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Bu meşale hiç 
sönmeyecek 
Dünyanın bir çok yerinde 

olduğu gibi Türkiye’de de, 

Engelliler için hazırlanan 

projelerin hayata geçirilmesinde 

büyük rol oyna-

yan yerel basın 

kuruluşları, 

engellilerin sesi 

olmaya devam 

ediyor.
Ayda bir 

yayınlanan, 

"Engellim 
Sesi" Gazetesi 

çalışanları, 

sokak sokak 

dolaşarak, 
gece gündüz 

demeden yap-

tıkları gazete 

satışlarından 

elde ettikleri 

gelirle, bir çok 

engellinin ya-

rasına merhem 

oluyor. 
Gazete yö-

netimi, engel-

lilerin ruhen 

ve bedenen 

kendilerine  

yeterli gücü 

kazanabilmele-

ri için, eğitici, birleştirici ve tedavi 

edici çalışmalarda bulunduklarına 

dikkat çekerek, "Toplumun zaten 

birer parçası olan engellilerin de,  

ülke ekonomisine katkı sağlamayı 

ve kaynaklarından eşit pay almala-

rını sağlamak en 

büyük amacı-

mızdır." şeklinde 

açıklama yaptı.

Gazete sa-

tışlarıyla elde 

edilen gelirle, 

engellilere te-

kerlekli sandal-

ye kazandıran 

"Engellim Sesi" 

Gazetesi, içinde 

bulunduğumuz 

"RAMAZAN" 

ayı ve yaklaşan 

bayram nede-

niyle, bu meşale-

nin sönmemesi 

ve engellilerin 

sesinin susma-

ması için herkesi 

duyarlı olmaya 

çağırdı.
"Engellim 

Sesi" Gazetesi, 

okuyucularına, 

yaptıkları kat-

kının kutsal bir 

görev olduğunu 

da hatırlatarak, kendilerine layık 

olmaya çalışacaklarını duyurdu.

ENGELLIM SESI SUSMAYACAK...!

Izmir’de yayın hayatını sürdüren, “Engellim Sesi”  

Gazetesi din, dil, ırk ve bölge ayrımı yapmadan, 

tüm engellilerin sesi olmaya devam ediyor. 

Yaptığı çalışmalarla, tüm sivil toplum kuruluş-

larına da, Engelliler yararına proje üretmeleri 

konusunda mesaj veren “Engellim Sesi” Gazetesi, 

iş birliği çağrısında bulunuyor.
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İşte engellilerin 
askerlik sevinci
IZMIR 57. Topçu Tugay Komu-

tanlığı ve Çiğli 2. Ana 

Jet Üs Komutanlı-

ğında 76 engelli, 

bir günlüğüne 

askerlik heye-

canı yaşadı. 

Izmir’de 76 

zihinsel ve bedensel engelli, 

“Temsili Askerlik Uygu-

laması” kapsamında 

düzenlenen tö-

renlerle bir gün-

lüğüne asker 

oldu.  
SAYFA 7’DE

Denizli’de 
askerlik 
heyecanı
122 engelli, tugayda yemin 

ederek askerlik heyecanını 

yaşadı.  SAYFA 7’DE

>> ENGELLI MILLI YÜZÜCÜ 

Üniforma giydi
MANISA’DA 

engelli milli yüzü-

cü Sefa Yurtkölesi’nin 

de aralarında bulunduğu 121 engel-

li, bir günlüğüne asker oldu. 

SAYFA 7’DE

>> 1 GÜNLÜĞÜNE DE OLSA 

Hayalleri 
gerçekleşti
MUĞLA Büyükşehir Belediyesi’nin 

gerçekleştirdiği çalışmada be-

densel ve zihinsel engelli Hasan 

Engin Akpınar’ın polis, zihinsel 

engelli Umut Kurada’nın ise 

1 günlüğüne itfaiyeci olma 

hayali gerçekleşti. SAYFA 3’TE

>> ENGELLI RAPÇIDEN 

Taraftarı olduğu 

takıma marş
KAS hastası Metin Özkan (30), taraftarı 

olduğu Galatasaray’a özel rap marşı besteledi. 

SAYFA 3’TE

“Koşamayanlar 

için” koştular
DÜNYANIN yardım amaçlı en büyük 

spor etkinliklerinden birine 4’üncü 

kez Türkiye ayağına ev sahipliği yapan 

Izmir, tarihi günlerinden birini daha 

yaşadı. SAYFA 5’TE

Omurilik pili tedavisi felçli 

hastalara “UMUT” oldu

PAMUKKALE Üniversitesi Has-

tanesinde 
uygulanmaya 

başlanan 
“omurilik pili” 

tedavisiyle 

tekerlekli 
sandalyeye 

mahkum 
hastalar aya-

ğa kalkmaya 

başladı. PAÜ 

Algoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses,  “Felçli 

hastalar için çok büyük bir umut. 

Çok yakın bir 

süreçte çok 

sayıda hasta-

ya erişmeyi 

düşünüyo-

rum. Hastaları 

hayatlarını 

tekerlekli san-

dalyeye 
mahkum 
geçirmekten 

kurtarmış olacağız” dedi. 

SAYFA 6’DA

BUCALI engellilerin el emeği 

göz nuru sergisinin yanı sıra, 

dans ve müzik performans-

larının sergilendiği şenlikte 

konuşan Buca Belediye Başkanı 

Av. Erhan Kılıç,  engelsiz bir kent 

için çalışmaya devam edecek-

lerini söyleyerek ,”İzmir’in en 

fazla kırmızı bayrak almaya hak 

kazanmış belediyesi olmayı 

hedefliyoruz” dedi.  

SAYFA 5’TE

Buca’da engelsiz şölen

>> AILESINI IRLANDA’DA BIRAKIP 

Yardım için geldi
GÖÇ yolundaki Suriyelilerin 

dramından etkilenen İrlandalı 

kadın, İzmir’de kurduğu dernek 

çatısı altında özellikle hayata 

tutunmaya çalışan kadın ve 

çocuklar için çalışıyor. 8’DE

>> UŞAK'TA ÖĞRENCILERDEN 

UŞAK Üniversitesi Ma-

tematik Öğretmenliği 

öğrencileri engellilerin 

günlük hayatta 

yaşadığı sorunlara dik-

kat çekmek amacıyla 

bir dizi empati etkinli-

ği gerçekleştirdi. 

SAYFA 6’DA

Empati etkinliği

Her biri 
hayatın rengi
ÜNIVERSITELI gençler, engelli bireylerle bir 

araya gelerek “Hepimiz hayatın rengiyiz" slo-

ganıyla duvar boyadı. Gençler hayatın içinde 

her rengin olduğunu vurguladı. SAYFA 4’TE

KORUYUCU ANNELIK YAPTIĞI 
Çocuklara 

hayatını 
adadı

G azeteniz Engellim Sesi, Genel Müdür Didem Şensürek yöneti-minde engelli ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.Her yeni sayımızla bir çok insana daha dokunuyor, engelli kardeşlerimizle ilgili her şeyi paylaşıyoruz. Engelli olmanın ne olduğunu, acısıyla - tatlısıyla anlatmak için mücadelemiz sürüyor. Bu pozitif ayrımcılığın 

bir diğer katkısı ise bize ulaşan ihtiyaç sahibi engellilere araba şeklinde ulaşıyoruz.Kendilerinden izin aldığımız sadece 3-4 fotoğrafı bu satırlarda paylaşmayı amaçla yap-tık. Umarız her geçen gün ve yeni sayısıyla bü-yüyen gazetemiz daha bir çok kişinin yüzünün gülmesine vesile olur.Konuyla ilgili duygu yüklü anlar yaşadıkları-nın altını çizen Engellim Sesi Gazetesi Genel 

Müdürü Didem Şensürek, “Gazete-mizden elde ettiğimiz gelirle aldığı-mız engelli arabalarını ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin evlerine kadar teslim ediyoruz. İnanın çok duygusal anlar oluyor. Hiç bir söz ya da hiç bir resim bu kardeşlerimizin memnuniyet duygularını yansıtmaya yetmez. Top-la dağıt, dinsin ağıt diyoruz. Böyle uhrevi bir konuda faydalı olabilmek inanın çok güzel bir iş. Yeni sayıla-rımızda yardım ettiğimiz insanların bazı fotoğraflarını da paylaşmayı, bilgilendirme açısından izin alıp uygun gördük.” şeklinde konuştu. SAYFA 3’TE
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>> GAZETENIZ ENGELLIM SESI ILE ENGELLILERIN YÜZÜ GÜLMEYE DEVAM EDIYOR!Umut olmayı sürdürüyor! Didem 

Şensürek

Gazeteniz Engellim Sesi ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzü gülmeye 

devam ediyor. Gazetemizin satış geliri ile engelli arabaları alıyoruz.

İşte süper babaanneBODRUM’DA, yaklaşık 7 yıl önce annesinin terk ettiği 9 yaşındaki serebral palsi has-tası Gülsiye’ye, babaannesi özveriyle bakıyor. Fedakar babaanne Gülsiye Duran, “Gülsiye artık benim çocu-ğum olacak. Ben yaklaşık iki yıl önce velayet davası açtım 

ve artık son mahkeme kaldı. Gülsiye artık mahkeme bittikten sonra dedesinin sigortasından yararlanacak. Resmen dedesiyle benim çocuğum olmuş olacak. O bizim evimizin altın topu” dedi.
SAYFA 8’DE

EKPSS engelli memur alım başvuru şartları 
ve EKPSS sınavı ne zaman yapılacak gibi sorular engelli vatandaşlar tarafından merak 

ediliyor. EKPSS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na 

(EKPSS) girecek adayların beklediği sınav tarihi ve başvuru tarihi henüz resmi olarak 
açıklanmadı. EKPSS sınavı tarihi ve başvuru 
tarihleri yayınlanan 2020 ÖSYM Takvimi ile 
birlikte ortaya çıkacak. SAYFA 2’DE

Engelli memur alımbaşvuru şartları netleşti

“Dünya tersine dönse onu başkasına bırakmam”

KONAK Belediyesi ile Kültürpark Tenis Kulübü işbirliğinde ilki geçen yıl düzen-lenen Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Tur-nuvası'nın ikincisi başladı. Kültürpark Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde 11-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen or-ganizasyona Türkiye'nin farklı illerinden 

toplam 31 bedensel engelli tenisçi ka-tılıyor. Ilk kez geçen yıl yapılan Engelsiz Raketler Mix Turnuvası'nda çiftlerden biri ayakta, diğeri ise tekerlekli sandal-yede raket sallıyor. Türkiye Bedensel En-gelliler Spor Federasyonu'nun destekle-diği turnuvanın açılış töreni Kültürpark Tenis Kulübü'nde yapıldı. SAYFA 8’DE

Engelsiz raketler korta çıktı

>> ENGELLI ÇOCUKLAR IÇIN Okula ev kurdularIZMIR’DE, zihinsel engelli ve otizmli çocukların eğitim gör-düğü okulda kurulan uygula-ma evinde, öğrenciler makarna pişirmeyi, ütü yapmayı, ev sü-pürmeyi, yataklarını toplamayı, çamaşır ve bulaşık yıkamayı öğreniyor. Çocuklar evin dışın-da ise okuldaki atölyede atık malzemelerden çeşitli ürünler yapıyor. SAYFA 5’TE

>> GÖRME ENGELLILERDEN SAHNEDE “Gözü pek” performans“ENGELSIZ Sanat” ödülü alan tiyatro grubunun 
oyuncusu İngilizce Öğretmeni Diyar İmer,  “Doğuştan 
görme engelliyim, ‘yapamazsın, oynayamazsın’ diyen-
ler sürüsüne bereket ama başarılarımız bizi motive 
ediyor. Ben artık yurt dışında güzel sanatlar eğitimi 
almak istiyorum” dedi. SAYFA 6’DA

Engelli olmanın zorlukları sergilendiTÜRKIYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilcili-
ğince hazırlanan etkinlikte ortaokul öğrencilerine 
engelli olmanın zorlukları kurulan empati parkuruyla 
anlatıldı. SAYFA 3’TE

>> KENDINI KIZINA ADADI, İzmir’in gururunu yetiştirdiBORNOVA’DA Müjgan Tekin, ağır otizmli kızı Şev-val Tekin’in (18) yaşama tutunabilmesi için tüm kariyerini bıraktı. Marka müdürlüğünü bırakıp, kendini kızına adayan Müjgan Tekin sayesinde yüzmede uluslararası başarılar elde eden milli sporcu Şevval, İzmir’in de gururu oldu. SAYFA 4’TE

İşitme 
Engelliler 
Kadın Fut-
bol Milli 
Takımı’yla 
ulusla-
rarası 
dereceler 
elde eden 
Ayşenur 
Çankaya, 
bu kez 
yine milli 
olduğu 
hentbolda 
şampi-
yonluklar 
yaşamak 
istiyor.

