deyken kaldığımız römorku 
çekip götürmesi" dedi.

Engelli
vergi
indirimi 
oranları 
kaçtır?
Ülkemizde en-
gelli vatandaş-
ların hayatlarını 
kolaylaştırmak 
adına yapılan 
uygulamalardan 
biri de Hazine ve 
Maliye Bakanlı-
ğı’nın belirlediği 
oranlardaki vergi 
indirimleridir. 

TÜRKİYE'DE çalışan 
engelli vatandaşların, 
çalıştıkları kurumda vergi 
dairesine bildirmeleri ha-
linde diğer vatandaşlara 
göre daha erken emekli 
olabilme imkanları bu-
lunurken aynı zamanda 
da kendi adlarına şirket 

tarafından ödenen vergi-
de engelli vergi indirimi 
uygulanmaktadır. Çeşitli 
zorluklarla uğraşan en-
gelli kişilerin hayatlarını 
kolaylaştırmak ve daha 
rahat bir yaşam sürmeleri 
sağlamak adına yapılan 
bu uygulama sayesinde, 

engelli vatandaşlar için 
güzel bir imkan sağlan-
mış oluyor. Peki, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı'nın 
belirlediği rakamla-
ra göre engelli vergi 
indirimi oranları kaçtır? 
2019 yılında güncellenen 
rakamlar sonucu vergi 
indirim tutarları ne kadar 
olmuştur? İşte bu ve 
bunun gibi birçok soruyu 
merak eden kişiler için 
ayrıntılı bir şekilde cevap 
alabilecekleri bir haber 
hazırladık. İşte haberin 
detayları…

ENGELLİ VERGİ İNDİRİ-
Mİ ORANLARI KAÇTIR?

Çalışan engelli birey-
lerin diğer vatandaşlara 
göre en azından bazı 
durumlarda daha rahat 
bir hayat sürmeleri için 
yapılan çalışmalar kap-
samında erken emeklilik 
ve vergi indirimi gibi 
konular var. Bu doğrultu-
da 31.12.2018 tarihinde 
yayınlanan resmi gaze-
teye göre engelli vergi 
indirim tutarları 2019 yılı 
için güncellenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) engelli çalışanlar 
için yapmış olduğu indirim oranları
– 1. derece engel haline ilişkin indirim tutarı 200 
TL,
– 2. derece engel haline ilişkin indirim tutarı 120 TL
– 3. derece engel haline ilişkin indirim tutarları 
ise 50 TL artmış oldu.
Buna göre 2019 Engelli Vergi İndirim Oran ve 
Tutarları
– 1. Derece Engelliler için (%80 ve üzeri engelli-
ler): 1200 TL
– 2. derece engelli indirim tutarı (%60 ile %79): 
650-TL
– 3. derece engelli indirim tutarı (40 ile %59): 
290-TL vergi indirimi alıyorlar.

Depremde evi hasar gördü, 
römorkunu çadıra çevirdi
Denizli’de, 6.0 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler, 
çadırlarda süren zorlu yaşamlarına devam ediyor. İlçe sakinlerinden 
Orhan Şenyurt, evi hasar görünce, römorkunu çadıra çevirdi. 

Engelli 
kardeşinin 
bakımını 
üstlendi
Ailesiyle birlikte 
çevresini alümin-
yum levhalarla 
kapattığı römork-
ta kalan Şenyurt, 
“Tek korkum, 
birisinin şaka 
yapıp biz içindey-
ken kaldığımız 
römorku çekip 
götürmesi” dedi.

İZMİR Büyükşehir 
Belediyespor'un 
başarılı engelli 
boccia sporcusu 
Mustafa Özkan, 
İspanya'da düzen-
lenecek Paralimpik 
Boccia Avrupa 
Şampiyonası'n-
da sahne alacak. 
Sevilla kentinde 25 
Ağustos-1 Eylül ta-
rihlerinde gerçek-
leştirilecek organi-
zasyonda antrenör 
Feride Çetin ile 
madalya kovala-
yacak sporcumuz 
BC2 klasmanında 
ülkemizi ve İzmir 

Büyükşehir Bele-
diyespor'u temsil 
edecek. Böylesine 
büyük bir orga-
nizasyonda yer 
almaktan büyük 
mutluluk duyduk-
larını söyleyen 
Feride Çetin, "Çok 
heyecanlıyız. Bu-
ralara iyi çalışarak 
geldik. Sporcumuz 
Mustafa Özkan, 
İspanya'da hem 
ülkemizi hem de 
İzmir Büyükşehir 
Belediyespor'u en 
iyi şekilde temsil 
edeceğine inanıyo-
rum" dedi. 

İzmir BŞB’de büyük heyecan
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>> GÖRME ENGELLILER IÇIN 

5 bin konuşan kitap
Kurulduğu 1948'den beri öğrenciler ve araştırmacılar başta olmak üzere tüm kitapseverlere ev sahipliği 
yapan Milli Kütüphanede 1,5 milyona yakın basılı eser, 262 bin 62 cilt süreli yayın bulunuyor. Görme engelli 
üyeler için gönüllü okurlarca seslendirilen yaklaşık 5 bin sesli kitap da Milli Kütüphanenin arşivinde bulunuyor.

Milli Kütüphane, 1,5 milyona yakın basılı 
eser, 262 bin 62 cilt süreli yayınıyla 7 
gün 24 saat hizmet vererek, günlük 

3 bin kişiye araştırma ve ders çalışma imkanı 
sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
veren, toplam bin 350 kişi kapasiteli 9 okuma 
salonu bulanan Milli Kütüphane, yılda 700 bin 
kullanıcıyı ağırlıyor.

Türkiye'nin kültürel varlığıyla bilgi birikimini 
oluşturan her bir eserden bir nüshanın gön-
derildiği Milli Kütüphane, ülkedeki 6 derleme 
kütüphanesinin en kapsamlısı olma özelliğini 

taşıyor.
Görme engelli üyeler için gönüllü 

okurlarca seslendirilen yaklaşık 5 
bin sesli kitap da Milli Kütüp-
hanenin arşivinde bulunuyor.

Bunlara internet ortamın-
dan ulaşabildiği gibi isteyen 
görme engellilere sesli 
kitaplar DVD’lere yüklenerek 
ücretsiz de gönderiliyor.

Sesli kitapların kaydı için 
kütüphanede kurulan 11 stüd-
yodan birinde kitap seslendiren 
Zuhal Talı, gönüllü okurluk hakkında 

değerlendirmelerde bulundu.
Görme engeliler için kitap 
seslendirmek amacıyla 2012’de 

başvuru yaptığını söyleyen 
Talı, haftada iki kez öğleden 
sonraları Milli Kütüphaneye 
geldiğini, 7 yılda toplam 20 
kitaba ses verdiğini belirtti.

Kitapları yüksek sesle 
okumaktan büyük mutluluk 

duyduğunu anlatan Talı, “Gö-
nüllü okur olmaktan çok büyük 

keyif alıyorum. Sesim yettiğince 
gelmeyi düşünüyorum.” dedi.

>> HERSEK LAGÜNÜ'NÜN 

'Engelsiz kuş gözlem kulesi' 
projesi tamamlanıyor
Yalova'nın Altınova ilçesinde çok sayıda kuş türünün 
konakladığı Hersek Lagünü'nün yüksek bir nokta-
dan izlenebilmesi için yapımına başlanan 7 katlı göz-
lem kulesi projesi tamamlanma aşamasına getirildi.
TARIM ve Orman Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünün sorum-
luk sahasında bulunan Mar-
mara Denizi kıyısındaki Hersek 
Lagünü, 218 kuş türüne ev 
sahipliği yapmasından dolayı 
"kuş oteli" olarak da biliniyor.

Göç dönemlerinde gelen 
kuşlarla ayrı bir güzelliğe 
bürünen 
lagün, 
İstanbul, 
Kocaeli, 
Bursa gibi 
büyük-
şehirlere 
yakınlığı 
dolayısıy-
la yerli ve 
yabancı 
ziyaret-
çilerin be-
ğenisini 
kazanı-
yor.

İstan-
bul-Bur-
sa-İzmir 
Otoyo-
lu’nun en 
önemli 
ayakların-
dan olan 
Osman-
gazi 
Köprüsü’nün yanı başındaki 
Hersek Lagünü, kuş gözlem-
ciliği ve doğa fotoğrafçılığıyla 
uğraşanların da ilgisini çekiyor.

Lagünün doğal güzellik-
lerinin yüksek bir noktadan 

görülebilmesi ve kuş gözlem-
ciliği yapılabilmesi için Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğünce yapımına 
başlanan kule projesinde sona 
yaklaşılıyor.

“ENGELSIZ KUŞ GÖZLEM 
KULESI”

Engelliler ve yaşlılar da 
düşünülerek 
asansörlü 
inşa edilen 
18,5 met-
relik 7 katlı 
“engelsiz 
kuş gözlem 
kulesi”nin 
ekim ayın-
da açılması 
planlanıyor.

Bölgedeki 
kuş zenginli-
ği ve çeşitlili-
ğinin oluştur-
duğu görsel 
güzelliğin 
tanıtılması, 
ilgi grupları-
nın, araştır-
macıların ve 
alana gelen 
ziyaretçilerin 
sulak alan 
habitatına 
zarar ver-

meden gözlem yapabilmesi 
amacıyla inşa edilen kulede, 
çelik konstrüksiyon kullanıldı. 
Ayrıca kule, tabiata uyumlu 
olması için ahşap malzemeyle 
kaplandı.

>> ENGELSIZ MESLEK LISESININ ILK MEZUNLARI

'Üniversite' hayallerine 
kavuştu
Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan meslek 
lisesi SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nin ilk mezunları olan serebral palsili öğrenci-
ler, üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürdü.
TÜRKIYE'DE engelli öğrenciler 
için tasarlanan ilk meslek lisesi 
MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk 
mezunları olan serebral palsili 
öğrenciler, üniversitede öğre-
nim görme hayallerini gerçeğe 
dönüştürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile SER-
ÇEV arasında imzalanan pro-
tokol çerçevesinde 2017-2018 
eğitim öğretim yılında faaliyete 
başlayan, normal gelişim göste-
ren çocuklarla birlikte serebral 
palsili öğrencilerin de eğitim al-
dığı Türkiye'nin engelsiz meslek 
lisesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi.

Toplam 5 öğrencinin mezun 
olduğu okulda, serebral palsili 
Burak Kızkapan ve Berat Deniz-
han, Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına 
göre, özel üniversiteleri burslu 
olarak kazandı.

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'nin Bilişim 
Teknolojileri bölümünü bitiren 
18 yaşındaki Burak, Başkent 
Üniversitesi Anadolu OSB Meslek 
Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçı-
lık bölümüne yüzde 100 burslu 
olarak yerleşirken, Berat Deniz-
han da aynı üniversitenin Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Turizm ve Otel İşletmeciliği bö-
lümünde yüzde 50 burslu olarak 
öğrenim görme hakkını elde etti.

Burak'ın annesi 42 yaşındaki 
Sevgi Kızkapan da "Eşim Burak 
4 yaşındayken vefat etti. Burak 
anaokulunu Gökkuşağı'nda 
okudu ve sonrasında SERÇEV En-
gelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'ni bitirdi. Oğlumun üniver-
site başarısından gerçekten çok 
mutluyuz, gurur duyduk. Allah 
inşallah herkesin çocuklarına 
nasip etsin." diye konuştu.

Evli bir kızı olduğunu anlatan 
Kızkapan, oğlunun üniversite 
eğitimi için Başkent Üniversitesi 

yetkililerine "Burak ellerini kulla-
namıyor ama bilgisayar üzerin-
den her şeyi yapabiliyor. Kalem 
kullanmakta sıkıntısı var. Kendini 
konuşurken iyi ifade edemiyor 
ama söylenen her şeyi anlıyor. Bu 
nedenle oğluma yardımcı olma-
larını isterim." ricasında bulundu.

"INANILMAZ GÜZEL BIR 
DUYGU"

19 yaşındaki Berat Denizhan 
da üniversiteyi kazanmanın 
kendisini çok mutlu ettiğini 
belirterek, "Üniversiteyi yüzde 
50 burslu olarak kazandığım için 
biraz sıkıntılıyım. Maddi açıdan 
ne yapacağız bilemiyorum." 
ifadelerini kullandı.

"Üniversiteyi kazanabilmek 
inanılmaz güzel bir duygu. 
Hayalimi gerçekleştirdim." diyen 
Denizhan, eğitimini tamamla-
dıktan sonra turizm sektöründe 
çalışarak bol bol gezmek, en çok 
da Karadeniz'i görmek istediğini 
dile getirdi.

Anne Pembe Denizhan, 
oğlunun mezun olduğu lise-
den çok memnun olduklarını 
vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz 
sağ olsunlar bizlere çok yardımcı 
oldular. Berat'ın üniversiteyi 
kazanması bizleri çok mutlu 
etti. Hiç beklemiyorduk. Maddi 
olarak nasıl karşılayacağız diye 
biraz üzüldük ama gidebildiği 
yere kadar gideceğiz. Oğlum çok 
istiyor." şeklinde konuştu.

 Denizhan, şöyle devam etti:
"Oğlumun başarısını gör-

düğümde sevinçten ağladım. 
Oğlum çok sosyal bir çocuk, 
gezmeyi çok sever. Çok istediği 
bölümdü. Berat bu kadar istiyor 
biz de gideceğiz elbette. Yüzde 
50 burslu da olsa geri kalanı da 
maddi olarak çok tutuyor. Berat 
için elimden ne gelirse yapaca-
ğım. Gerekirse yorganımı satar, 
her şeyi yaparım."

>> KORUYUCU AILESININ DESTEĞIYLE 

Şampiyon oldu
Koruyucu aile yanında yetişen ve atletizmde dün-
ya şampiyonlukları bulunan 16 yaşındaki görme 
engelli sporcu Havva Elmalı, kasımda Dubai'de 
düzenlenecek Dünya Paralimpik Şampiyonasın-
da, Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.
AILE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca ko-
ruma altına alınan ve dört 
yaşında koruyucu aile yanı-
na yerleştirilen 16 yaşın-
daki görme engelli sporcu 
Havva Elmalı, atletizmdeki 
başarılarıyla adından söz 
ettiriyor.

Genç sporcu Elmalı, 1-4 
Ağustos'ta Uluslararası 
Paralimpik Komite (IPC) ta-
rafından İsviçre'de düzenle-
nen IPC Para Atletizm Genç-
ler Dünya Şampiyonası'nda, 
T11 kategorisi 800 metre 
yarışında 2.44'lük, 1500 
metre yarışında 5.29'luk 
derecesiyle iki altın ma-
dalyanın sahibi oldu, 400 
metrede ise dünya ikinciliği 
kazandı.

Ailesinin ve antrenö-
rünün başarılı olmasında 
büyük payı bulunduğunu 
dile getiren Elmalı, çok 
çalıştıklarını, emeklerinin 
karşılığını almayı istedikleri-
ni söyledi.

Elmalı, "İsviçre'deki IPC 
Para Atletizm Gençler 
Dünya Şampiyonasında 
U17'de rekor kırdım. Görme 
engellilerde üç madalyayla 
dönen ilk ben oldum. Yurt 
dışında ülkemizi temsil 
etmek, İstiklal Marşını okut-
mak çok güzel bir duygu." 
diye konuştu.

"HEDEFIM ENGELLI 
ÇOCUKLAR IÇIN.."

Elmalı, okul ile antrenma-
nı yürütmenin zor oldu-
ğunu, sporu çok severek 
yaptığını kaydetti.

Eryaman'daki Şehit Ertan 
Akgül Anadolu Lisesinde 

okuduğunu, özel okulların 
kendi durumunda olanlar 
için kontenjanları olduğunu 
ancak buna rağmen kaydını 
yaptırmadığını söyledi. El-
malı, "Gittiğim okulda hem 
hocalarım hem de arkadaş-
larım bana karşı çok iyiler 
bana her zaman destek 
oluyorlar. Eğer iyi bir yerlere 
gelirsem hedefim engelli 
çocuklar için bir kolej aç-
mak." ifadesini kullandı.

"AILELERE ÖRNEK 
OLDUK"

Anne Selma Engin 
de yıllar önce bir çocuk 
yuvasında gönüllü olarak 
çalıştığı sırada Havva Elmalı 
ile tanıştığını dile getirdi.

Elmalı ile o gün bu 
gündür hiç ayrılmadıklarını 
ifade eden Engin, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Bir gün haberlerde 
görme engelli bir çocuğun 
dünya şampiyonu oldu-
ğunu gördüm. O gün bir 
şey yapmam gerektiğini 
anladım. Bundan 3 yıl önce 
Havva spora başladı. Başla-
dıktan 3 ay sonra yarışma 
vardı orada birinci oldu. Bu 
durum da bizi motive etti. 
Emeklerimizin karşılığını 
aldık. Havva'nın kendine öz 
güveni geldi, engelli çocuk-
lara da örnek oldu. Biz de 
ailelere örnek olduk."

Engin, "Biz ailecek Hav-
va'nın her zaman yanında-
yız. Onun koyduğu hedef-
lere ailecek desteğiz. Biz 
onu çok seviyoruz. O bizim 
bir parçamız. İnşallah Allah 
gönlüne göre verir, güzel 
başarılar elde eder." dedi.

Hayallerinin peşinden 
İtalya'ya gidiyor
İtalya'nın Reggio Calabria ekibiyle anlaşan 
Selin Şahin, "yurt dışına transfer olan ilk Türk 
kadın tekerlekli sandalye basketbol oyuncu-
su" unvanını elde etti.
MILLI sporcu Selin Şahin, 
"yurt dışına transfer olan ilk 
Türk kadın tekerlekli san-
dalye basketbol oyuncusu" 
olmanın gururunu yaşıyor.

Tekerlekli Sandalye Bas-
ketbol Süper Ligi'nde ge-
çen sezon 1907 Fenerbahçe 
Engelli Yıldızlar takımıyla 
şampiyonluk yaşayan Selin 
Şahin, İtalya'nın Reggio 
Calabria ekibine transfer 
olarak bir ilki gerçekleştirdi.

Selin, yurt dışına transfer 
olan ilk Türk kadın tekerlekli 

sandalye basketbol oyun-
cusu unvanını elde etti.

SELIN: EN BÜYÜK 
HAYALIMDI

Kariyerini İtalya'da sürdü-
recek Selin, "Ülkemde bir ilki 
gerçekleştirmek ve hayalimin 
peşinden gidiyor olmak benim 
için çok gurur verici." dedi.

26 yaşındaki Selin, "Genç 
Milli Takım'da forma giy-
dim, halen A Milli Takım'a 
hizmet etmekteyim." ifade-
lerini kullandı.