>> EN BÜYÜK HAYALIYol göstermek

SAYFA 3’TE

2 çocuk annesi Ayla Genç (53), çocuklarının 
tavsiyesi üzerine koruyucu aile kapsamında 
2’si engelli 3 çocuğa anne oldu. SAYFA 4’TE

Bir gazete aldınız
o da bir umut oldu
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Bir Gazete Bir Umut

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 ŞensürekMehmet 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

İlk adımlarını engelliler yararına atan gazeteniz Engellim 
Sesi, bir yaşına bastı. Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için 
mücadelemizi tam gaz hem de büyüyerek sürdürüyoruz.
ENGELLİM Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, “İnsanoğlunun temel ortak değerlerin-
den biri olan şefkat ve merhameti kalabalık nüfusla-
ra sahip megapollerde tam anlamıyla yansıtmakta 

zorlandığımızı düşünüyoruz. Umarız gücümüz 
yettiği yere kadar bu bayrağı taşır, genç kuşaklara 
hakkıyla iletme imkanı yaşarız. Destek veren herke-
se teşekkürlerimizi sunarız.” >> 3

Gazetemize verdiğiniz 
destekle engelliler 
için umut olmayı 
sürdürüyoruz. 
İhtiyaç sahibi engelli 
kardeşlerimize engelli 
sandalyesi ulaştırmayı 
gazetemizin en büyük 
amacı sayıyor, bu yolda  
bir yılı devirmenin 
gururunu yaşıyoruz.
ENGELLİLERLE ilgili 
farklı ve yapılmayanı 
hayata taşıyan bir vizyon 
çizmeyi hedeflediklerini 
söyleyen Engellim Sesi 
Gazetesi Genel Müdü-
rü Didem Şensürek, 
hedefimizin engellilere 
ve ihtiyaç sahiplerine her 
alanda dokunmak oldu-
ğumuzu kaydetti. Son 
yıllarda çıkarılan yasalarla 
birlikte bir çok mağduri-
yetin önüne geçildiğini 
ve devletin engelliye 

bakışında olumlu adımlar 
atıldığının altını çizen 
Şensürek, “Amacımız 
elimizden geldiğince 
engelli kardeşlerimizin 
yaralarını sarmak, onlara 
dokunmak, dertleriyle 
hemhal olmak. Ekibimiz 
duyarlılıkla engellilerin 
sorunlarını, taleplerini, 
haklarını, hayata dair 
hikalerini duyurmak için 
gazetemizi özenle hazır-
lıyor.” şeklinde konuştu. 
SAYFA 5’TE

n Türkiye geneli 
manuel sandalye 
ulaştırmaya devam 
ediyoruz..
n  İhtiyaç 

sahibi kişilere 
bir tebessüm 

olabilirsek ne 
mutlu bizlere.
n Bir insana 

değer vermek, 
özen göstermek, 
ona kıymetli 
olduğunu 

hissettirmek” Bir 
kültürdür”
n Bunun eğitimi 

yoktur, bu iş ve 
oluş kitaplarda 
yazmaz yolu insan 
olmaktan geçer..

Engellim Sesi Gazetesi ekibi 
daha fazla insana ulaşabilmek 
için ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ayyıldız’ın 
konuğu olduk!

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, gazetemizin Genel Müdürü Didem Şensürek

ENGELLİM Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a, Konak 
Kaymakamı Mehmet Eriş’e ve Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürü 
Nesim Tanğılav’a çeşitli ziyaret gerçekleştirdi, 
gazetemizin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
>> 5

>> İMAMDAN ENGELLİLER İÇİN 

İşaret 
diliyle 
vaaz
MUĞLA’DA 
cami imamı İdris 
Sarı (47), işitme 
engellilerin de 
verdiği vaazı ve 
cuma hutbesini 
anlayabilmeleri 
için işaret dilini 
öğrendi. >> 2

İZMİR’DE öğretmenlik yapan Mehmet 
Tanrıverdi,  öğrencileri ile birlikte bir 
proje başlatarak, oyuncak tekerleklerden 
yaptığı protez yürüteç ile bir kazada 
bacağını kaybeden köpeğe umut oldu. 

Tanrıverdi’nin, doğuştan bedensel 
engelli birinci sınıf öğrencisi Mustafa ise 
‘Fıstık’ adını verdikleri köpekle özel bir 
bağ kurarak, ona dost oldu. 
>> 4

Yok böyle dostluk!
>> MİNİK MUSTAFA: BAZEN BENDEN HIZLI YÜRÜYOR, ONUNLA YÜRÜMEYİ SEVİYORUM

>> OTOBÜS SEYAHATİ 

Kolaylaşacak

Okulun öğrencilerinden 
doğuştan fiziksel engeli 
bulunan Mustafa Emir Öz-
bay Fıstık’la çok farklı bir 
bağ kurduğunu vurguladı.

İZMİR’DE toplu ulaşımı kulla-
nan engellilerin yaşamlarını 
kolaylaştırmak için ESHOT Genel 
Müdürlüğü kolları sıvadı. Kentte 
engellileri temsil eden sivil top-
lum örgütlerinin görüşü alındı.

SAYFA 3’TE

"Engelli atamalarını aralık 
ayında gerçekleştireceğiz"

>> AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK:

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bakanlığı-
nın 2020 yılı bütçesinin 
sunumunu yaptı.

Engelliler Hakkında 
Kanun ve alt düzenle-
meleriyle Türkiye’de ilk 
kez 1500 maddelik en-
gelliler hukuku oluşturul-
duğunu anımsatan Selçuk, 
Türkiye’nin 2007’de Engellilerin 

Haklarına İlişkin Sözleşme’yi imza-
layan ilk ülkeler arasında yer 

aldığını vurguladı.
Selçuk, engellilere yö-

nelik hizmetleri mede-
niyetin ve gelişmişliğin 
temel bir göstergesi 
olarak gördüklerini 
ifade ederek, “Engelli 

atamalarını, kotaları dol-
duğu sürece aralık ayında 

gerçekleştireceğiz.” dedi. 
SAYFA 5’TE

>> SPORUNENGELLERİ 

Aşan gücü
SPOR yapmak,  bireylerde fiziksel gelişimi sağla-
makla birlikte aynı zamanda duygusal, sosyal ve 
ekonomik olarak da bireyin gelişimine katkıda 
bulunuyor. >> 8

>> AKÜLÜ ARAÇLARINA BİNEREK 

Simit satıyorlar
TEK akülü sandalyelerini ortak kullanan, beden-
sel engelli Gürkan- Rahime Tan (43) çifti, seyyar 
tezgahta simit ve poğaça satıyor. >> 2
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>> IŞITME ENGELLI SPORCULAR 

Sponsor arıyor
SPOR Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde 
mücadele eden Bornova İşitme Engelliler 
Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor) sporcu-
ları, sponsor arıyor. 20 Mayıs 2020'de İsveç'te 
düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazır-
lanan, hepsi gönüllü olarak oynayan takımın 
futbolcuları, sponsor bulunamaması halinde 
turnuvaya katılamayacak. Takımın antrenörü 
Soner Aslan, maddi imkansızlıklardan dolayı 
kulübü kapatmak zorunda kalabileceklerini 
belirtti.

İzmir'de 2007 yılında Bornova İşitme En-
gelliler Spor Kulübü Derneği'ne bağlı olarak 
kurulan Bornova Sessizlerspor takımı, işitme 
engelli birçok genci hayatın içine kattı. 2012 
ve 2016 yıllarında üst üste iki kez dünya şam-
piyonluğunu kazanan kulüp, milli takımlara 
çeşitli kategorilerde 8 sporcu göndermeyi 
başardı. Birçok başarıya imza atan kulüp, şu 
sıralar maddi zorluklarla mücadele ediyor. 
Birkaçı hariç, hepsi yüzde 100 işitme engelli 
olan ve birbirle-
riyle işaret diliyle 
anlaşan gönüllü 
sporcular, iş 
adamlarının, 
yardımseverle-
rin kendilerine 
sponsor olması-
nı istiyor.

Kulüp ant-
renörü Soner 
Aslan, gençleri 
kötü alışkanlık-
lardan korumak için bu takımı oluşturdukla-
rını söyledi. Sporcu bulmakta zorlandıklarını, 
takımdaki herkesin gönüllü olarak çalıştığını, 
çaba sarf ettiğini ifade eden Soner Aslan, "Biz, 
gençlerimizin kötü alışkanlık edinmemesi için 
uğraşıyoruz. Ancak maddi konularda zorla-
nıyoruz. Amatör takımlarda sponsor bulmak 
kolay, çünkü konuşabiliyorlar, birbirleri ile 
iletişim sağlayabiliyorlar. Ama işitme engel-
liler nereye giderse gitsin, sponsor bulmakta 
zorlanıyor. Bizim amacımız, sporcularımıza 
biraz daha destek sağlanması" dedi.

"KULÜP KAPANIRSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM"

Sponsor bulamadıkları takdirde sporcuların 
ortada kalacağını, kulübü kapatmak zorunda 
bile kalabileceklerini ifade eden Soner Aslan, 
"Ne kadar ayakta durabilirsek o kadar dura-
cağız, mücadele edeceğiz. Gençlerimiz pes 
etmiyor, geliyorlar" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Volkan Yüce de işaret dili ile 
sporcuların şu ana kadar katıldıkları maçlar-
dan 5 kupa ile döndüğünü, takımın başarısı 
için maddi destek beklediklerini anlattı.

İşitme engellilerin kullandığı cihaz sayesin-
de duyabilen Ege Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Can Sibirlioğlu 
(20) da, "Geçen yıl Türkiye şampiyonu olduk. 
Bu başarı dernek yöneticilerinin sayesinde. 
Bunun dışında başkasından maddi, manevi 
hiçbir destek alamadık. Maçlara otobüs-
le gittik. Hocalarımız yeri geldi cebinden 
masraflarımızı karşıladı. Sponsor arıyoruz. 
İsveç'e giderek Türkiye'yi temsil edeceğiz. Biz 
bu kadar ilerlemişken, arkamızda bir sponsor 
veya desteğin olmaması bizi ciddi anlamda 
üzüyor. Zor duruma sokuyor. O nedenle hem 
sponsor, hem yardım, hem de destek bekli-
yoruz. Kulüp kapanırsa çok üzülürüm" dedi.

DENIZLI'DE yüzde 51 bedensel en-
gelli Gürkan ve eşi yüzde 40 yürüme 
engelli Rahime Tan, 2012 yılında 
Büyükşehir Belediyesi'nin kendile-
rine tahsis ettiği seyyar tezgahta 
simit ve poğaça satarak, hayatlarını 
sürdürmeye başladı. Her gün saat 
07.00'de Denizli Devlet Hastanesi 
önündeki seyyar tezgahlarını açan 
Tan çifti, fırından aldıkları taze simit 
ve poğaçaları satıyor. Müşterile-
rini güler yüzle karşılayan çift, iş 
hayatında engelleri yardımlaşmayla 
aşıyor. Çiftten biri poşeti açarken, 
diğeri de talep doğrultusunda simit 
veya poğaçayı yerleştiriyor. Fiziksel 
engellerine rağmen çalışma haya-
tının içinde yer almayı tercih eden 
çift, 10 saatlik mesailerinin ardından 
yine birbirine destek olarak eve 
dönüyor. Yorucu çalışma temposu 
içinde yaşamlarını sürdüren çift, 
evden işe giderken, toplu taşıma 
araçlarını kullanıyor. Bedensel 
engelli çift, belediye otobüsünden 
indikten sonra 10 dakikalık mesafeyi 
akülü tekerlekli sandalyeye sırayla 

binerek, gidiyor.