"Kadın sporculara cesaret vermesini diliyorum"
TRANSFER sürecinin çok hızlı geliştiğini söyleyen Selin 
Şahin, "Bir anda sözleşme için kendimi İtalya'da buldum. 
Karşı tarafın da en az benim kadar heyecanlı olduğu-
nu gördüm. Herkes çok olumlu ve güzel düşüncelerle 
karşıladı. Bu anlamda ülkemde bir ilki gerçekleştirmek ve 
hayalimin peşinden gidiyor olmak benim için çok gurur 
verici." diye konuştu.

Milli basketbolcu, İtalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil 
edeceğini vurgulayarak, "Bunun ülkemdeki tüm kadın spor-
culara cesaret vermesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.
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>> EVDE BAKIM, 2022, 65 YAŞ, YAŞLILIK, ENGELLI MAAŞI YARDIMI ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDIR? 

Başvuran hemen alıyor!.

D evlet tarafından vatandaşlara 
binlerce lira karşılıksız destek 
sağlanacak. Bu bağlamda 

toplumsal güvenlik yardımlarında 
engelliler ve yaşlılar önemli yere haiz. 
Muhtaç durumdaki yaşlı ve engelli-
lere aylık ödemesinin yanı sıra, evde 
bakım için de maddi destek veriliyor. 
Amaç, fakir birey yada hanelerin ken-
di geçimlerini sağlayacak iş kurmaları 
ve gelir elde etmeleri. Engellilerin 
bakımını üstlenen akrabasına meyda-
na getirilen ödemedir. Yaşlı aylığının 
yanı sıra yüzde 40-69 arası engelli 
aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 
18 yaş altı engelli yakını aylığı ve si-
likozis hastalığına yakalanan işçilere 
de aylık veriliyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI 1305 TL

Hane içinde kişi başına düşen orta-
lama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin 

aylık net tutarının 2/3’ünden daha az 
olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, 
engellinin bakımına destek için evde 
bakım aylığı ödeniyor. Bu yardım için 
Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen yetkili 
hastanelerden alınacak engelli sağlık 
kurulu raporunda engel oranı en az 
yüzde 50 ve “ağır engelli” ibaresinin 
“evet” olarak işaretlenmiş olması 
gerekiyor. Bu yardım için Sağlık Ba-
kanlığı’nca belirlenen yetkili hastane-
lerden alınacak engelli sağlık kurulu 
raporunda engel oranı en az yüzde 
50 ve “ağır engelli” ibaresinin “evet” 
olarak işaretlenmiş olması gerekiyor.

ENGELLI KIMLIK KARTI NASIL ALINIR?

Engelli kimlik kartı için nüfus cüz-
danı, 2 adet fotoğraf ve sağlık kurulu 
raporu aslı veya onaylı örneği ile ika-
met edilen ilin Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Il Müdürlüğüne müracaat 

ediliyor. Bu karta çeşitli kurum ve 
kuruluşların sağladığı hizmetlerden 
indirimli veya ücretsiz yararlanılıyor. 
Bu kapsamda şehir içi ulaşımda üc-
retsiz seyahat, müze ve ören yerle-
rine ücretsiz giriş sağlanıyor. Engelli 
hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü 
olduğu engelli kişi bulunan hizmet 
erbabı, engelli serbest meslek erbabı 
ile bakmakla yükümlü olduğu engelli 
kişi bulunan serbest meslek erbabı, 
vergi indiriminden yararlanıyor. Aile 
danışma ve rehabilitasyon merkezle-
rindeki hizmetlerden engelli bireyler 
yararlanabiliyor. Bu kapsamda erken 
gelişim döneminde olan ve desteğe 
ihtiyacı olan 0-6 yaş arası engelliler, 
özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezlerinden yararlanmayanlar, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan 
yararlanamayanlar, ailesi yanında 
bakımı ve rehabilitasyonunda güçlük 

yaşananlar başvuruda bulunabiliyor.

ÖZEL BAKIMDA ŞARTLAR NELER?

Özel bakım merkezinden yararla-
nacak engelliler için tam teşekküllü 
hastaneden alınacak Engelli Sağlık 
Kurulu raporunda engel oranı yüzde 
50 ve üzeri olup ağır engelli bölümü-
nün işaretlenmesi gerekiyor. Gelirler 
toplamı esas alınmak suretiyle ken-
dilerine ait veya bakmakla yükümlü 
olunan birey sayısına göre kendisine 
düşen ortalama aylık gelir tutarının, 
bir aylık net asgari ücret tutarının 
2/3’ünden daha az olduğunun bakım 
raporu ile tespit edilmesi gerekiyor.

EVDE BAKIM GEREKLIYSE...

Engelli ailelerinin; engelli bireyin 
kişisel bakımına yönelik işlerde des-
teğe ihtiyacının bulunması halinde, 
resmi bakım merkezlerinde veya özel 

KIMLERE 
BAĞLANIYOR?
BU kapsamdaki yaşlı aylığı 
65 yaşını doldurmuş, nafaka 
bağlanmamış, kamu veya özel 
kuruluşlarda iaşe ve ibadeleri 
dolmak üzere sürekli bakımı 
yapılmayan, Sosyal Hizmet-
ler Kanunu’na göre harçlık 
almayan, sosyal güvenlik 
kurumlarından aylık hakkın-
dan yararlanmayan, isteğe 
bağlı prim ödemeyen, uzun 
vadeli sigorta kollarına tabi 
olacak şekilde çalışmayanla-
ra bağlanıyor. Aynı hanede 
ikamet edip etmediklerine 
bakılmaksızın kendisi ve eşi 
dikkate alınmak suretiyle kişi 
başına ortalama aylık geliri, 
asgari ücretin aylık net tutarı-
nın 1/3’ünden az olanlara da 
aylık bağlanması mümkün. 
Yaşlı aylığının yanı sıra yüzde 
40-69 arası engelli aylığı, 
yüzde 70 ve üzeri engelli 
aylığı, 18 yaş altı engelli yakını 
aylığı ve silikozis hastalığına 
yakalanan işçilere de aylık ve-
riliyor. Silikozis aylığı için yeni 
başvuru alınmazken, silikozis 
aylığı almaktayken vefat eden 
vatandaşların yakınlarına 
maaş devrediliyor.

bakım merkezlerinde çalışan bakı-
cı personel, engelli bireyin ikamet 
adresine giderek yarı zamanlı hizmet 
veriyor. Ayrıca, ailesi yanında bakılan 
engelli bireylerin ailelerinin geçici 
olarak engelli bireye bakamayacak 
durumda olması halinde engelli 
bireye geçici bakım hizmeti sunulu-
yor. Evde bakıma destek hizmeti ile 
geçici ve misafir bakım hizmetinden 
faydalanmak için Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Il Müdürlüklerine 
başvuruluyor. Evde bakıma destek 
hizmeti bakım merkezinin personel 
sayısı doğrultusunda yürütülüyor.

HANGI BELGELER LAZIM?

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyle-
re resmi bakım ve özel bakım mer-
kezlerinde yatılı ve gündüzlü olarak 
verilen hizmet sağlanıyor. Bunun için 
istenen bazı belgeler şöyle:

Engelli sağlık kurulu raporu

- Yatılı ve sürekli bakımı için bakım 
merkezine yerleştirilecek olan 18 ya-
şını tamamlamamış engelli için ilgili 
mahkemelerden alınacak, koruma al-
tına alınması ve bir bakım merkezine 
yerleştirilmesi kararı. Velayet altında 
değil ise vesayet altına alınması ve 
vasi atanması kararı

2019 ENGELLI MAAŞI BAŞVURUSU 
NASIL YAPILIR

Engelli bir bireyin maaş alabilmesi 
için maddi durumunun kötü olması 
yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz 
olması gerekmektedir. 2022 aylığı 
olarak bilinen engelli maaşları için 
başvurular Sosyal Dayanışma ve Yar-
dımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. 
Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna 
engelli maaşı için başvuruda bulu-
nabilirsiniz. Başvuru yapabilmek 
için istenen evrakları tam bir şekilde 
başvuru esnasında teslim etmek 
gerekmektedir. Evraklarında eksik-
lik bulunanların başvuruları kabul 
edilmemektedir. Başvurularını ta-
mamlayan adaylara vakıf tarafından 
başvuru alındı belgesi verilmektedir. 
Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 
ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru 
yapan bireyin muhtaçlık değerlen-
dirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin 
geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıca engelli maaşına başvuracak 
kişinin yaşı da önem arz etmektedir. 
Başvuran kişinin 18 yaşından büyük 
ve 65 yaşından küçük olması gerek-
mektedir. 65 yaşından büyük olanla-
rın ise en az %70 oranında engellinin 
bulunması gerekmektedir.

DOĞUM YARDIMINI KIMLER ALABILIR?

Doğum yardımı, Türk vatandaş-
ları ile Mavi kart sahiplerine verilir. 
Annenin veya babanın veyahut her 
ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi 
kart sahibi olması gerekmektedir. 
Doğum yardımı, 15.05.2015 tarihin-
de ve sonrasında gerçekleşen canlı 
doğumlar için verilir. Bu tarihten önce 
doğan çocuklar için doğum yardımı 
verilmez. 

HIZMET akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının 
bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin ge-
çerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre 
değişiklik göstermektedir. 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu ka-
nunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu 
kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır. Buna 
göre; 8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa 
işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazana-
bilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün 
sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getiril-
mesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi 
ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, 
ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken 

yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Ku-
rumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün 
değildir. 8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı-
na hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın 
sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık 
sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 
olması ve en az 5000 gün veya, - Kadın ise 50, 
erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan 
beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün 
yahut, - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldur-
mamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek 
ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 
5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, 
yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Yaşlılık aylığı koşulları nedir?

Tekerlekli sandalyesi ile 
engellilere örnek olacak
İstanbul'da yaşayan üniversite mezunu yüzde 90 engelli Sadullah Da-
ban, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ulusla-
rarası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırarak diğer engellilere de örnek oldu.
KLÜ'DE 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıt-
ları dördüncü gününde devam etti. Yüzde 90 en-
gelli 49 yaşındaki Sadullah Daban da İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesine kayıt yaptırdı. Bedensel 
engelli öğrencinin kayıt işlemlerini Rektör Prof. 
Dr. Bülent Şengörür gerçekleştirdi. 

Şengörür, üniversitelerini tercih eden tüm öğ-
rencileri tebrik ederek Daban'ın diğer engellilere 
örnek teşkil edeceğine inandığını ifade etti.  Da-
ban ise 2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu 
tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyledi. 

Engellilerin daha görünür hale gelmesi için 
üniversiteye kayıt yaptırdığını anlatan Daban, 
şöyle konuştu: 

"Yasal düzenlemelerin ardından kamu binaları 
ve üniversitelerde bazı çalışmalar yapıldı. Biz 
geçmişte evden dışarı çıkamazken şimdi üni-
versiteye gidebiliyoruz. Üniversite personelinin 
de nazik davranması ve kabullenmesi bizi daha 
da görünür hale getirmeye başladı. Mutluyuz. 
Öğrenmenin yaşı yok, beşikten mezara kadar 
devam edeceğiz."

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Engelli 
Hizmet Merkezi bünyesindeki Engelsiz 
Ulaşım Araçları engelli bireyleri başta 
hastane ve kamu kuruluşlarına olmak 
üzere ücretsiz taşıyor. Araçlar, 2019 yılı 
içerisinde toplam 1625 kez hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet 
Merkezi bünyesinde hizmet veren 
Engelsiz Ulaşım Aracı, kent merkezi ve 
ilçelerde engelli vatandaşların hayatını 
kolaylaştırıyor. Özel donanımlı araçlar, 
bedensel engelli olup, tekerlekli san-
dalye, yardımcı cihazı kullanan ve toplu 

taşıma araçlarını kullanamayan vatan-
daşlara hizmet veriyor. 

IŞLERINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Engelsiz Ulaşım Aracı hizmetinden 
yararlanmak isteyen engelli vatandaş-
lar, engelli raporları ile kimlik bilgilerini 
vermek suretiyle randevu talep ederek 
hizmet alabiliyor. Engelsiz Ulaşım Aracı 
sayesinde resmi kurum ya da hastane-
lerdeki işlerini çok daha kısa sürede ve 
rahatlıkla yapabilen engelli bireyler de 
bu hizmetten memnun.

Engellilere ulaşım kolaylığı

Engellilerin lunapark keyfi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 
Aler Yaşam Engelli Bakım Mer-
kezinde eğitim gören bir grup 
engelli, ilçede faaliyette bulunan 
bir lunaparkta doyasıya eğlendiler.

Aler Yaşam Engelli Bakım Merke-
zinde tedavi ve eğitim gören Besma 
Günbay, konuyla ilgili açıklamaların-
da, ’’Çok güzel burası, arkadaşlarım-
la çok mutluyuz. Başka gittiğimiz 
yerlerde böyle mutluluk ve huzur 

görmedim. Harika burası, gezdik ve 
eğlendik çok mutluyum’’ dedi.

Aler Yaşam Engelli Bakım Merke-
zinde tedavi ve eğitim gören Suzan 
Aydın ise, ’’Burada her şey çok iyiye 
gitti, çok iyi yaşadık, çok güldük. 
Lunaparkta gezdim dolaştım, çok 
mutluyum, bunların sayesinde 
yüzüm güldü. Tuğba hanımın saye-
sinde her şey çok değişti’’ ifadeleri-
ne yer verdi.
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MUĞLA'NIN yaz ayların-
da nüfusu artan turizmde 
lokomotif ilçesi Bodrum'da 
belediye, başta çevre kirliliği 
olmak üzere, gürültü, işgali-
ye, yaya geçişini engelleyen 
park ihlalleri ve vatandaşları 
rahatsız eden dilencilere yö-
nelik denetimler sıklaştırıldı. 
Gördüğü ve tespit ettiği her 
ihlali öncelikle sözlü uyaran 
ekipler, ihlale devam eden 
kişi ve firmalara hakkında ise 
Kabahatler Kanunu çerçeve-
sinde çeşitli oranlarda para 
cezaları kesiyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, kamuya açık 
alanlarda gelişigüzel asılan, 
çevre ve görüntü kirliliği 
oluşturan afiş ve ilanlara 
karşı çalışma başlattı. Be-
lediyeden izin almaksızın 
asılan afiş, pankart ve ilanlar 
toplanırken, afişleri asan kişi 
ve işletmeler tespit edile-
rek Kabahatler Kanunu'na 
göre 320 TL ile 9 bin 898 TL 
arasında cezai işlem uygu-
lanmaya başlandı. Kent için-
deki yönlendirme tabelaları 
üzerine asılan afişler ise tek 
tek toplanıyor.

KALDIRIMA ARAÇ PARKIYLA 
MÜCADALE

'Daha yaşanabilir bir 
Bodrum' hedefiyle alınan 
önlemlerden bir diğeri de 
kural tanımadan gelişigü-
zel yerlere araç park eden 
sürücülere yönelik oldu. 
Zabıta ekipleri, kısa süreliği-
ne de olsa kaldırımlara park 
eden ve özellikle engellilerin 
ulaşımını zorlaştıran araçlara 
karşı denetimlerini sıklaştır-
dı. Zabıta, özellikle turistik 
bölgelere yakın yerlerde du-
raklayarak, araç yıkayan ve 
hatta araç içinde konaklayan 
tur ve şehirlerarası otobüs 

personelini uyararak uygun 
yerlere yönlendiriyor.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 
KONTROL ALTINA ALINIYOR

Kent estetiğini bozan 
görüntü kirliliğine yönelik 
önlemlerin yanı sıra, gürültü 
kirliliği şikayetleri de Bodrum 
Belediyesi Zabıtası ile Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü tarafından değerlendiri-
liyor. Ekipler, işletmelere ön-
lem almaları için süre veriyor. 
Uyarıları dikkate almayan 
mekanlara ise ilk seferde 
36 bin 95 TL ceza kesiliyor. 
Tekrarlanması durumunda 
ceza iki katına çıkarılıyor. 
Canlı müzik belgesi olmadığı 
halde canlı müzik yapan 
işletmelere de 18 bin 37 TL 
cezai işlem uygulanıyor.

SEYYAR SATICI VE 
DİLENCİLERE YAKIN TAKİP

Ekipler, özellikle tatilcilerin 
yoğun oldukları bölgelerde 
yaptıkları çalışmalarda tespit 
ettikleri dilenci ve seyyar 
satıcıları bölgeden uzaklaştı-
rıyor. Dilencilere Kabahatler 
Kanunu'na göre 153 TL ceza 
kesen ekipler, seyyar satı-
cılara ise ilk seferde 153 TL, 
ikinci seferde ise 320 TL para 
cezası kesiliyor. İnşaat yasa-
ğına uymayan ve özellikle 
gürültülü iş makineleriyle 
çalışan şahıs ve işletmelere 
de giden ekipler, inşaat 
çalışmasını durdurarak söz 
konusu işletmeye Kabahatler 
Kanunu'nun 32'nci madde-
sine istinaden 320 TL cezai 
işlem uyguluyor. Gelişi güzel 
asılan yönlendirme levhaları-
nı da kaldırtan zabıta ekiple-
ri, sokak ve caddelerde esnaf 
ve vatandaşlar tarafından 
atılan masa ve sandalyeleri 
de kaldırtıyor.

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde-
ki plajlar, Kurban Bayramı 
tatilinde deniz ve güneşin 
keyfini çıkarmak isteyenlerle 
doldu. Turkuaz denizinin 
yanı sıra ince kumuyla da ilgi 
gören Ilıca Plajı'na, bayramda 
çok sayıda tatilci geldi.

Kurban Bayramı tatilini, tu-
rizm bölgelerinden Çeşme'de 
geçirmek isteyen binlerce 
tatilci, ilçeye akın etti. Otel ve 
pansiyonlarda yüzde 100 do-
luluk oranına ulaşılırken, 

bayram boyunca plajlarda boş 
yer görülmedi. Turkuaz deni-
zinin yanı sıra ince kumuyla 
da ilgi gören Ilıca Plajı'na, her 
yıl olduğu gibi bu sene de 
tatilciler akın etti. Bu yıldan 
itibaren belediye tarafından 
işletilmeye başlanan plajda 
ücretli şemsiye ve şezlong 
uygulamasının kaldırılmasıyla 
birlikte yoğunluk arttı. Kendi 
şemsiye ve havlularıyla plaja 
gelen tatilciler, sahilde ücret 
vermeden vakit geçirdi. Ilıca 

Plajı'nda kimileri denizde ku-
laç atarken, kimileri de jet-ski 
ve muza binerek, su sporları 
yaptı. 2 kilometre uzunlu-
ğundaki plajda çocuklar ise 
kumdan kaleler yaparak, 
tatilin keyfini sürdü. Ilıca Pla-
jı'ndaki engellilere ait bölüm 
de memnuniyetle karşılandı. 
Engellilerin hiçbir destek ve 
yardım almaksızın kendilerine 
ayrılan tahta rampayı kullana-
rak, denize ulaşabildiği plaj, 
beğeni topladı.