'BIZ BALIK DEĞIL BALIK TUTMAYI 
ISTEDIK'

İşlerini severek, yaptıklarını 
belirten Rahime Tan, "Kışın soğuk 
ve yağmurda, yazın ise sıcak hava-

larda çalışıyoruz. Biz balık değil balık 
tutmayı istedik. Hayat mücadelemizi 
sürdürüyoruz. Eşimle birlikte işe 
gidip geliyoruz. Tekerlekli sandalyeye 
bazen eşim, bazen ben biniyorum. 
Eşim bindiğinde ben bastonumla bir-
likte tekerlekli sandalyeye tutunarak 

yürüyorum. Hayatta iyi ve kötü gün-
lerimizde beraberiz" diye konuştu. 

Gürkan Tan ise zorluklara eşiyle 
birlikte göğüs gerdiğini dile getire-
rek, "İşimizdeki zorlukları el birliğiyle 
aşıyoruz. Evde kalmayı değil, hayatın 
içinde olmayı seviyoruz. 
Bu şekilde gelirimizi 
elde ediyoruz. Hem 
para kazanıyoruz hem 
de toplumla iç içe yaşı-
yoruz. Rızkımızın peşinde 
koşmaya devam 
ediyoruz. Yağışlı ve 
soğuk havalarda 
işimiz zor oluyor. 
Ancak bu zor-
luklara birlikte 
göğüs geri-
yoruz. Kendi 
işimizi yapıp, 
anlımızın 
teriyle, 
onurumuz-
la işimizi 
yapıyoruz" 
dedi.

Menteşe'deki Akyol Camisi'n-
de görevli imam İdris Sarı, 
işitme engelli bireylere dini 

konularda rehberlik etmek, vaaz 
ve cuma hutbelerini anlamalarına 
yardımcı olabilmek için işaret dili 
öğrenmeye karar verdi. İl Müftülüğü 
ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nce 
2017 yılında açılan kursu başarıyla 
tamamlayan imam Sarı, bu yıl görev 
yaptığı camide, işaret dilini de kul-
lanmaya başladı. İmam Sarı, vaaz ve 
hutbe konuşmasını yaparken, aynı 

anda engelliler için de işaret dilini 
kullanıyor. Namazın ardından engel-
lilerle camide sohbet de eden Sarı, 
onların sorularını cevaplıyor, istek ve 
önerilerini dinliyor. Üç aylık kursu ta-
mamlamasının ardından internetten 
izlediği videolardan da faydalanarak 
işaret dilinde kendisini geliştirdiğini 
belirten imam Sarı, "Cemaat tarafın-
dan ilk başlarda yadırgandım. Engelli 
kardeşlerimizin vaazları dinlemeye 
başlamasıyla herkes beni takdir etti. 
Namaz kılmaya şimdilik 8 engelli 

geliyor. Namazın ardından onlarla 
sohbet ediyorum. Dini konulardaki 
sorularını cevaplıyorum. Her birine 
yardımcı olmaya çalıştığım için mut-
luluk duyuyorum. Muğla genelinde 
sadece benim görevli olduğum 
camide işaret dili ile vaaz anlatılıyor. 
Bunun yanı sıra haftada 2 gün işitme 
engellilere Kuran kursu veriyorum. 
Kimse unutmamalıdır ki hepimiz en-
gelli adayıyız. Görevimi en iyi şekilde 
yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

İşitme engelli Hüseyin Dündar 

(25) ise işaret diliyle verilen vaazı 
ve hutbeyi anladıkları için mutlu 
olduğunu söyledi. Hizmet hakkın-
da değerlendirme yapan Menteşe 
Müftüsü Mustafa Aydın, "Her kesim-
den olumlu dönüşler aldık. Engelli 
kardeşlerimizin ibadetlerini huzurlu 
bir şekilde yapabilmeleri için onların 
camiye girme hususunda bütün 
engelleri kaldırdık. Bu çalışmayı 
önümüzdeki süreçte daha yaygın-
laştıracağız. Amacımız toplumun her 
kesimine ulaşmak" diye konuştu.

>> IMAMDAN ENGELLILER IÇIN IŞARET DILIYLE VAAZ

En güzel rol model olsun
Muğla’da cami imamı Idris Sarı (47), işitme engellilerin de verdiği vaazı ve cuma hutbesini anlayabilme-
leri için işaret dilini öğrendi. Şimdi imamın diğer meslekdaşlarına örnek olmasını bekliyoruz..

Akülü araçlarına binerek simit satıyorlar
Denizli’de yaşayan ve tek akülü sandalyelerini ortak kullanan, bedensel engelli Gürkan- Rahime Tan (43) çifti, seyyar tez-
gahta simit ve poğaça satıyor. Rahime Tan, “Biz balık değil balık tutmayı istedik. Hayat mücadelemizi sürdürüyoruz” der-
ken, eşi Gürkan Tan ise “İşimizdeki zorlukları el birliğiyle aşıyoruz. Evde kalmayı değil hayatın içinde olmayı seviyoruz” dedi.

Yatalak eşine sesiyle şifa oluyor
İzmir’in Konak ilçesinde, motosiklet çarpması sonucu yüzde 100 engelli olan ve 
dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Mehmet Sürer (35), eşi Emine 
Sürer’in (27) kendisine söylediği türkülerle mutluluk buluyor. 
YATAĞININ başında eşinin 
söylediği türkülerin mutluluğu 
yüzüne yansıyan Mehmet Sürer’in 
durumu görenleri duygulandırır-
ken, Emine Sürer ise 4 çocuğunun 
tüm sorumluluğunu tek başına 
taşıyor. DHA’nın Ekim ayında hayat 
hikayesini haberleştirdiği Sürer’in 
tedavisi için Sağlık Bakanlığı’ndan 
yardım isteyen Emine Sürer, "Ben 
ona türkü okuyunca çok mutlu 
oluyor, gözlerinin içi gülüyor. O 
mutlu olunca, ben de mutlu oluyo-
rum" dedi.

Geçen yıl Ağustos ayında Diyar-
bakır’a tatile giden ailesini almak 
için İzmir Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'ne doğru yola çıkan 
Mehmet Sürer’e, yolda yürürken 
ters yönden gelen bir motosiklet 
çarptı. Motosikletin çarpmasıyla 
yere düşerek kafasını vuran Sürer 
daha sonra ayağa kalkarak, çevre-
sindekilere "Bir şeyim yok" deyip 
otogara gitti. Diyarbakır'a gitmek 
üzere otobüse binen Sürer, Mani-
sa'nın Salihli ilçesinde fenalaştı. Sü-
rer, mide bulantısı ve baş dönmesi 
şikayetiyle otobüsten ambulansa 
alınarak Salihli Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Beyninde ciddi hasar 
oluştuğu belir-
lenen Sürer, 
Manisa Celal 
Bayar Hasta-
nesi'ne sevk 
edildi. Burada, 
bilinci kapa-
lı şekilde 
yaklaşık 2 
ay yoğun 
bakımda 
kalan Sürer, 
uyandığında 
konuşma, 

yürüme, yemek yeme gibi birçok 
yetisini kaybetti, elleri ve ayakların-
da da bükülmeler meydana geldi. 
Tedavisinin ardından taburcu 
edilen ve yatağa mahkûm olarak 
yaşamaya başlayan Sürer'e, yüzde 
100 engelli raporu verildi. Özel 
bir tekstil firmasında çalışırken 
bu süre içinde malulen emekli 
olan Sürer, midesine takılan tüp 
yardımıyla, mamayla beslenmeye 
başladı. Kendisine söylenenleri 
anlayan Sürer, sadece gözleriyle 
iletişim kurar hale geldi. Eşi Emine 
Sürer, çaresizliklerine çözüm bu-
lunmasını isteyerek, İzmir İl Sağlık 
Müdürlüğü'ne yardım çağrısında 
bulundu ve eşine çarpan kişinin de 
hala bulunamadığını söyledi. Esma 
(12), İslam (8) ve ikiz kız çocukları 
Melisa ve Esila'ya (1,5) hem annelik 
hem de babalık yapmaya başlayan 
Emine Sürer, eşine çarpan sürücü-
nün bulunması için yetkililerden 
yardım istedi. Emine Sürer, "Eşimin 
ayağa kalkmasını istiyorum. Sağlık 
Bakanlığı’na sesleniyorum, lütfen 
eşimin ayağa kalkması için bana 
yardım edin. 4 çocuğumla beraber 
mücadele veriyorum" dedi.

Eşinin yatağının başucuna 

oturup, gözlerinin içine bakarak 
ona türküler okuyan Emine Sü-
rer’in bu anları, kızı Esma tarafın-
dan cep telefonuyla kaydedildi. 
Emine Sürer’in, sözleri Kürtçe olan 
'Çavreşamın' adlı aşk türküsünü 
okurken Mehmet Sürer’in hisset-
tiği mutluluk, gözlerine ve yüz mi-
miklerine yansıdı. Sürer, "Ben ona 
türkü okurken çok mutlu oluyor, 
gözlerinin içi gülmeye başlıyor. O 
mutlu olunca, ben de mutlu oluyo-
rum" dedi.

SÖZLERI KENDI DURUMUNU 
ANLATIYOR

Sürer’in okuduğu türkünün 
sözleri ise şöyle;
"Kara gözlüm gel yanıma
Hastayım sensin sebebim
Kara gözlüm gel yanıma
Halsizim sensin sebebim
Çok narin güzelsin bu gönlün 
içinde
Dermansız bir yarasın bu canda
Kara gözlüm gel yanıma
Hastayım sensin sebebim
Kara gözlüm gel yanıma
Halsizim sensin sebebim
Senin adını kendi kanımla yazdım 
bu gönüle
Bir defalık sözle değil
Kara gözlüm
Kara gözlüm gel yanıma
Hastayım sensin sebebim
Kara gözlüm gel yanıma
Halsizim sensin sebebim"

ESMA, FELÇLI BABASINI 
YATAKTAN KURTARMAK IÇIN 

Beyin cerrahı 
olmak istiyor
ÇIFTIN 11 yaşındaki kızı Esma'nın Türkçe 
dersinde otobiyografi ödevi için yazıp, ba-
basının başucuna astığı satırlar, okuyanların 
içini sızlatıyor. Esma ödevinde şu satırlara yer 
veriyor: "Hayalimdeki meslek beyin cerrahlığı. 
Doktor olup, hiç kimsenin babasının bu halde 
kalmaması için elimden geleni yapacağım."

Emine Sürer, "Onu böyle görmeye dayana-
mıyorum. Konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek 
yiyemiyor, öylece bakıyor. Çocuklarım bana 
gelip, babalarının ne zaman ayağa kalkacağını 
soruyor" dedi. 

'KIMSENIN BABASININ BU HALE GELMEMESI 
IÇIN ELIMDEN GELENI YAPACAĞIM'

Çiftin kızları Esma'nın Türkçe dersinde 
otobiyografi yazımı eğitimi alırken kaleme 
alıp, babasının yatağının yanı başına astığı 
yazı ise okuyanları duygulandırıyor. Küçük 
Esma'nın doktor olup babasını iyileştirmek 
isteğini anlattığı otobiyografisinde şu ifadeler 
yer alıyor:

"Ben Esma Sürer, Mardinliyim. Dört karde-
şiz, üç kız bir erkek. En sevdiğim renk bebek 
mavisi, en sevdiğim yemek sarma, en sevdi-
ğim tatlı sultan sarması. Yemek yapmayı çok 
severim. Hayalimdeki meslek beyin cerrahlığı. 
Beyin cerrahı olmak istememin başlıca sebebi, 
babamın motosiklet kazasında beyin kana-
ması geçirip, yatalak kalması. Benim en büyük 
hırsım bu yüzden. Doktor olup, hiç kimsenin 
babasının bu halde kalmaması için elimden 
geleni yapacağım. Doktor olup, insanların 
hayatlarının bu kadar ucuz olmadığını herkese 
göstereceğim. Doktor olup, babamın, anne-
min, benim ve kardeşlerimin yaşadıklarını hiç 
kimsenin yaşamaması için uğraşacağım."
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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.
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

      Alo orası tekerlekli sandalye teslim eden gazete mi?
teslim eden

Ekim 2019
Yıl: 1 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim
Bir Gazete Bir Umut

İşte böyle, aynı başlıktaki gibi yüzlerce telefon 
almaya başladık. Genel Müdürümüz Didem Şensürek 
önderliğinde güzel adımlar atarak neredeyse bir yıllık 
yol aldık. Ama halen yolun başındayız, bizden yani 
siz destekçilerimizi bekleyen, gerçek anlamda ihtiyaç 
sahibi engelliler var. Çoğunun gözü telefonda ya da 
kapıda, ya çıkar gelirlerse diye... Haydi el ele verip 
umut olmaya devam edelim

ENGELLİM Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem Şen-sürek, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuyla ilgili konuşan Şensürek, “Bizim için çok verimli bir ziyaret 

oldu. Sayın müdürümüzle yaptığımız işleri paylaşmak, kendisinin bilgi birikimin-den paylaşmak verimli sonuçları almamıza neden olacak. Engelli ve ihtiyaç sahipleri için çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Konuğu olduk

İZMİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ’NÜN

İşte geçen ay engelli arabalarını tes-lim alıp, bizleri kırmadan gazetemiz-le birlikte poz veren kardeşlerimiz.