>> DEDİKODULAR, KAZI KAZAN SATIŞLARINI 

Kazı Kazan satışları da
engellileri vurdu! İZMİR Milli Piyango 

Satıcıları ve Şans 
Oyunları Bayileri 

Odası Başkanı 
Paşa Çakmak, ‘Kazı 

Kazan’ kartlarına 
ikramiye çıkma 

olasılığı ve şeffaflığı 
ile ilgili verilen soru 

önergesinin ardından 
sosyal medyada 
dedikoduların 

dolaşmaya 
başladığını, bu 

paylaşımların, 
satışlarının 

çoğunu 
engellilerin 

yaptığı biletlerin 
olumsuz 
etkilediğini 

önemle 
belirtti.

İzmir Milli Piyango Satıcıları ve Şans 
Oyunları Bayileri Odası Başkanı Çak-
mak, şans oyunlarına ilişkin yapılan 

olumsuz açıklamalardan üyelerinin 
mağdur olduğunu savundu. Çakmak, 
"Devlet güvencesi altında, ciddi orga-
nizasyonlarla piyasaya dağıtılan oyun-
lar hakkında şaibe taşıyan açıklamalar, 
zaten düşük 
olan işlerimizi 
daha da balta-
lamakta. Halk 
tedirgin olunca 
üyelerimizin 
ekmeği daha da 
ufalıyor" diye 
konuştu.

Siyasilerin 
piyango ve şans 
oyunlarına ilişkin politik açıklamalar 
yapmasını eleştiren Çakmak, "Siya-
seten partiler birbirleri ile mücadele 
edebilir ancak politikalarında şans 
oyunları gibi hassas bir konuyu kullan-
maları en çok Piyango İdaresi'nin 
eli ayağı olan üyelerimizi ve Türkiye 
genelindeki 10 bin 600 seyyar bayiyi 
mağdur etmektedir. Milli Piyango bile-
ti ve 'Kazı Kazan' kartı satan üyeleri-
mizin çoğu seyyar, emekli, kadın veya 
engelli üyelerimizden oluşuyor. Piyan-
go bileti satmak dışında bu insanların 
çalışabilmeleri çok zor. Dolayısıyla bir 
biletten yüzde 9,7, 'Kazı Kazan'dan 
yüzde 8 gibi oldukça sınırlı komisyon 
alsa bile bu işi yapmak zorundalar. 

Tüm bu güçlüklere rağmen çabalayan 
üyelerimiz, bir de şans oyunlarına 
ilişkin her olumsuz haberlerden darbe 
yiyor. Bu nedenle siyasilerimizin daha 
dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA 
BULUNACAĞIZ'

Son olarak 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Erkan Aydın'ın, 
şans oyunlarına 
ilişkin verdiği 
soru önergesine 
değinen Çak-
mak, "Hazine ve 
Maliye Bakanı 
Berat Albayrak 

tarafından yanıtlanması istemiyle ve-
rilen önergede 'Kazı Kazan' kartlarına 
dikkat çekilmiş, ikramiye çıkma olasılı-
ğı ve oyunun şeffaflığı sorgulanmıştır. 
Böyle bir önergeden sonra özellikle 
sosyal medyada dolaşan dedikodu-
ların da önlenemeyeceği göz önüne 
alındığında, 'Kazı Kazan' satışlarımızın 
düşeceği aşikardır. Sosyal medyada 
bizi yaralayan ve gerçeğe aykırı haber-
leri yayanlar için avukatımız vasıtasıyla 
savcılığa suç duyurusunda bulunaca-
ğız" diye konuştu. 

'KAZANMA İHTİMALİ EN YÜKSEK 
OYUN'

'Kazı Kazan' kartlarının, Piyango İda-

resi'nin kazanma ihtimali en yüksek 
oyunlarından olduğunu belirten Paşa 
Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyemiz daha işin başında, her 'Kazı 
Kazan' paketinin meblağının yüzde 
58'ini ikramiye olarak dağıtma garan-
tisi ile idareden paketini almaktadır. 
Yani bir paket 'Kazı Kazan' kartı 1000 
liradır; ancak üyemiz Piyango İdare-
si'ne her paket için 420 lira ödemek-
tedir. Buna göre, 'Kazı Kazan' oynaya-
cak vatandaşlarımızın 580 liralık bir 
meblağı ödül olarak kazanacakları 
zaten işin başında garantilenmektedir. 
Bunun dışında vatandaşların 
kalan kartlarda 200 bin liraya 
kadar ikramiye kazanma ih-
timali de bulunuyor. Zaten 
her 'Kazı Kazan' kartının 
arkasında ikramiye meb-
lağları ve adetleri yazılı. Bu 
nedenle asılsız iddiaların, 
söylemlerin vatandaşları-
mızın aklını karıştırmasını 
istemiyoruz."

Engelli rampası beğeni topladı

Engelli yolları 
bir bir açılıyor!

DENİZLİ'DE felçli olduğu için yüzde 68 en-
gelli raporu bulunan, kirada oturduğu evden 
çıkartılan, ailesiyle görüşmediğinden gidecek 
yeri de olmadığı için 15 gündür Denizli 
Devlet Hastanesi bahçesindeki bankta yatıp, 
kalkan 68 yaşındaki Hamza Çevik'e, duyarlı 
bir vatandaşın ihbarı üzerine yardım eli 
uzandı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından hastane bahçesinden 
alınan Çevik, yaşlı bakımevine götürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir çay 
ocağında ocakçılık yaparak geçimini sağla-
yan Hamza Çevik, 3 yıl önce kısmi felç geçirdi. 
Yüzde 68 engelli raporu bulunan ve yalnız 
yaşayan Çevik'e aylık 470 lira engelli maaşı 
bağlandı. Sağ kolu ve bacağını güçlükle 
kullanabilen ve koltuk değneği ile yürüyebi-
len Çevik, 15 gün önce kiracı olarak oturduğu 
evden de çıkarıldı. 2 çocuk babası olan ve 
aile fertleriyle görüşmediği öğrenilen Çevik, 
kalacak yeri olmadığı için Denizli Devlet 
Hastanesi'nin bahçesinde yaşamaya başladı. 
Hastane bahçesindeki bankı kendine yatak 
yapan Çevik, karnını yardımsever ve çevrede-
ki esnafın yardımıyla doyurmaya başladı.

'ENGELLİ MAAŞIMI VERMEYE HAZIRIM, 
KALACAK YER İSTİYORUM'

15 gündür 
hastane bahçe-
sinde yaşadığını 
belirten Çevik, 
"Kalacak yerim 
yok. Ev sahibim 
evini sattı. Üze-
rimdeki gömlek 
15 gündür üze-
rimde. Banyo 
yapamadım. 
Gidecek bir 
yerim olmadı-
ğından burada 
zor şartlar altında yaşıyorum. Çocuklarımı 
aradığımda telefonu yüzüme kapatıyorlar. 
470 lira engelli maaşımla yaşıyorum. Yüzde 
68 engelli raporum var. Sadece yatacağım 
bir yer istiyorum. Engelli maaşımın tamamını 
vermeye hazırım" diye konuştu.

Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine evsiz 
Çevik, bugün Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürlüğü yetkilileri tarafından hastane bahçe-
sinden alınıp, yaşlı bakımevine götürüldü.

Hastane bahçesinden alınıp, 

Yaşlı bakımevine 
götürüldü

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde, 5 yaşın-
dayken otomobil çarpması sonucu yüzde 
90 oranında engelli kalan ve 18 yıl süren 
davanın sonuçlanmasından 4 yıl önce 
2015'te ölen Hediye Demirpolat'ın ailesi, 
mahkemenin verdiği kararla üzüntü yaşa-
dı. Aileden, 24 bin lira tutarında mahkeme 
masraflarını ödemesi istendi.

İnşaat işçisi, evli ve 7 çocuk babası Alican 
Demirpolat'ın en küçük çocuğu Hediye De-
mirpolat'a, 4 Temmuz 2001 yılında evinin 
önünde oynarken otomobil çarptı. Hediye 
Demirpolat'ın ailesi, kızının bedensel ve 
zihinsel engelli kalmasına neden olduğunu 
öne sürdüğü otomobil sürücüsü H.Y.'ye 
(Halil Yalçınkaya), 200 bin liralık tazminat 
davası açtı. Kuyucak'ta açılan dava dosyası, 
mahkeme kapatılınca, Nazilli 2. Asliye Hu-
kuk Mahkemesi'ne gönderildi. Dava süre-
cinde baba Alican Demirpolat, hak arama 
mücadelesinde, evine 45 kilometre mesa-
fede yer alan adliyeye kızını sırtında taşıdı. 
Öte yandan Alican Demirpolat, 2012'de 
davanın hakimiyle tartıştığı için 75 gün 
hapis cezası da yattı. Engelli kalan Hediye 
Demirpolat ise dava sürerken, 2015 yılında 
yaşamını yitirdi. 2 mahkeme, 16 hakim ve 
4 savcının değiştiği, 3 ayrı adli tıp kurum 
raporunun alındığı ve 706 sayfalık rapo-
run yazıldığı dava, Hediye Demirpolat'ın 

ölümünden 4 yıl sonra sonuçlandı. Baba 
Alican Demirpolat'ın 24 bin TL tutarındaki 
mahkeme masraflarını ödemesi istendi.