DİDEM ABLA BİZE DE BEKLERİZ!Engellim Sesi Gazetesi’nin telefonlarını ara-
yan yüzlerce kardeşimiz engelli, ihtiyaç sa-hibi olduğunu söyleyerek engelli sandalyesi 

talep ediyor. Öncelikle gazetemizi arayan kardeşlerimizden en çok duyduğumuz söz 
“Alo orası tekerlekli sandalye teslim eden gazete mi?” sorusu oluyor.Gerçek samimi çalışmaların sonucu olan 

bu soru dahi hem bizi hem de bize güvene-
rek destek olan kardeşlerimizi mutlu ediyor.Bir yıldır yayımladığımız gazetemiz bir çok 

evin kapısından dualarla giriyor. Gözyaşları 
ile engellilerle buluşuyor. Daha çok yolu-muz var. Bu bir bayrak yarışıdır ki başarının 

karşılığının ahiret yurdunda göğüslendiği bir durumdur. Haydi o halde! Sizler bizlere 
destek olun, bizler de engelli sandalyeleri ve 
gazetemizde o evlere girmeyi sürdürelim.

Kızılay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kuşadası’nda Engelsiz Kamp etkinliği düzenledi.

>> KUŞADASI’NDA Engelsiz Kamp etkinliğiPROTOKOL kapsamında Ku-şadası Efeler Gençlik Kampı’n-da 400’e yakın engelli birey ve ailesi misafir edildi.Programda, Kızılay çalı-şanları, gönüllü psikologlar, fizyoterapistler ve gençlik liderleri görev aldı. Görsel sanatlar, spor, havuz ve deniz etkinlikleri, iletişim ve takım çalışması, çocuklara yöne-lik psikomotor becerilerini geliştirecek aktiviteler, ritm çalışmaları, anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik psiko-sosyal faaliyetlerle ergenlikte yaşanan sorunlar üzerinde aile terapileri düzenlendi.  
SAYFA 3’TE

KÜTAHYA'DA yaşayan be-densel engelli Emre Aygün, ihtiyaç sahibi 12 ailenin 
ilkokula de-vam eden 

çocuklarına okul kıyafeti desteğinde bulundu. 
SAYFA 3’TE

Bu kez engelli genç yardım eli uzattı KEMALPAŞA Belediyesi Engelli Yaşam Merkezi engellilere yönelik ilk etkinliğini Pamucakta gerçekleştirdi.  SAYFA 8’DE

Kemalpaşa’da engellinin adı var

KLAVYEYİ BURNU İLE KULLANARAK 2’nci kitabını yazıyor
MUSTAFA 
Erol (38), 3 yıl önce piyasa-ya çıkardığı ‘Herkes Beni Engelli Sanıyo!’ isimli hikaye kitabının ar-dından başka bir engellinin hayatını konu alan ikinci kita-bını yazmaya başladı.  

SAYFA 6’DA

>> BAŞKAN ARAS’TAN FarkındalıkeylemiBODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, engellilerin günlük yaşamlarındaki sorun-ları tespit etmek ve bu konuda farkındalığı 
artırmak amacıyla tekerlikli sandalye ile Turgutreis Mahallesi sokaklarında dolaştı. SAYFA 4’TE

İZMİR’DE yaşayan, bir kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi’li 
(DMD) sahip çocukların aileleri, yurt dışında tedavi umutlarını yükselten birçok ilaç ve benzeri deneme olduğu-nu belirterek, bunların Türkiye’de de uygulanmasını istedi.  SAYFA 4’TE

Dikkat çektiler

DMD’ye 
çocuklarının eskitemedikleri ayakkabıları ile

Bir gazete aldınız
o da bir umut oldu

Eylül 2019
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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 ŞensürekMehmet 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

Kanserini yenen doğuştan engelli Pınar’ın hayali gerçek oldu!Lenf kanserini yenen doğuştan engelli Pınar’ın hayali gerçek oldu. Pınar, iki kardeşiyle birlikte motosiklet sürerek İtalya’ya ulaşmayı başardı.

>> RESMİ BAKIM MERKEZLERİNDEN 7 bini aşkın engelli 
hizmet alıyor
AİLE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca, evde bakımı mümkün olmayan 
engelliler, kurumsal hizmetler-le destekleniyor. Bu kapsamda, 

resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan 
engelli sayısı, 2002’de 1843 
iken 2019 Mayıs itibarıyla 7 bin 255 oldu. SAYFA 2’DE

SAYFA 3’TE
>> ENGELLİ ARAÇLARINDA 

“Engeller” 
kalkıyor
ADAPAZARI Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren “Engelli Araçlar Bakım 
Atölyesi”nde ilçe sınırları haricinde çevre il ve ilçelerden gelen engelli araçlar ücretsiz tamir edilerek sahiplerine teslim ediliyor. 
SAYFA 3’TE

Şimdi 
destek 
zamanı

Temmuz 2019
Yıl: 1 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim
bir gazete bir umut

 Toplam 41 ülkeden 
sporcuların yarıştığı mü-
sabakada sadece Türkiye 
engelli bayrak takımı ile 
yarışlara katılırken, 3 Türk 
sporcu yüzme, koşu ve 
bisikletten oluşan par-
kuru 5 saat 30 dakikada 
bitirmeyi başardı.
>> TÜRK ENGELLİ TAKIMI 

Tarih yazdı
KARADAĞ’IN Kotor kentinde düzenlenen Iron Man yarışları, bu sene bir ilke sahne oldu. 
Türkiye ilk kez engelli üç atleti ile bayrak takımı olarak yarışla-ra katıldı ve büyük ilgi gördü. 

Türkiye adına 
yüzmede Mustafa Şar, koşuda Burak Abacıoğlu ve bisiklette de Enes Günel müsabakalarda yer aldı. 

SAYFA 8’DEGAZETEMİZİN GELİRLERİYLE ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Gazeteniz Engellim Sesi ile ihtiyaç sahibi engelliler için çeşitli yardımları hayata taşıyoruz. Engelli 
ve yaşlılarımız için verdiğimiz mücadelede bize destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. 
Okyanusta bir damla tatlı su bile olabilsek başarıyı sırtlayacağız. O yüzden şöyle sesleniyoruz:Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için şimdi destek zamanı! Teşekkürler İzmir, Teşekkürler Türkiye..ALTINCI sayımızı huzurlarınıza sunduğumuz gazeteniz Engellim Sesi ile engellilerin yüzü gülmeyi sürdürüyor.

Gazetemizin satışı ile elde edilen gelir ile aldı-ğımız manuel engelli arabaları ile çeşitli yardım kalemleri ihtiyaç sahipleri ile buluştu.

Sizlerden aldığımız bu destekle çıktığımız bu yolda bir diğer kazancımız hayırseverlerin güvenini kazanmak oldu. 

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA: 
Evde bakım maaşı 
alabilirsiniz!
DEVLETİN, evinde 
bakıma muhtaç 
yaşlı ve engelli 
yakınına bakanlar 
için ödediği ücret 
desteğine evde 
bakım maaşı 
deniliyor. Yüzde 
50’nin üzerinde 
engeli bulunan 
ve tek başına 
yaşamayıp 
bakıma muhtaç 
olan yaşlısına 
bakan kişilerin 
aldığı evde bakım 
maaşı için Aile ve 
Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüklerine 
başvurulması 

gerekmektedir. 
Bakıma Muhtaç 
Engellilerin 
Tespiti ve Bakım 
Hizmeti Esaslarının 
Belirlenmesine 
İlişkin Yönetmeliğe 
göre gerekli 
incelemeler 
yapıldıktan sonra 
maaş ödemeleri 
yapılmaktadır. Son 
günlerde internette 
‘evde bakım maaşı 
sorgulama 2019’ 
aramaları artarken 
sizin için daha 
detaylı bir haber 
hazırladık. 
SAYFA 3’TE

>> YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE 
Takip 
edilecekler
ENGELLİLERE 
hizmet veren özel 
eğitim ve rehberlik 
kurumları yönet-
meliği değişiyor. 
TÜBİTAK tarafından 
hazırlanan yüz 
tanıma sistemi ile 
özel eğitim kurum-
larındaki engelli bi-
reylerin kameralı ve 
biyometrik yöntem-
le devamsızlık takibi 
yapılacak. Böylece 
devam etmediği 
hâlde etmiş gibi 
gösterilen bireyler 
üzerinden ödenek almaya dönük suistimaller de ortadan kalkacak. SAYFA 2’DE

TÜRKSAT, ENGELLİLER 
VE YAŞLILAR İÇİN 
Sponsor oldu
ENGELLİLERDE ve Yaşlılarda Dijital Dönü-şüm Sempozyumu yarın Ankara'da Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.Sempozyum, Türksat'ın tanıtım kanalından canlı yayınlanacak. 

SAYFA 4’TE

>> ENGELLİLERİN ESERLERİ 

Tam not aldı
FOÇA Halk Eğitim Merkezi  Müdürlü-ğü’nün açtığı ve 5 bini aşkın kursiyerin katıldığı kurslarda üretilen eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. SAYFA 6’DA

>> ENGELLİLER İÇİN 

Akıllı asistan 
yaptılar
DÖRT genç, kendileriyle aynı üniversite-de okuyan görme engelli arkadaşlarının günlük hayatta yaşadığı problemlerden yola çıkarak onların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan bir sistem ta-sarladı. Yazılımı tasarlayan gençler 8’inci Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi’nde, Türkiye Bilişim Derneği Özel Ödülü’nün de sahibi oldu. SAYFA 2’DE

RTÜK’ten duyarlılık artırıcı karar çıktı

SAYFA 8’DE

Kasım 2019
Yıl: 1 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Nutuk’un ışığı engel tanımadı

BUCA Belediyesi tarafından görme engellilere Milli  Müca-dele’nin 100’üncü yılına özel olarak hazırlatılan Nutuk, Tür-kiye’nin dört bir yanından talep aldı. >> 8

Engelli kardeşi için hayallerinden vazgeçti
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü bitiren Feride Çetin (29), hayallerinin değil kardeşinin peşinden gitti. İlk başlarda kardeşini boc-ce kursuna getirip götüren Feride Çetin, şimdilerde ise takımının antrenörü oldu.

2015 yılından bu yana ta-kımla birlikte olduğunu an-latan Feride Çetin, maçlarda gözlerle anlaştıklarını belir-terek, "Sporcuların birçoğu konuşamıyor. Konuşsalar da sadece aileleri anlayabiliyor. Biz konuşmadan sadece gözlerimizle, kalplerimizle, 

yüreklerimizle binlerce cümle kuruyoruz. Onlar bize bir sürü şey anlatıyorlar ama konuşmuyorlar. Maç-larda ben onların eli kolu oluyorum. Onlar da benim gözüm ve kulağım oluyor. Maçlara öyle çıkıyoruz" diye konuştu. SAYFA 3’TE
Feride Çetin, serebral palsi (beyin felci) olan bedensel engelli 
kardeşi Mustafa Çetin (24) için hayatını değiştirdi. 

"KALBİMİZLE BİNLERCE  CÜMLE KURUYORUZ"

Reyting rekortmeni programı ile beğeni toplayan 
Müge Anlı, bu ay Engellim Sesi Gazetesi’nin dağıttı-
ğı engelli sandalyelerinin ihtiyaç sahipleriyle buluş-
masına vesile oldu. Müge Anlı ile ekibine teklifimizi 
geri çevirmedikleri için çok teşekkür ediyoruz. 
Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edili 
Anlı’ya başvuran  ihtiyaç sahiplerine iletilen engelli 
sandalyeleri ile yaşam konforları artacak.

 GAZETEMİZ İLE 
ENGELLİLERİMİZ
İÇİN BİR UMUT 

Müge Anlı davesile olacak!

GAZETEMİZİN  PROJESİNE

Müge Anlı

BİR UMUT OLMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIK İlk günden beri büyük bir mücadele verdik-
lerini söyleyen Engellim Sesi Gazetesi Genel 
Müdürü Didem Şensürek, “Temel amacımız 
ihtiyaç sahiplerine ulaşıp bir umut olabilmek 
demiştik. Her sayımızda bunu amaçlayıp bir kere daha diyerek yola devam ediyoruz. 

Biz bu duygularla Müge Anlı hanımın güzel 
kalbini bildiğimiz için ekibine ulaşarak gaze-
temizle ilgili bilgi verdik. Sandalyeleri ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmaları üzere gönderdik. 
Bizlere gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür 
ederiz.” diye konuştu. SAYFA 5’TE

Engelli oğlu için 
 yarışıyorİZMİR’İN Karşıyaka ilçesinde yaşa-yan Ceylan Baştu, doğuştan beden-sel engelli 7 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi oğlu Kaan Mete ile okula gidiyor. Ders sırasında, bir süre önce doğan be-beğiyle ilgilenen, teneffüslerde oğlu Kaan’ı dışarı çıkarıp oynatan fedakar anne, okul bitiminde çocuklarını alıp evinin yolunu tutuyor

- Ceylan Baştu:“Sabah Kaan Me-te’ye kahvaltısını verip, onu okula hazırlıyorum. Kapıda bir komşu bulduğumda be-beğimi ona verip, Mete’yi servise 

bindiriyorum. Bebeği arabaya koyup koştura koştura, servisten önce okula ulaşıyorum. Sonra oğlumu servisten alıp sınıfına çıkarıyorum” SAYFA 6’DA

İyi ki varsın Cafer öğretmenALİAĞA Helvacıoğlu Ortaokulu’nun görme engelli Türkçe öğretmeni Cafer Tatlı (32), 7 yıl önce atandığı okulunda çok mutlu. Tatlı, hiçbir zaman engelinin 
arkasına sığınmadığını, öğrencileri ile empati kurarak ders işlediğini anlat-tı. Öğrenciler de çok sevdikleri Cafer Tatlı’nın derslere girmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını belirtti. SAYFA 3’TE

İSMAİL Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda açılan atölyelerde öğrenciler hem rehabilite ediliyor hem de meslek sahibi oluyor. >> 5

>> ZİHİNSEL ENGELLİLER Yumurta toplayıp, araç yıkıyor

zamanla

ENGELLİLERİN hayatını kolaylaştırmak için birlikte çalışan İzmir’deki belediye başkanlarının eşleri, Menemen Bele-diyesi tarafından yapımı tamamlanan “Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çilek Kafe”nin açılışında bir araya geldi. 
SAYFA 8’DE

>> BAŞKAN EŞLERİNDEN Engelliler içinörnek dayanışma

ENGELLİ bireylerin de katılımıyla kol kola yapılan yürüyüş için Alsancak Bor-nova Sokak (1469 Sokak) trafiğe kapatıl-dı. SAYFA 8’DE

>> BİRLİKTE YÜRÜDÜLER Birlikte pedal çevirdiler

>> ENGELLİ ÇOCUK İÇİN Yol yapıldıMARMARİS’TE eğitimine devam edebil-mesi için annesi tarafından 70 metrelik patika yolda sırtta taşınan bedensel en-gelli çocuk yola     kavuştu. SAYFA 7’DE

>> HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR!Bizi hedefe koymuşlarKoysunlar... Biz Allah’tan başka kimseden korkmayız
Engellim Sesi Gazetesi önümüzdeki ay bir yaşına basacak. Bu-
güne kadar bir çok ihtiyaç sahibi engellinin yüzünü güldürme-
yi başardık. Ancak bu yolda rantları bozulan, tek işleri engellile-
ri istismar etmek olan kişi ve kişilerin bize saldırısı da artıyor.
ENGELLİLER ülkemizde hem ihtiyaç sahibi hem de en çok istismar edilen kişilerin başında geliyorlar. Bazı şeytan-laşmış insanlar için kolay hedefler. Bu yeri geliyor sokakta adli vakalara geçe-cek bir suç oluyor, yeri geliyor engellileri bahane ederek kendi ceplerini dolduran kişilerin istismarında hayat buluyor.Engellim Sesi gazetemizin çıktığı bu yolda daha ilk adımlarımızı atarken bu tip iş, oluş ve eylemleri yapanların hedefi olacağını biliyorduk.  Bu kişilerin rantına son vermek için bir şey yapma-dık. Çünkü biliyoruz ki ışığın olmadığı yere karanlık, iyiliğin olmadığı yerde kötülük olur. Ne karanlık ne de kötülük bir oluş durumu değil, aydınlığın ve iyiliğin olmayışıdır. Biz daha ilk adımları-mızı atarken iyilik ve aydınlıkla hareket etmeyi gerçekten de şiar edindik. 

Ancak son günlerde bazı şer odakları okurlarımızı arayıp, bizimle ilgili türlü iftiraları attığı bilgileri bize ulaşıyor. O gönlü güzel, kendi güzel okurlarımız her ne kadar bu şer odaklarına taviz ver-mese de insanımızın, engelli ve engelli ailelerimizin kalbinin mutmain olmasını istiyoruz.
Biz tüm işlerimizi yasal ve şeffaflıkla yapıyoruz. Tüm medikal alış fatura kayıtları, kargo vb bilgilerini elimizde tu-tuyoruz. Başkaları gibi 8-9 yıllık fotoğraf-ları bugün dağıtılan yardımlar gibi asla göstermedik ve göstermeyeceğiz.Uzun yıllardır bu işi yapanlar gerçek-ten kendi cepleri yerine engellilerin fay-dasını gözetseydi sandalye ihtiyacı olan kardeşimiz kalmazdı. Bu bilgilendirmeyi dikkate alarak bize güvendiğiniz için teşekkür ediyoruz.

Adımızın sonunda 
harfi var!

m
Lütfen bizi kimseyle karıştırmayın

Bir Gazete Bir Umut

Engelliler yararına ilk adımlarını atan gazeteniz 
Engellim Sesi, bir yaşına bastı. Engelli, yaşlı ve 
ihtiyaç sahipleri için mücadelemizi tam gaz hem 
de büyüyerek sürdürüyoruz.

Dile kolay bir yıl önce bebe 
adımlarını atarak, iyilikte yarış-
mayı 

tercih ettik. 
Engellileri 
sömüren çok 
sayıda gazete-
den farkımız 
olmalıydı. Bu 
yüzden şeffaf 
olmalı ve her 
an üretmenin 
yolunu aradık. 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Engellim Sesi 
Gazetesi Genel 
Müdürü Didem 
Şensürek, zorluk-
lara göğüs gere-
rek bir yılı geride 
bırakışımızı şu 
sözlerle paylaştı:

“İnsanoğlunun temel ortak değer-
lerinden biri olan şefkat ve merhameti 

kalabalık nüfuslara sa-
hip megapollerde tam 
anlamıyla yansıtmakta 
zorlandığımızı düşünü-
yoruz. Şöyle ki bir takım 
kardeşlerimizin engelli 
sandalyesi ihtiyacı var, 
bir takım hayırseverler 
ise şefkat ve merhametin 
tecellisi ile yardım etmek 
istiyorlar ama güvenebi-
lecekleri yer bulmakta zor-
lanıyorlar.  Bu noktada bir 
varoluş sergilemek için yola 
çıktık ve çok şükür 1 yıl ge-
ride kaldı. Umarız gücümüz 
yettiği yere kadar bu bayrağı 
taşır, genç kuşaklara hakkıyla 
iletme imkanı yaşarız. Destek 
veren herkese teşekkürlerimizi 
sunarız.”

Engellilerin otobüs 
seyahati kolaylaşacak
İzmir’de toplu ulaşımı kullanan engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için ESHOT Genel 
Müdürlüğü kolları sıvadı. Mobil uygulama, durak ve otobüs içi uyarı sistemlerinin hayata 
geçirilmesi için kentte engellileri temsil eden sivil toplum örgütlerinin görüşü alındı.
İZMİR’DE engellilerin otobüsle ulaşım 
konusunda yaşadıkları sıkıntıları azalt-
mak için 
bir dizi 
tedbir al-
maya karar 
veren İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi 
ESHOT 
Genel Mü-
dürlüğü, 
kentteki 
engelli 
dernekleri 
ve vatan-
daşlarla bir 
araya gel-
di. Bilgi alışverişi amacıyla düzenlenen 
toplantıda engelli dernekleri temsilcileri 
yaşadıkları sorunları ve çözüm öneri-
lerini ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey 
ve ilgili tüm birimlerin yöneticilerine 
anlattı.

ENGELLİLERİN ULAŞIMDA 
ÖNCELİKLİ TALEPLERİ

Engelli derneklerinin temsilcileri; 
duraklarda ve araç içlerinde sesli ve 
görüntülü uyarı sistemlerinin mutlaka 
olması gerektiğini ifade etti. Durağa 
yaklaşan otobüsün nerede olduğu, kaç 
dakika içinde geleceği, otobüs şoförüne 
durakta engelli bir vatandaşın beklediği 
bilgisinin anlık olarak ulaşması, araçlar-
da yaklaşılan ve varılan durak bilgile-
rinin sesli ve görüntülü olarak anons 
edilmesi gibi uygulamalarının hayata 

geçirilmesi istendi. Engelli temsilcileri, 
özel araçlarının kural dışı park etmesi 

nedeniyle oto-
büslerin 
duraklara 
yanaşama-
masından da 
şikayetçi oldu.

BEY: SİZLERİ 
ÇOK ÖNEM-

SİYORUZ

Tüm katılım-
cıları dikkatle 
dinleyen 
ESHOT Genel 

Müdürü Erhan Bey toplantı sonunda şu 
açıklamayı yaptı: “Talepleriniz dikkate 
alınacak; yeni uygulamalar ve düzen-
lemeler bu doğrultuda planlanacak 
ve en kısa sürede hayata geçirilecek. 
Bunlar yapılıncaya dek; ilk etapta, 
otobüslerimizdeki validatörlerin sesli 
uyarı sistemleri yeniden aktive edilecek. 
Şoförlerimize duraklara yanaşma ve 
engelli yolcularımızı fark etme husus-
larında daha hassas olmaları için bilgi 
ve eğitim verilecek. Hatalı parklarının 
engellenmesi için de İl Emniyet Müdür-
lüğü ile temasa geçeceğiz. Sizleri çok 
önemsiyoruz. İletişimimiz, güçlenerek 
devam edecek”.

Karşıyaka’dan otizmli çocuklara destek mesajı
Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi, Engelliler Komisyonu Başkan Vekili Hülya Polat, ‘otizmli öğrencilerin yuhalanması’ skan-
dalına ilişkin “Bu anlayışı kınıyoruz ve reddediyoruz. Otizmli çocukların eğitim hakkı engellenemez” açıklamasını yaptı. 

KARŞIYAKA Belediye Engelliler ve 
Yaşlılar Komisyonu Başkan Vekili 
Hülya Polat, Karşıyaka Belediyesi 
adına yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti: “Otizmli çocukların eğitim 
hayatlarında ayrımcılığa uğraması, 
aşağılanması ve dışlanması gibi  
olaylar; ülkemizin de tarafı olduğu 
Avrupa İnsan Hakları Beyanname-
si ve Engelli Hakları Beyannamesi 
ile kesinlikle bağdaşmamaktadır. 
Karşıyaka Belediyesi olarak, Ak-
saray’daki okulda yaşanan utanç 

verici olayı, yapılan büyük haksızlığı 
kınıyoruz ve reddediyoruz. Otizmli 
çocuklarımızın devlet okullarında 
eğitim alması bir haktır ve engel-
lenemez. Okul müdürleri de böyle 
bir olay karşısında taraf olamaz. Bir 
müdürün burada asli görevi velileri 
yatıştırmak, haksızlığın karşısında 
durmaktır. Okul müdürü hakkındaki 
yasal soruşturmanın sonuna kadar 
sürdürülmesini istiyor, tüm velileri 
engelli hakları konusunda vicdanlı 
olmaya davet ediyoruz.”