'VARIMI YOĞUMU KAYBETTİM'

Karara tepkili Alican Demirpolat, "Sırtım-
da engelli kızımı taşıyarak adalet aradım. 
Hep adaletin bir gün geleceğine inandım 
ama mahkeme yıllardır bizi süründürdü. 18 
yıl sonra ölen kızımı suçlu buldu ve davayı 

bitirdi. Bir de mahkeme masraflarını ben 
ödeyeceğim. Bu kararı verenlere, 'Adaletin 
bu mu mahkeme' diyorum. Şu ana kadar 
250 bin TL tutarında param gitti. Otomo-
bilimi sattım, yaya kaldım. İşimi gücümü 
kaybettim. En önemlisi, kızımı kaybettim. 
Allah'a ve Türk adaletine halen güveniyo-
rum. Bu işi adaletin vicdanına bırakıyorum. 
Ben evlat acısı çekiyorum başka kimse çek-
mesin. Ben devletime güveniyorum" dedi.

Acılı aileyi üzen karar zor anlar yaşattı!
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Gurur tablosu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 
dokuz başarılı sporcusu, farklı dallarda dünya ve Avrupa 
şampiyonalarına katılmaya hak kazandı. Kerim Elyaz, 
28-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek 
Engelli Atletizm Avrupa Grand Prix Yarışması’na katılacak.

ENGELLİ ATLETİZM DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA DA YARIŞACAK!

Altı yıldır 100 metre, 200 metre ve 
uzun atlama branşlarında yarışan 
Büyükşehir’in sporcularından 

Kerim Elyaz, 28-30 Ağustos 2019 tarihleri 
arasında Fransa'da düzenlenecek Engelli 
Atletizm Avrupa Grand Prix Yarışması'na 
katılacak. Ardından 7-17 Kasım 2019 
tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştiri-
lecek Engelli Atletizm Dünya Şampiyo-
nası'nda yarışacak. Büyükşehir Belediye-
si'nin iki başarılı tekvando sporcusu Esra 
Akbulak ile Simge Erensayın ise 5-8 Eylül 
2019 tarihleri arasında İsveç'te yapılacak 
Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi-

zi temsil edecek.
Büyükşehir Belediyesi sporcuları Engel-

li Boccia branşında da uluslararası arena-
ya çıkacak. 22-29 Eylül tarihleri arasında 
Çek Cumhuriyeti’ndeki Bölgesel Açık 
Boccia Şampiyonası’na katılacak olan 
Sinem Gökten, ülkemizi temsil edecek 
isimlerden biri. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Spor Kulübü’nün diğer lisanslı Boccia 
sporcusu Mustafa Özkan ise 26 Ağus-
tos-1 Eylül tarihleri arasında İspanya’daki 
Engelli Boccia Avrupa Şampiyonası’na 
katılacak. Özkan aynı zamanda Türk Milli 
Takımı’nda yer alıyor.

Kerim 
Elyaz

‘Yol arkadaşım’ sizi bekliyor!
ENGELLERİ AŞAN PROJE

Dezavantajlı 
vatandaşlara ve 
ailelere yönelik 
çalışmalarını 
hızlandıran 
Narlıdere 
Belediyesi, 
ücretsiz 
danışmanlık 
ve koçluk 
hizmetlerini 
içeren ‘Yol 
Arkadaşım’ 
projesini 
başlattı. 

ENGELLİ vatandaşlar ve yakınları, yaşa-
dıkları her türlü zorluklar ile ilgili proje da-
nışmanlarına başvuru yapıp, çözüm yolları 
arayabilecek. Narlıdere Belediye Başkanı 
Ali Engin “Engelli vatandaşlarımızın ve 
ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak için 
projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİLECEK

Narlıdere Belediyesi Engelli Komisyonu 
ile Akademi AŞ, engelli vatandaşlara ve 
ailelerine yönelik Yol Arkadaşım Proje-
si’ni başlattı. Dezavantajlı vatandaşların 
sosyal yaşamda karşılarına çıkan her türlü 
sorunu aşmaya yönelik danışmanlık ve 
koçluk hizmetinin ücretsiz olarak verile-
ceği proje kapsamında, ICF sertifikalı 100 
yaşam koçu gönüllü olarak görev alacak 

(0850)4411337 numaralı Çağrı Merkezi 
hattından Çamtepe Mahallesi’ndeki proje 
ofisine ulaşacak 
olan vatandaş-
lar, yaşadıkları 
sorun ile ilgili bir 
koçtan ücretsiz 
danışmanlık 
hizmeti alacak.

“ENGELLERİ 
KALDIRIYORUZ”

Projenin 
başlangıç top-
lantısına katılan 
Narlıdere Bele-
diye Başkanı Ali Engin “İlçemizde yaşayan 
dezavantajlı vatandaşlarımıza ve ailelerine 

yönelik çalışmaları önemsiyor, geliştirmek 
için çaba sarf ediyoruz. Yol Arkadaşım 

Projesi de bu 
projelerden 
bir tanesi. 
Akademi 
AŞ’nin de-
ğerli yetkilisi 
Fatih Elibol’a, 
Engelli Ko-
misyonu’nda 
bu projeye 
destek veren 
üyelerimize 
teşekkür 
ediyorum. 

Narlıderemizde engelleri kaldıracağımıza 
eminim” dedi.

YÜRÜYEMEYEN, konuşamayan hatta 
yemek yemekte bile zorlanan oğluna 
tek başına bakmaya çalışan Kurt, aynı 
zamanda maddi sıkıntılarla boğuşuyor. 
Çocuğuna bakabilmek için çalışamayan 
talihsiz kadın, hayırseverlerden destek 
bekliyor.

Karabağlar ilçesinde oturan Ayşe 
Kurt'un oğlu Yusuf Kurt, doğumdan 
7 ay sonra beyninde su toplanması 
sebebiyle yüzde 91 engelli hale geldi. 
O günden beri oğluna bakabilmek için 
çaba gösteren Ayşe Kurt, o dönemde 
eşinden de ayrılmasıyla birlikte çok 
daha zor günler yaşamaya başladı. 
Yürüyemeyen, konuşamayan, gözlerini 
dahi oynatamayan oğluna büyük bir 
özveriyle bakan Kurt, sırtında taşıdığı 
Yusuf'a yemek yedirebilmekte bile zor-
lanıyor. Oğluna bakmak için çalışama-
yan talihsiz kadın, aynı zamanda maddi 
sıkıntılarla boğuşuyor. Evde bakım 

aylığı olan 1300 TL'den başka bir geliri 
olmayan ve kirada yaşayan aile, bozu-
lan buzdolabı, televizyon ve çamaşır 
makinelerinin bile yenisini alamıyor. 
Komşuların desteğiyle geçindiklerini 
söyleyen gözü yaşlı anne Ayşe Kurt, 
"Ben oğlumu bir ömür bırakmam. Tüm 
zorluklara rağmen o benim her şeyim 
ancak maddi sıkıntılar bizi çok zorluyor. 
Evimiz kira, evde bakım parasından 
başka bir gelirimiz yok. O konuşamıyor, 
gözlerini bile kıpırdatamıyor ama her 
şeyi hissettiğini biliyorum. Bizim tek 
istediğimiz sesimizin duyulması. Ha-
yırseverler buraya gelsinler, ne şartlar 
altında yaşadığımızı görsünler" dedi.

'ONU ÖLÜMDEN KURTARDIM'

Yusuf doğduğu andan itibaren 
bir gariplik olduğunu fark ettiklerini 
söyleyen anne Ayşe Kurt, "7 aylıkken 
dengesizlik olduğu için hastaneye 

götürdük ve beyninde su toplandığını 
öğrendik. Gitgide daha kötü hale geldi. 
Bacakları tersine döndü ve yüzde 91 
engelli raporu verildi. O günden beri 
hiçbir fonksiyonunu kullanamıyor. Su-
landırılmış gıdalarla besleniyor. Başını 
tutamıyor, yutma sorunu var. Yutma 
problemi olduğu için tam üç kere 
boğulma tehlikesi geçirdi, onu ölüm-
den kurtardım. İkimiz birlikte mücadele 
ediyoruz. Yanından hiç uzaklaşamıyo-
rum bile. Hiç çalışma hayatım olmadı. 
Şu anda 380 TL kira ödüyoruz. Hiç 
kimseden bir desteğimiz yok. Yusuf'un 
masrafı çok fazla. Doktorlar keçi sütü 
içmesi gerektiğini söylüyor, kan şurubu 
içmesi gerekiyor. Buzdolabı, televizyon, 
çamaşır makinemiz bozuldu ama ye-
nisini alamıyoruz. Biz hayırseverlerden 
maddi destek bekliyoruz. Bu durumu 
yaşamayan bilemez, kendilerini bizim 
yerimize koysunlar" dedi.

TÜRKİYE'NİN birçok yerinden 
krem desteği sağlanan aile, ikinci 
müjdeyi 
de heyet 
raporuy-
la aldı. 
Doktor-
lar, Kayra 
için 'Özel 
gerek-
sinimi 
vardır' 
raporu 
verdi.