1 YAŞINDA
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Engellim

Güzelbahçe ilçesindeki Ali Bayırlar 
İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği 
yapan Mehmet Tanrıverdi, 6 yıl 

önce trafikte önündeki aracın bir sokak 
köpeğine çarptığını görünce köpeği 
veterinere götürdü. Veterinerin, köpe-
ğin bacaklarının kırıldığını söylemesi 
üzerine onu sahiplendiren Tanrıverdi, 
bu olaydan çok etkilendi. Türkiye’de 
ve Almanya’da yürüteç yapan firmaları 
araştıran duyarlı öğretmen, fiyatların 
çok yüksek olduğunu fark edince 
yürüteçleri kendi yapmaya karar verdi. 
Tanrıverdi, öğretmenlik yaptığı birinci 
sınıf öğrencilerini de projeye dahil ede-
rek, onlarda hayvan sevgisi yaratmayı 
amaçladı. Minik öğrenciler, evlerindeki 
oyuncaklarının tekerleklerini getirdi, 
Mehmet öğretmen ise, Güzelbahçe İl 
Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin’in de 
desteğiyle, bir hayvanseverin çalıştı-
ğı fabrikada 3 gün okul çıkışlarında 
çalışarak yürüteç yaptı. Alüminyum 
galvanizli boruları ısıtarak büken ve 
nalburdan aldığı parçaları birleştiren 
Tanrıverdi, Fıstık isimli, arka bacakla-
rından birini kazada kaybetmiş olan 
köpeğe ayak oldu. Yürüteç takıldıktan 
sonra çok daha rahat yürüyebilen 
Fıstık, öğrencilerin de en sevdiği can 
dostları oldu. 30 kişilik sınıfın başkanı, 
doğuştan fiziksel engelli öğrenci Mus-
tafa Emir Özbay ise, Fıstık’la özel bir 
bağ kurarak, sokak hayvanlarına olan 
ön yargısından kurtuldu.

'EN GÜÇLÜ BAĞI BEDENSEL 
ENGELLİ MUSTAFA KURDU'

Projeye geçen sene başladığını anla-
tan Mehmet Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Bu sene proje aktifleşti. Projede 

fabrika sahibi bir hayvansever fab-
rikasını bize açtı, makine mühendisi 
bir arkadaşımız yürütecin çizimlerini 
yaptı. Kesim, statik denge ve ayarları 
fabrikaya gidip hazırladık. Malzeme-
leri alüminyum galvanizli borular 
bulduk, onları yüksek derecede ısıtıp 
büktük. Nalburlardan malzeme aldık, 
öğrencilerim oyuncaklarının teker-
leklerini getirdi. Benim en büyük 
hevesim çocuklarda bir farkındalık 
yaratmaktı, onlara dokunabilmekti. 
Bunlar sahipsiz sokak hayvanları, çok 

acı çekiyorlar. Onların hayatını biraz 
da olsun kolaylaştırmak istedim. Proje 
çocukları çok etkiledi, artık resim çizin 
dediğimde hepsi yürüteçli kedi, köpek 
çiziyor. Demek ki onlara dokunabilmi-
şiz. Sınıfımızda bir de doğuştan fiziksel 
engelli özel bir öğrencimiz var. Mus-
tafa akademik anlamda çok başarılı 
ve akıllı bir çocuk. O da köpekle farklı 
bir bağ kurdu, Fıstık ona çok alıştı. 
Mustafa'nın dünyasında bir değişiklik 
yarattı Fıstık. Ailesi bana çok güzel 
şeyler söyledi, teşekkür etti."

Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdür 
Öznur Çetin, "Benim zaten köpeklere 
inanılmaz bir sevgim var. Mehmet 
hocamın projesini duyunca hemen 
dahil olmak istedim. İmkansızlıklardan 
dolayı ara verilmiş olan bir projeydi. 
Projeyi hızlandırdık, Mehmet hocamla 
fabrikaya gittik. Orada 2-3 gün boyun-
ca yürüteç üzerinde çalıştık. Köpeği-
mizde denedik. Yürüteçler normalde 
çok pahalıya mal oluyor. Biz daha 
ucuza mal ederek, Türkiye’nin her ye-
rindeki engelli hayvanlarımıza destek 
vermeye çalışacağız. Tüm hayvanlara 
yapacağız, çünkü onlar çok değerli var-
lıklar. Bu canların yürümeye başlaması, 
onlara bir nebze de olsa umut olmak 
inanılmaz bir duygu. Fıstık’a yürüteci 
ilk taktığımızda yüzündeki ifadeden 
mutluluğunu görebiliyorduk" dedi.

Öğrencilerden Yiğit Yıldız ise, "Bu 
projeyi yapmamız bence iyi oldu. En 
azından o hayvan yürüyebiliyor. Ben 
hayvanları severim. Köpekler de en 
sevdiğim hayvanlardan biridir. Sakat 
bir köpeğe umut olduk" şeklinde 
konuştu.

BERGAMA'DAN SİPARİŞ VAR

Tanrıverdi, Bergama'daki felçli bir 
köpeğe de aparat yapacağını "Ber-
gama'dan bir ablamız aradı, felçli bir 
köpeği varmış. Ona üç aşamalı farklı 
bir sistem yapacağız. Bunun dışında 
gelecekte, Doğu'da anne babasının 
kucağında okula götürdüğü fiziksel 
engelli öğrenciler için de tekerlekli 
sandalye yapmayı planlıyoruz. Hayırse-
ver vatandaşlarımız da akü bağışlaya-
bilirse, imkanımız olursa o çocukları da 
sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.

EŞİYLE ayrı yaşayan, 2 çocuk annesi 
Havva Uzun, 2009 yılında, kırsal Sarıa-
lan Mahallesi'ndeki tütün tarlasında 
çapa yaparken, sağ kolunda acı hisset-
ti. Yakınları baktığında, Uzun'un kolun-
da diş izleri olduğunu ve otların arasın-
dan engerek cinsi yılanın gittiğini fark 
etti. Bunun üzerine yılanın, Uzun'un 
kolunu ısırdığı anlaşıldı. Kolu bezle 
sıkıca sarılan Uzun, yakınları tarafından 
Manisa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 
Burada, iddiaya göre, kolundaki bez 
çıkarılan Uzun'un vücudunu zehir sar-
dı. Ayşe Yılmaz (27), bunun üzerine an-
nesine panzehir verildiğini belirterek, 
"Panzeri fazla vermişler. Yoğun bakıma 
alındı. Vücudunda yaralar çıktı. Diyalize 
girmeye başladı. Sağ kol ve bacağı felç 
oldu. Daha iyi bakılması için Celal Ba-
yar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastane-

si'ne sevkini istedik. Yoğun bakımda 2 
ay kadar kalan annem, hayati tehlikeyi 
atlatınca taburcu edildi. Sonrasında 
yine evde fenalaştı. Ambulans ile 
hastaneye kaldırıldı. Nefes alması için 
boğazından delik açılması amacıyla 
izin istediler, verdik. Uzunca bir süre 
bizleri bile tanımadı. Boğazı iyileşip, 
konuşmaya başladıktan sonra sedye 
ile kendisini eve götürdük. Sonrasında 
fizik tedavi süreci başladı. Çok uğraştık 
ama fizik tedaviden bir sonuç henüz 
alamadık. Şanssızlık yakasını bırakma-
dı. Epilepsi hastalığına da yakalandı" 
dedi.

'YÜZDE 92 ENGELLİ RAPORU VAR'

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 
konuşma ve yürüme güçlüğü çeken 
annesinin çalışamadığı gibi birinin 

yardımı olmadan günlük ihtiyaçlarını 
bile karşılayamadığını belirten Ayşe 
Yılmaz, "Kendisi bakıma muhtaç 
durumda. Yüzde 92 engelli raporu 
var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürlüğü'nden 750 lira 
engelli maaşı alıyor. Bunun dışında 
başka geliri yok. 800 kira olan ev 
kirasını ben ödüyorum. Ancak fi-
zik tedavi masrafları ve ilaçlarının 
devletin ödemediği 300 liralık kısmı 
ödemekte güçlük çekiyoruz. Benim 
de evim kira. Eşim tek başına evin 
geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu ne-
denle anneme daha fazla yardımda 
bulunamıyoruz. Evde bakım ücreti 
almak için Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru 
yaptık, onaylanmasını bekliyoruz" 
diye konuştu.

>> BEDENSEL ENGELLİ MUSTAFA, 

Yürüteçli köpeğe 
 en iyi dost oldu
İzmir’de öğretmenlik yapan Mehmet Tanrıverdi,  öğrencileri ile birlikte 
bir proje başlatarak, oyuncak tekerleklerden yaptığı protez yürüteç ile 
bir kazada bacağını kaybeden köpeğe umut oldu. Tanrıverdi’nin, do-
ğuştan bedensel engelli birinci sınıf öğrencisi Mustafa ise ‘Fıstık’ adını 
verdikleri köpekle özel bir bağ kurarak, ona dost oldu.

“BAZEN BENDEN HIZLI YÜRÜYOR, 
ONUNLA YÜRÜMEYİ SEVİYORUM”
Okulun öğrencilerinden doğuştan fiziksel engeli bulunan Mustafa Emir 
Özbay ise Fıstık'la çok farklı bir bağ kurduğunu vurgulayarak, "Hayvan-
ları seviyorum. Sokak hayvanlarına çok fazla yaklaşamıyordum, çünkü 
arabama saldırabileceklerinden korkuyordum. İçten onları çok sevi-
yorum fakat dokunmuyordum. Fıstık'la tanıştıktan sonra bakış açım 
değişti. O bana saldırmıyor, üstüme çıkmıyor. O yüzden korkmuyorum. 
Benimle beraber yürüyebiliyor, bunu çok seviyorum. Hatta benden 
biraz hızlı yürüyor, bazen zinciri elimden kaçıyor. Önceden çok zor 
yürüyormuş şimdi daha özgür" dedi.

Çapa yaparken yılan ısırdı, hayatı karardı
10 yıl önce, tarlada çapa yapan Havva Uzun’un (58) vücudunun sağ tarafı, kolunu yılan ısırınca felç oldu. Epilepsi 
hastalığına da yakalanan, konuşma ve yürüme güçlüğü çeken Uzun, kızının desteğiyle yaşama tutunmaya çalışıyor.

Bedensel engelli memurun 
atıcılık tutkusu
Eskişehir'de doğuştan bedensel engelli memur 
ve matematik öğretmeni Acar, atıcılık sporunda 
başarı için çalışmalarını sürdürüyor.
ANNE karnındayken bacakla-
rının gelişmesinin belli bir süre 
durması nedeniyle bedensel en-
gelli doğan 49 yaşındaki Yılmaz 
Kerem Acar, ODTÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Matematik Bölümü'nü 
kazandı.

Yılmaz Kerem Acar, sporu ve 
müziği çok sevdiğini, hayatın 
içinde yer alan bütün güzel 
unsurları gücünün yettiğince 
denediğini söyledi.

Acar, şöyle konuştu:

“ İnsanlar genellikle bedensel 
engellileri topluma kazandırma-
ya çalışıyor ancak engellilerin de 
topluma katacağı çok fazla şey 
var. Topluma faydalı olmaya, hiç-
bir engelin bulunmadığını canlı 
olarak göstermeye çalışıyorum. 
Topluma bir şeyler kazandırmak 
istiyorum."

Engelli baba oğlunu kaybettiği 
hastalığın “cerrahı” oldu
Antalya'da 13 yıl önce yeni doğan oğlunu kalp rahatsızlığı nede-
niyle kaybeden doktor Zafer Erk, "Başka bebekler tedavi sürecinde 
ölmesin" düşüncesiyle hazırlandığı sınavla kalp damar cerrahı oldu.
ANTALYA'DA yeni doğan oğlunu kalp 
rahatsızlığı nedeniyle kaybeden doktor 
Zafer Erk, "Başka bebekler tedavi süre-
cinde ölmesin" düşüncesiyle hazırlandığı 
sınavla kalp damar cerrahı olarak hastala-
ra şifa dağıtıyor.