Kara-
bağlar'da 
oturan Süheyla- Adnan Uzman 
çiftinin oğulları Kayra, halk arasın-
da 'balık derisi' ya da 'balık pulu' 
olarak da bilinen iktiyozis hastalı-
ğıyla mücadele ediyor. Vücudunun 
çeşitli yerlerinde kanamalı yaralarla 
beraber şiddetli kaşıntıları olan 
Kayra'nın düzenli olarak doktorlar 
tarafından önerilen krem ve şam-
puanları kullanması gerekiyor. Kay-
ra'nın yüzde 100 engelli raporunun 
2 yıl önce iptal edilmesi üzerine 
önerilen krem ve ilaçları temin 
edemeyen ailesi, hayırseverlere 
yardım 
tale-
binde 
bulun-
muştu. 
DHA'nın 
habe-
rinin 
ardından 
Kayra'nın 
çağrısını 
duyan 
Türki-
ye'nin 
dört bir 
yanından birçok hayırsever, aileye 
kolilerce krem yardımı yaparak, 
destek verdi. Yaklaşık 7 ay boyunca 
krem sıkıntısı yaşamayacak aile-
nin yüzü güldü.

Öte yandan 8 Ağustos Perşembe 
günü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk 
Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nde rapor 
için heyete giren Kayra, ikinci kez 
sevindi. Doktorların Kayra için 'Özel 
gereksinimi vardır' raporu verme-
sinin ardından aile için yeniden 
ihtiyaç duyulan krem ve şampuan-
ları temin etmenin yolu açıldı.

Karardan mutluluk duyduklarını 
belirten anne Süheyla Uzman, 

"Çocuğumun bakıma ihtiyacı oldu-
ğunu her defasında söylemiştim. 

Sonunda 
bizim 
sesimiz 
duyuldu. 
Birkaç ay 
içinde 
ikinci 
güzel ha-
berimizi 
aldık. 
Yapılan 
krem 
yardımıy-
la birlikte 

Kayra'nın yaraları da gelişme gös-
terdi. Çok mutluyuz" dedi. 

'RAPOR TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI 
KARŞILAYACAK'

Kayra'nın heyete girdiği gün, 
raporunun çıktığını anlatan 
Süheyla Uzman, "Raporda 'Özel 
gereksinimi vardır' ibaresi mevcut. 
Raporun böyle çıkması bizi çok 
mutlu etti. İnşallah bu rapor bizim 
temel ihtiyaçlarımız olan krem ve 
diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacak-
tır. Daha önce ocak ayından beri 

sürekli 
randevu 
almaya 
çalışıyor-
duk. Sis-
temde 
var olan 
sıkışık-
lıktan 
kaynaklı 
olarak 
yaklaşık 
5 ay 
boyunca 
tedavi-

mizi olamıyorduk. Krem ve mer-
hemi almak bizim için çok zordu. 
Çünkü heyet çıksın, belirlensin, 
durumunu bilelim, ona göre bir 
yolda ilerleyelim istiyorduk; ama 
şu an raporumuz çıktı ve gerçek-
ten çok mutluyuz. İnşallah bu şe-
kilde ilerleyeceğiz. Bundan sonra 
isteğimiz Kayra'nın ihtiyaçlarının 
karşılanması. Başka talebimiz asla 
yok. Bakıma muhtaç bir çocuğun 
kremlerinin almak istiyorum. 
Oğluma bakmak istiyorum; çünkü 
sosyalleşemiyor ve dışarı çıka-
mıyor. Bundan sonrası inşallah 
oğlum ve benim için hayırlı olur" 
diye konuştu.

Yatağa bağımlı oğluyla 
yaşam mücadelesi veriyor
Karabağlar ilçesinde yaşayan Ayşe Kurt, yatağa bağımlı oğlu 
22 yaşındaki Yusuf Kurt ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Balık derisi hastası 
Kayra’yı sevindiren rapor
İzmir’de yaşayan ve halk arasında ‘balık derisi hastalığı’ 
olarak bilinen ‘iktiyozis’ hastası Kayra Uzman’ın (11) ailesi, 
engelli raporu alamadıkları ve engelli maaşı kesildiği için ilaç 
ile krem talebinde bulununca hayırseverler harekete geçti. 

>> 42 YILDIR YAŞAMINI 

4 engelli çocuğuna adadı
HATAY’DA 42 yıldır yaşamını 1’i kız 
3’ü erkek 4 engelli çocuğuna ada-
yan ve onların bütün sorunları ile 
tek başına ilgilenen anne Halime 
Yücel, sağlık sorunları nedeniyle 
engelli 
evlatlarına 
bakama-
maktan 
korkuyor.

Halime 
Yücel, 4 
engelli 
çocuğuna 
42 yıldır 
gözü gibi 
bakıyor. 
Engelli ço-
cukları Mehmet Yücel (42), Hikmet 
Yücel (34), Yıldız Yücel (24) ve 
Mustafa Yücel’in (23) elleri ayakları 
olan fedakar anne Halime Yücel, 
yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 
engelli evlatlarına bakamayacak 
duruma geldiğini söyledi. 3’ü 
yüzde 90, biri de yüzde 70 engelli 
olan çocuklarının engelli ve bakıcı 
maaşlarının verilmemesi nedeniyle 
bakıcı da tutamadıklarını ifade 

eden Yücel, devlet yetkililerinden 
yardım bekliyor.

Türkçe konuşmayı bilmeyen ve 
hayatını engelli evlatlarına harca-
yan anne Yücel, “Çocuklarıma ba-

karken 
çok 
zorluk 
çek-
tim. 
Sağlık 
sorun-
larım-
dan 
dolayı 
artık 4 
çocu-
ğuma 

birden bakamaz oldum. Dev-
letimizden yardım bekliyorum. 
3 tane ameliyat geçirdim çok 
rahatsızım, çocuklarım da doğuş-
tan engelli. Elimden geleni yap-
tım bugüne kadar, yapmaya da 
devam edeceğim. Onlar sonuçta 
benim çocuklarım. Ama ben 
artık kendime bile bakamayacak 
duruma geldim. Ben de hastayım, 
rahatsızım” dedi.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, 

görme engelli kişilerin çektiği fo-
toğrafların yer aldığı  sergi açıldı.

Proje Koordinatörü Özlem 
Şen, Oasis 
Sümbül 
Sokak Sergi 
Alanı'nda 
açılışı yapı-
lan "6. His 
Gördük-
lerinizin 
de Ötesin-
de" adlı 
sergide, 
doğuştan 
görme engelli Tayfun Cura, Efe 
Beray Altın ve 47 yıl önce görme 
yetisini kaybeden kaptan ve mü-
zisyen Cengiz Orçun'un çektiği 
fotoğraflardan oluşan sergiyi 
açtıklarını söyledi.

Böyle bir 
projenin 
Türkiye'de 
ilk kez dü-
zenlendiği-
ni savunan 
Şen, "Bir 
ışık belirdi 
ve bundan 
sonra da 
engelli 
bireylerin 
evlerine hapsedilmesi değil, ha-
yatın içinde aktif olarak çalışması 
adına bir başlangıç olduğunu 
düşünüyorum." dedi.

Yüzde yüz görme engelli birey-

lerin tamamen işitsel yetileriyle 
6. hislerini kullanarak çalışmalar 
yaptıklarını belirten Şen, engel-
lerin sadece beyinde ve yürekte 

olduğunu 
somut 
olarak ka-
nıtladıkları-
nı anlattı.

Fotoğraf 
sanatçısı 
Ömür 
Erdoğan 
da sosyal 
medya 
üzerinden 

başvuru aldıklarını, bu projeyi 
hayata geçirdiklerini bildirdi.

Projeye katılan Bodrum'un 
tanınmış kaptanlarından görme 
engelli Cengiz Orçun da ilçede 
emeğiyle geçinenlerin fotoğraf-

larını düşük 
enstantane 
hızıyla 
çektiklerini 
ifade etti.

Orçun, 
çektikleri 
kişiler 
arasında 
balıkçı, saat 
tamircisi 
ve terzinin 

olduğunu aktardı.
Engellilere toplumsal sorum-

luluk projesi amacıyla düzenle-
nen sergi, 25 Ağustos'a kadar 
gezilebilecek.

İZMİR’DE görev yapan belediye 
başkanlarının eşleri, engelliler 
konusunda toplumsal farkın-
dalık oluşturmak, engellilerin 
yaşamını ve hizmetlere erişimini 
kolaylaştırmak amacıyla kolları 
sıvadı. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün 
Soyer’in girişimiyle hayata geçi-
rilen ve üçüncüsü dün Selçuk’ta, 
Selçuk Belediye Başkan eşi 
Gökhan Sengeli’in ev sahipliğin-
de yapılan Başkan Eşleri Buluş-
ması’nda “ENGELSİZMİR” projesi 
kapsamında yapılacak çalışmalar 
belirlendi. Buluşmada Selçuk 
Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu 
Sengel de yer aldı.

“Erişilebilir Kent” unvanı-
na sahip Selçuk Kent Belleği 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
toplantıda 2009 
yılında geliş-
meye başlayan 
“ENGELSİZMİR 
Projesi’nin 
devamında 
neler yapılaca-
ğı ve 2020’de 
dördüncü kez 
düzenlenecek 
“ENGELSİZMİR 
Kongresi’nin 
içeriği konuşul-
du. ENGELSİZ-
MİR Projesi’nin 
2013, 2016 ve 
2018’de kongre 
başkanlığını 
yapan Doç. Dr. 
Levent Köstem 
projenin ortaya 
çıkışını, amacını ve nasıl ilerledi-

ğini anlattı.
Neptün Soyer, “Biz de şimdi 

her ilçede gönüllü olarak varız 
demek için Selçuk’tayız. Belirledi-
ğimiz yolda kendimize görevler 
seçeceğiz, gönlümüzü nereye 
koyacağımızı bulacağız gönlü-
müzü vereceğiz ve çalışmalar-
da gönüllü olacağız” şeklinde 
konuştu.

“HAYATIN İÇİNDE OLMALILAR”

Selçuk Belediyesi ev sahipli-
ğinde gerçekleşen toplantıya 
Selçuk Belediye Başkanı Filiz 
Ceritoğlu Sengel de katıldı. 
Belediye başkanı olmadan önce 
10 yıl boyunca Sürekli Eğitim 
ve Kişisel Gelişim Destekleme 
Derneği’nin başkanlığı yaptığını 

belirten Sen-
gel, engellilerin 
toplumsal 
hayatın her 
boyutuna 
katılıp katkıda 
bulunabilmesi 
için çaba sarf 
ettiğini söyledi.

İzmir’in Tür-
kiye’de engelli 
farkındalığı 
yaratan ilk kent 
olduğunu 
söyleyen İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Genel Sekre-
ter Yardımcısı 
Aysel Özkan 
da engellile-
rin istihdama 
katılmasının 

önemini vurguladı.

İşitme engellilerin 
‘engelsiz’ meleği

İşitme engelli bir anne 
ve babanın kızı olarak 
dünyaya gelen Deren 
Elmalı Kaya, küçük 
yaşlarda öğrendiği 
işaret dili sayesin-
de sessiz hayatların 
sesi oldu. Daha fazla 
insana yardım ede-
bilmek için işaret dili 
tercümanlığını meslek 
haline getiren ve 4 ay-
dır Karşıyaka Beledi-
yesi’nde görev yapan 
Kaya, işitme ve konuş-
ma engelli bireylerin 
en hızlı ve kolay şekil-
de kurumdan hizmet 

almasını sağlıyor.

K arşıyaka Belediyesi, ilçede yaşayan 
işitme ve konuşma engelli vatan-
daşlara artık profesyonel işaret dili 

tercümanı aracılığıyla hizmet veriyor. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında Belediye Halk-
la İlişkiler Birimi’nde göreve başlayan 
Deren Elmalı Kaya, tüm sorun ve ihtiyaç-
larının çözümü için engellilere tercüman 
oluyor. Kaya, kendisine yapılan başvu-
ruları ilgili belediye birimlerine ileterek 
çözüm sağlıyor ve duruma ilişkin engelli 
vatandaşlara geri bildirimde bulunuyor. 

“SESSİZ DÜNYADA BÜYÜDÜM”

Özverili çalışması ve güler yüzüyle 
kısa zamanda engelli bireylerin sevgi-
sini kazanan ve yardım meleği olarak 
anılan Deren Elmalı Kaya, anne ve ba-
basının işitme engelli olması nedeniyle 
işaret dilini ‘ana dili’ olarak tanımlıyor. 

Küçük yaşlarından itibaren sadece aile-
sine değil, ihtiyacı olan tüm engellilere 
işaret dilini kullanarak yardım etmeye 
çalıştığını anlatan Kaya “Ben tıp lite-
ratüründe ‘CODA’ olarak tanımlanan, 
yani ebeveyni işitme engelli olup ken-
disi engelli olmayan bir bireyim. İşaret 
dilini ailemden görerek, çok küçük yaş-
larda öğrendim. İlk onların tercümanı 
oldum. Sonra çevremizdeki engelli 
insanlara da yardım etmeye başladım. 
Sessiz dünyanın içinde büyüdüğüm 
için sıkıntılarını çok iyi anlıyorum ve 
onlara en iyi şekilde yardımcı olmaya 
çalışıyorum” dedi. 

“HER ZAMAN YANLARINDAYIM”

Profesyonel olarak 10 yıldır işaret 
dili tercümanlığı yaptığını söyleyen 
Kaya, şöyle devam etti: “Daha fazla 

insana yardımcı olabilmek için, gerekli 
sertifikaları alıp 10 yıl önce işaret dili 
tercümanlığı yapmaya başladım. İşitme 
engellilerin karate, judo taekwondo ile 
kadın hentbol milli takımlarının tercü-
manlığını yapıyorum. 4 aydır Karşıyaka 
Belediyesi’nde görev yapmaktan da 
büyük mutluluk duyuyorum. Sadece 
belediyedeki işleri değil, tüm sıkıntıları 
için işitme engellilerimize hizmet ver-
meye çalışıyorum. Kendi cep telefonum-
dan dahi gece gündüz herkese yardımcı 
olmaya gayret ediyorum. Bir kurumda 
profesyonel işaret dili tercümanının 
bulunması gerçekten çok önemli bir 
ihtiyaç. Bu ihtiyacı gören ve gereğini 
yapan Belediye Başkanımız Cemil Tu-
gay’a, Karşıyaka’da yaşayan tüm işitme 
engellerimiz adına teşekkür ediyorum 
ve örnek olmasını diliyorum.”

Önce temizlik, sonra mama
BUCA Belediyesi‘nin engelli 
temizlik personeli Recep Çelik’in 
çalışma bölgesindeki kedi ve 
köpek sevgisi, herkese örnek 
oldu. Süpürge ve kovasıyla 
çalışma alanı içindeki Efeler Ma-
hallesi, Şirinyer Tren İstasyonu 
ve çevresinde mesaiye başla-
yan Çelik’in gösterdiği sevgiye 
karşılık kokusundan tanıyan 
sokak hayvanları da her gün ona 
eşlik ediyor. Temizlik görevini 
tamamlar tamamlamaz hayvan-
ları besleyen Çelik’i görenler, 
fotoğraflarını çekerek, sosyal 
medyadan paylaşıyor.

Buca sokaklarını temizlemeye 
devam ederken, sokak hayvan-
larıyla ilgilenmeyi sürdüreceğini 
belirten Recep Çelik, “İşi devra-

lıyorum, işimi tamamladıktan 
sonra da hayvanlarla ilgileni-
yorum. Buraya geldiğim zaman 
direkt beni gördüklerinde ses 
tonumdan ya da kokumdan 
tanıyorlar. Peşime takılıyor-
lar, beraber mıntıka temizliği 
yapıyoruz. Karnı acıktığı zaman 
yemeğini ve suyunu veriyorum, 
masajını yapıyorum. Benden 
ayrılmıyorlar, akşama kadar be-
nimle dolaşıyor, paydos ettiğim-
de “Hadi gidin yerinize” dediğim 
zaman yerlerine gidiyorlar. Bu 
hayvanların insanları ne kadar 
çok sevdiğinin bir örneğidir. İn-
sanlar da tüm hayvanlara sevgi 
göstersinler. Yemeklerini çöpe 
atmasınlar, hayvanları beslesin-
ler” diye konuştu.

>> TÜRKİYE’DE ENGELLİ ANNESİ OLMAK!

İnsanların acımasız 
olduğunu gördüm
PSİKOLOG Gökhan Çınar’ın programı, Türkiye’de 
engelli annesi olmak konusunu ünlü program sunu-
cusu Özge Uzun ve engelli oğlu Dağhan ile işlendi.  

“HAMİLELİĞİM BANA GERÇEKÇİ GELMİYORDU”

Özge Uzun, Dağhan doğduktan sonra çok uzun 
süre tanı koyulamadığı için uzun uğraşlar verilen 
dönemi ve Dağhan’ın özel durumunu; ‘’Doğduğun-
da fiziksel anormallikleri vardı. Kalça çıkığı, yapışık 
parmak, kas problemleri, kas kalınlaşması, kalbinde 
problem vardı ve  ayakları bileğine yapışıktı, hiçbir 
eklemini oynatamıyordu. Çok belirgin ve farklı 
bir yüz yapısı vardı. Doğduğunda simsiyahtı. Çok 
enteresandır ki ben duyguları ve hisleri kuvvetli 
biriyimdir. Bir şey olacağını biliyordum. O hamilelik 
bana gerçekçi gelmiyordu. Numara yapıyormuşum 
gibi hissediyordum.’’ sözleriyle anlattı.

Özge Uzun, o ben değilim noktasına geldiğini, 
şöhret denen şeyin ne olduğunu fark ettiğini dile 
getirirken şu sözleri sarf etti: ‘’İnsanların ne kadar 
acımasız olduğunu gördüm. Beni en çok üzen bir 
kadın yazar şöyle bir başlık atmıştı:’Her şey oğlum 
için, bacaklarım da.’ O haksızlığı hiçbir zaman unu-
tamam. Ama ona da şu an saygı duyuyorum iyi ki 
yaşamışım bunları. ‘’

>> GÖRME ENGELLİLER DEKLANŞÖRE 

Hissederek bastı
Muğla’da, 3 görme engellinin çektiği fotoğ-
raflardan oluşan sergi beğeni topladı.

>> BAŞKAN EŞLERİNİN GÜNDEMİ 

“Engelsiz” İzmir
İzmir’deki belediye başkanlarının eşleri engellile-
rin hayatını kolaylaştırmak için kolları sıvadı.

Neler yapılacak?
Toplantıda ENGELSİZMİR 
projesinin devamı ve 2020 
ENGELSİZMİR Kongresi’nin 
planlanması, yeni yürütme 
kurulunun oluşturulması, 
ENGELSİZMİR Kongresi’nin 
tanıtma toplantısı, tarihinin 
belirlenmesi ve yeni bir 
ortak akıl oluşturulması 
yönünde kararlar alındı. 
İzmir Büyükşehir Belediye-
si tarafından engellilerin 
yaşamını kolaylaştıran me-
kanlar ve ulaşım araçlarına 
verilen “Kırmızı Bayrak”ın 
30 ilçede yaygınlaştırılması 
için çalışmalar yapılması 
kararlaştırıldı.