Burdur'un Bucak 
ilçesinde dünyaya 
gelen doğuştan kas 
hastalığı nedeniyle 
yüzde 48 engelli 
Zafer Erk, azmi ve 
çalışkanlığıyla dok-
tor olmayı başardı. 
Pratisyen hekim 
Erk, 13 yıl önce 
Antalya'da dünyaya 
gelen ikiz çocukla-
rından Halil ismini 
verdiği oğlunun 
kalp damarlarının 
ters olduğunu öğrendi.

Ameliyat için İstanbul'a götürmeye 
hazırlandığı bebeğini henüz bir günlük-
ken kaybeden 48 yaşındaki Erk, o gün 

"Oğlum kurtulamadı ama başkalarını 
kurtarmak istiyorum" düşüncesiyle kalp 
damar cerrahı olmaya karar verdi.

Oğlunun ölümüyle büyük bir travma 
yaşadığını anlatan Erk, "Çocuğumun 

başında bir gece 
yoğun bakımda 
bekledim. Öm-
rümden yıllar 
geçti. Kalp cerrahı 
bir çok hocaya 
ulaştım. Ya yer 
yoktu ya ekip hazır 
değildi. Ameliyata 
yetişemeden ölen 
oğluma o gün 
verdiğim sözü 
tuttum ve kalp 
damar cerrahı ol-
dum. Kalp damar 
cerrahı olduktan 

sonra bazıları 'Sen engellisin. Cerrahlık 
seni çok zorlar. Maddiyata mı ihtiyacın var 
da cerrah oldun.' gibi sözlerle kararıma 
karşı çıktı." dedi. 

Didem Şensürek

iletisim@engellimsesigazetesi.com

Sizleri telefondan aradığımızda orası 
sonu “M” olan gazetemi?” dediğiniz gün-
den beri türlü duygu yükü içerisindeyim.

Aslında söyleyeceğim çok şey var.. 
evet sonunda “M” harfi olan gazetede 
çalıştığım günden itibaren gururla her-
şeyi sunuyor olmanın mutluluğu paha 
biçilemez. 

24.01.2019 tarihinde sizlere sunduğu-
muz gazetemiz her ay tekerlekli sandal-
ye teslimatları ile sunuldu, teslimatsız 
ayımız yok çok şükür. Tüm ekip arkadaş-
larımız maaşlı ve SSK’lı dır. Başkaları gibi 
gönüllü çalışıyoruz demiyoruz...

Ben aslında mağaza müdürlüğü 
yapıyordum. Daha sonra bir gazetede 
işbaşı yaptım, beni bir masaya oturttu-
lar. Ancak orada  ne bir gazete gördüm 
ne de konuyla ilgili bilgim yoktu. Hiç 
satış yapamıyordum. Oysa diğer kişiler 
başarırken ben 0 ciro ile kapatacağımı 
sandım. Bir gün bir çağrı aldım karşım-
dakı kişi bana “3 adet sandalyenizi ben 
temin edeyim” dedi. Yine de gazeteyi 
bilmiyordum ofiste sandalye de yoktu. 

Bir kaç hafta geçti yetkili kişi beni 
kargo bölümüne aldı. Ve tüm satışla-
rın teslimat olması konusunda  kargo 
şubeye düşen adreste olmayan kişilerin 
tekrar dağıtım olup teslim olmasını  
sağlamaktı görevim..

Müdurümuz sürekli “helal olsun 
Didem, ben sana yaparsin demiştim” 
diyordu.. Asıl olay burada çözüldü.

Öğrendim, kargocu hiç bir şekilde 
tekerlekli sandalye çıkışı yapmıyordu.
Orada çalıştığım süre zarfında hiç bir 
tekerlekli sandalye çıkışı yapmadım!

O anki  müdürümüz işten ayrılacağını 
belirtti ve  benim geçmişimde mağaza 
müdürlüğü, yönetici olduğunu bildikleri 
için bana iş teklif etti. Müdürüm, benim 
onun yerine geçmemi  istediği için bana 
teklif sunulmuştu. 

Maaşımı alıp işi bırakmayı 2. haftamda  
düşündüm ama maaşı almaya iki hafta 
kalmıştı. Bana bir destekçimiz  “Ben  
savcı eşiyim, bana yasal belgelerinizi 
iletirmisiniz” dedi. Çağrı alan bir arkada-
şıma iletmiş o bana söyledi. “Tabikide 
efendim” dedim ve gazete sahibinin  
odasına girdim..

Destekçilerimizden biri yasal belgeleri 
istiyor, uygunsa fotoğraflarını atalım ve 
güvenleri olsun dedim ve tek bir cevap 
aldım “AT GAZETENİN resmini GEÇ” oldu.

Ama gazetede görsel yok ki.. Bizim 
teslim ettiğimiz hiç birşey yok ki.. Tabi 
atamadım. Maaşımı almaya yakın sürekli 
bana “sen önemli işlere karışma evrak ve 
yasal işler bizde, sen çalışanlar ile ilgilen 
yeter” denildi. Bir kez daha ayrılacağım 
için sevindim kendi adıma ve o işten 
ayrıldım.

O zamanlarda eğer 1 tane sandalye 
ulaştırsalardı, ben o gazetenin hala arka-
sında durur, “Susun herkes işine baksın” 
derdim.

Herkesin aynası kendi işidir. Ben 
oradan ayrıldıktan sonra  yeni bir gazete 
açtık. Ahmet bey ile bu gazete adına 
öyle bir söz verdik ki; eğer teslimat yap-
madığımız tek bir ay olur ise kapıya kilidi 
vurucağız dedik. Bu suistimale biz dur  
diyeceğiz varmısın? dedi. Evet dedim.

BEN KAFAMI YASTIĞA RAHAT koyarım 
dediği gün oldu durma didem dedim.... 
kendime şimdi destekçilerimize denk 
gelen kişilere bizleri kötülüyorlarmış..

Yok efendim güvenmeyin  onlar yeni 
türedi, biz 9 yıldır bu işi yapıyoruz diyor-
lar. Gerçekten de! 9 yıldır düzgün yap-
salardı hiç kimsenin tekerlekli sandalye 
ihtiyacı olmazdı!

Sorarım kendilerine geçmişe ait 
medikalci faturalarınız neredee? Bu işler 
gazetenin resmini at geç demekle olmu-
yormuş demek ki..

Valimize, kaymakamımıza ve il mü-
dürümüze kadar ulaştım, tüm teslimat 
görsellerimizi ilettim. Hepsi gurur duydu 
emniyet müdürü dahil.

Destekçilerimiz ofise geldiğinde gö-
nüllü çalışıyoruz demiyoruz. Raporunu 
ileten her kişiye rehabilitasyon merkez-
leri, hastanelere dahi ulaştırmadığımız 
sandalye yok.

Müge Anlı hanımın ulaştırabilmesi 
adına ekibine ulaşarak sandalyelerimizi 
gönderdik. Ama başka gazeteler yıllardır 
aynı görseli koyarak milletin duyguları 
ile oynuyor. Bu işler böyle olmaz. Tüm 
mercilere ulaşıp usanmadan haykı-
ra haykıra anlatıyoruz. Bu suistimale 
ENGELLİM SESİ GAZETESİ OLARAK Dur!! 
demeye and içtik.

Tek pişmanlığım ise orada ihtiyacım 
olduğu için bilmeden çalışmam oldu.

Not:  Sizleri illaki arayacaklar ve gazete 
göderelim diyecekler  bunun önüne ge-
çebilmek icin sorun gazetenin sonunda 
“M”  varmı? diye yoksa itibar etmeyin 
çünkü  tekerlekli  sandalye teslim eden 
tek gazete ENGELLİM SESİ GAZETESİ’dir. 

İŞTE BAŞARI ÖYKÜMÜZ
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ENGELLIM Sesi Gazetesi açıldığı günden bu 
yana henüz 1 yılını doldurmasına rağmen 
çok sayıda engelliye tekerlekli sandalye 
ulaştırdı. Çalışmalarına son hızla devam eden 
Engellim Sesi Gazetesi daha fazla insana 
yardımcı olabilmek için önemli ziyaretler 
gerçekleştirdi. Gazetenin satışlarından elde 
edilen gelirlerle ihtiyacı bulunan engellile-
re tekerlekli sandalye veren Engellim Sesi 
Gazetesi Genel Müdürü Didem Şensürek, 
İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a, Konak Kaymaka-

mı Mehmet Eriş’e ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim 
Tanğılav’a ziyaret gerçekleştirdi.

“DAHA FAZLA INSANA ULAŞMAK
ISTIYORUZ”

Gerçekleşen ziyaretlerle daha fazla insana 
ulaşmak istediklerini belirten Engellim 
Sesi Gazetesi Müdürü Didem Şensürek, 
“Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde 
çalışmalarımızdan bahsettik. Şeffaf 

çalışan bir gazete olduğumu belirttik. 
Ziyaretlerimiz sırasında Sayın Valimizden, 
Kaymamamızdan ve İl Müdürümüzden 
de önemli öneriler geldi. Kendileri 
çalışmalarımızı takdir ettiklerini söylediler. 
Daha fazla engelliye ulaşmamız için 
çalışmalarımıza katkı sunacaklarını ifade 
ettiler. Ziyaretimizi kabul ettiği için Sayın 
Valimiz Erol Alyıldız’a, Kaymakamımız 
Mehmet Eriş’e ve İl Müdürümüz Nesim 
Tanğılay’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Engellim Sesi Gazetesi’nden daha fazla insana ulaşmak için önemli ziyaretleri sürdürüyor.
Vali Ayyıldız’ın konuğu olduSesi

Engellim

Gazetenize 
verdiğiniz 
destekle 
engelliler için 
umut olmayı 
sürdürüyoruz. 
Ihtiyaç sahibi 
engelli 
kardeşlerimize 
engelli 
sandalyesi 
ulaştırmayı 
gazetemizin en 
büyük amacı 
sayıyor, bu 
yolda  bir yılı 
devirmenin 
gururunu 
yaşıyoruz.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, gazetemizin Genel Müdürü Didem Şensürek

O yüzler gülünce 
dünyalar
hepimizin oluyor!

ZOR GÜNLERDE BILE HAYIRDA
YARIŞANLARA SELAM OLSUN

Söz konusu engelliler ve ihtiyaç sahipleri denilince 
duyarlı bir milletin ferdi olmaktan gurur duya-
rız. Peki gazetemizin gelirleriyle elde ettiğimiz 

engelli sandalyelerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle 
buluşturunca yaşadığımız hisleri anlatamadığımızı 
söylesek bize inanırmısınız?

Bir yılı doldurarn gazeteniz Engellim Sesi ile bu 
kardeşlerimize elimizden geldiği ölçüde yardımcı ol-
maya çalışıyoruz. Engellilerin haberlerini kamuoyuna 
duyurarak bugün evinde oturan, dört duvara hap-
solmuş bir çok engelli kardeşimizin bunu yenmesini, 
hayata katılıp türlü başarılar elde etmesi için varız. 
Bizim görevimiz engellilerin başarılarını, haklarını, 
hikayelerini, isteklerini aslında aklımıza gelecek her 
türlü konuda insanların empati yapmasını kolay-
laştıracak haber ve fotoğrafları yayımlamaya gayret 
gösteriyoruz.

Konuyla ilgili farklı ve yapılmayanı hayata taşıyan 
bir vizyon çizmeyi hedeflediklerini söyleyen Engel-

lim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem Şensürek, 
hedefimizin engellilere ve ihtiyaç sahiplerine her 
alanda dokunmak olduğumuzu kaydetti. Son yıllarda 
çıkarılan yasalarla birlikte bir çok mağduriyetin önüne 
geçildiğini ve devletin engelliye bakışında olumlu 
adımlar atıldığının altını çizen Şensürek, “Amacımız 
elimizden geldiğince engelli kardeşlerimizin yaralarını 
sarmak, onlara dokunmak, dertleriyle hemhal olmak. 
Devletimiz engelliler için eskiye oranla muhteşem 
diyebileceğimiz hizmetler sunuyor. Ancak yine de 
eksiklerimiz var, biz de hem engelli kardeşlerimize 
hem de kamuya yardımcı olabilmek içinçalışıyoruz. 
Sadece engelli sandalyesi dağıtmak olarak bu konuyu 
indirgemeyi doğru bulmuyoruz. Bu kardeşlerimizin bir 
çok sorunu var. Bazen oturup sohbet etmek bile onlar 
için çok önemli. Ekibimiz bu duyarlılıkla engellilerin 
sorunlarını, taleplerini, haklarını, hayata dair hikalerini 
duyurmak için gazetemizi özenle hazırlıyor.” şeklinde 
konuştu.

Türkiye geneli manuel 
sandalye ulaştırmaya 
devam..

Ihtiyaç sahibi kişilere bir 
tebessüm olabilirsek ne 
mutlu bizlere.

Bir insana değer 
vermek, özen göstermek 
, ona kıymetli olduğunu 
hissettirmek” Bir 
kültürdür”

Bunun eğitimi yoktur, 
kitaplarda yazmaz yolu 
insan olmaktan geçer..
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Adana Emniyet 
Müdürü Zafer 
Aktaş, önemli 
konuklarını 
ağırladı. Polislik 
mesleğini çok 
seven engelli 
ve hasta çocuk-
lar bir günlüğü-
ne polis oldu.

Engelli ve hasta çocuklar polis oldu
ADANA'DA polislik 
mesleğini çok seven en-
gelli ve hasta çocuklar bir 
günlüğüne polis olurken, 
çocukları Adana Emniyet 
Müdürü Zafer Aktaş 
makamında ağırladı. 

Bu durum Adana 
Emniyet Müdürü Zafer 
Aktaş'a aktarıldı. Bunun 
üzerine Aktaş, engelli 
ve hasta çocukların bir 
günlüğüne polis olma 
hayalini gerçekleştirdi. 
Çocukları makamında 
kabul eden Aktaş onla-
ra polis kıyafeti giydirdi. 
Ayrıca Aktaş çocuk-
lara hediyeler verdi. 
Hayalini gerçekleştiren 
çocuklar çok mutlu 
olduklarını söyledi.

“Engelli atamalarını aralık 
ayında gerçekleştireceğiz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Engelli atamalarını, 
kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi.
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda bakanlığının 2020 yılı 
bütçesinin sunumunu yaptı.

Ailenin önemine işaret eden 
Selçuk, yürütülen tüm politikala-
rın nihai hedefinin mutlu, çalış-
kan ve üretken bireylerin, uyumlu 
aileler içinde daha müreffeh bir 
toplum hedefine doğru birlik ve 
beraberlik içinde yürümesi oldu-
ğunu belirtti.

Selçuk, eğitimden sağlığa, istih-
damdan sosyal hayata her alanda 
engellilerin olduğunu söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun ve 
alt düzenlemeleriyle Türkiye’de 
ilk kez 1500 maddelik engelliler 
hukuku oluşturulduğunu anımsa-
tan Selçuk, Türkiye’nin 2007’de 
Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme’yi imzalayan ilk ülkeler 
arasında yer aldığını vurguladı.

Selçuk, engellilere yönelik hiz-
metleri medeniyetin ve gelişmiş-
liğin temel bir göstergesi olarak 
gördüklerini ifade ederek, “Engelli 
atamalarını, kotaları dolduğu 
sürece aralık ayında gerçekleştire-

ceğiz.” dedi.
Engelli bireylere yönelik 

gündüz yaşam merkezlerini ülke 
genelinde yaygınlaştırmaya de-
vam ettiklerini 
belirten Selçuk, 
2018’de 7 olan 
gündüz yaşam 
merkezi sayısını 
2019 itibarıyla 
52 ilde 68’e 
çıkardıklarını 
söyledi.

Engellilerin 
ilgi, yetenek ve 
becerilerine odaklanarak işe yer-
leştirilmesini sağlayan istihdam 
modeline önem verdiklerini vur-
gulayan Selçuk, “2002’ye kadar 
atanan engelli memur sayımız 
5 bin 770 civarındayken hükü-
metlerimiz döneminde atanan 
engelli memur sayısı yaklaşık 10 
kat artarak 55 bini geçti. Geçmiş 
yıllarda olduğu gibi engelli vatan-
daşlarımızın EKPSS sınav maliye-
tini Bakanlığımızca karşılamaya 
devam ediyoruz.” diye konuştu.

Selçuk, 2019 itibarıyla yatılı 
kurum bakımı talebi olan 152’si 

resmi olmak üzere ülke genelin-
de toplam 406 huzurevinde 26 
bin 233 yaşlıya hizmet verildiğini 
anlatarak, 168 bin yaşlının evde 

bakım desteğin-
den faydalandı-
ğını kaydetti.

Bakanlık 
olarak, şehitlerin 
emanetlerine 
ve kahraman 
gazilere sahip 
çıkmaya devam 
ettiklerini dile 
getiren Selçuk, 

2014’ten bugüne kadar 26 bini 
aşkın şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınına kamuda istihdam sağ-
landığını vurguladı.

Sosyal Yardım Kartı Projesi’ni 
hayata geçirerek 2 milyon va-
tandaşa banka kartı verdiklerini 
ifade eden Selçuk, tüm sosyal 
yardımların yüzde 86’sının artık 
nakdi olarak yapıldığına dikkati 
çekti. Selçuk, sosyal yardım alan 
fakat çalışabilir durumdaki va-
tandaşları, İŞKUR’a yönlendirerek 
istihdamlarını teşvik etiklerini de 
söyledi.
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ÇIĞLI ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Durak'ın, 6 
aylıkken Ödemiş'teki evlerinin yanması sonucu 
vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar 
oluştu.

Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde 
47 günü yoğun bakım 
servisinde olmak üzere bir 
yıl boyunca tedavi gören 
Durak'ın kafatası kemi-
ğinin oluşmadığı aynı 
zamanda epilepsi hastası 
olduğunu belirlendi.

Yürümekte zorluk 
çeken, çevresiyle işaret 
dili sayesinde anlaşabilen 
Durak'a yüzde 97 engelli 
raporu verildi.

Ailesi yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle 
Durak'ı tedavi ettiremedi. O da yaşadığı sağlık 
sorunlarını anlatmak için bir video çekip sosyal 
medya hesabından paylaştı. 

KARDEŞLERI SAĞLIĞINA KAVUŞUP KENDI-
SINE YENI BIR YAŞAM KURMASINI ISTIYOR

Mehmet Ali Durak'ın ablası Sultan Durak, 
kardeşinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yıl-

lardır rahat yaşayamadığını, her geçen yıl yaşam 
konforunun düştüğünü ifade etti.

Aile olarak kardeşinin tedavi olmasını çok 
istediklerini belirten Durak, şöyle konuştu:

"Bizim en büyük 
isteğimiz, kardeşimizin 
ameliyatla bir kafatasının 
oluşturulmasını istiyoruz. 
Sonra estetik ameliyatları-
nın yapılmasını istiyoruz. 
Kardeşimiz videosunu 
paylaştıktan sonra Sağlık 
Bakanlığımızın Sağlıklı 
Çözüm Ekibi bize ulaştı. 
Çok mutlu olduk. Bizimle 
ilgileniyorlar, bu süreçte 
yanımızda olacaklarını 

söylediler. Yarın da kardeşim raporlarını Dokuz 
Eylül'e götürecek, bir doktorumuzla görüşecek."

Durak, kardeşin sağlığına kavuşup, kendisi-
ne yeni bir yaşam kurmasını çok istediğini dile 
getirdi.

Gencin ağabeyi İsmail Durak da kardeşine çok 
düşkün olduğunu dile getirerek, "Kardeşimle 
en çok konuşmayı özledim. Birbirimizi anlıyoruz 
ama sesini duymak daha güzel olurdu." ifadeleri-
ni kullandı.

E v kadını Nimet Altaş 
(45), yazar Dilek Ço-
ban (45) ve özel bir 

firmada görevli Ömür 
Aslan (42), sosyal med-
yada kurdukları 'Bir Iyi-
lik Bir Gülümseme' isimli 
sayfa aracılığıyla 4 yıldır 
yardıma muhtaç her eve 
ellerini uzatmaya çalışı-
yor. Doğuştan bedensel 
engeli bulunduğu için 
tekerlekli sandalyesiyle 
yaşamını sürdüren 5'inci 
sınıf öğrencisi Ataburak 
Baran, özellikle annesi 
Yeliz Cansesli'nin yo-
rulmaması için çağrıda 
bulunarak yeni bir akülü 
sandalye istedi. Altaş, 
Çoban 
ve As-
lan, Ata-
burak 
Baran'ın 
yardım 
talebine 
kayıtsız 
kal-
madı. 
Atabu-
rak, üç 
hayır-
sever 
kadının 
çabalarıyla yeni akülü 
sandalyesine kavuştu. 
Daha önce ihtiyaç sahibi 
110 çocuğa mont ve bot 

yardımı yapan grup, 
Bornova'nın Çamdibi 
Mahallesi'nde yaşayan 

Atabu-
rak'ın 
sandal-
yesini 
teslim 
etti.

Ata-
burak'ın 
isteğini 
yerine 
getir-
dikleri 
için 
duy-
dukları 

mutluluğu dile getiren 
grup üyesi Ömür Aslan, 
"Ataburak bana bir gün 
'Annemin beni okula gö-

türürken kolları ağrıyor' 
dedi. Ataburak'ın kendi-
si gibi engelli 21 yaşında 
bir ablası var ve annesi 
Yeliz Hanım eşinden 
ayrıldığı için çocukları-
nın temel ihtiyaçlarıyla 
tek başına ilgileniyor. 
Çocuğumuzun bu 
isteğine kayıtsız kala-
madık ve onlar için çok 
önemli olan bu ihtiyacı 
karşıladık. Oğlumuzun 
yüzündeki gülümsemeyi 
görmek bizim için en 
büyük mutluluk oldu" 
dedi.

Ataburak'ın haftanın 
belli günleri fizik teda-
viye de gittiğini anlatan 
Aslan, ailenin kirada 
oturduğunu ve tek ge-

lirlerinin engelli maaşı 
olduğunu dile getirdi. 
Sosyal medya kullanı-
cıları aracılığıyla ihtiyaç 
sahibi çocuk ve ailelere 
yardım ettiklerini anlatan 
Aslan, "Izmir'de Çamdibi, 
Altındağ, Buca, Yeşil-
yurt, Çiğli, Narlıdere ve 
Gültepe gibi semtlerde 
bağışlarımızı sahiplerine 
ulaştırdık. Bununla da 
kalmıyoruz. Izmir dışında 
da Denizli ve Konya'da 
yüzleri güldürdük. Biz 
üç arkadaş 'sevginin 
açamayacağı kapı yoktur' 
diyoruz. Yardım kampan-
yalarına devam edeceğiz. 
Ataburak ve ailesine de 
destek olmayı sürdürece-
ğiz" diye konuştu.

MUĞLA'DAKI YDA Dalaman Havalimanı'nda 
bebekli, hamile, yaşlı, engelli ve hasta yolcu-
lara öncelik sağlayan uygulama başladı. 

YDA Havalimanı Genel Müdürü Cengiz 
Tuğrul Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürlüğü öncülüğünde, havaliman-
larında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara 
öncelik sağlanması amacıyla hayata geçirilen 
projenin, Türkiye'de ilk defa havalimanlarında 
uygulanmaya başlandığını söyledi.

"Gizli engelli" misafirlerine de öncelik tanı-
dıklarını anlatan Ayaz, "Her engel dışarıdan 
belli olmayabilir. Hareket kabiliyetleri kısıtlı 
'gizli engelli' misafirlerimiz, danışma banko-
larından temin edebilecekleri özel boyun 
askılarını kullandıkları takdirde havalimanı 
ekibimiz her zaman destek olmak için hazır." 
diye konuştu.

Ayaz, uygulamada herhangi bir aksaklık 
yaşanmaması için havalimanı personeline 
yönelik eğitim seminerleri düzenlemeyi plan-
ladıklarını kaydetti. 

YDA Dalaman Havalimanı’nda 
“öncelikli yolcu” uygulaması
 DHMI Genel Müdürlüğü öncülüğünde, havalimanlarında hareket kabiliyeti 
kısıtlı yolculara öncelik sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje, Türkiye'de 
ilk defa YDA Dalaman Havalimanı'nda uygulanmaya başlandı.

Artık annesini 
yormadan gidecek
ATABURAK
OKULUNA 

Bornova’da doğuştan bedensel engelli 11 yaşındaki Ataburak Baran, sosyal med-
yada kurulan ‘Bir Iyilik Bir Gülümseme’ isimli sayfanın kullanıcıları sayesinde yeni 
akülü sandalyesine kavuştu. Onu taşırken annesinin kollarının çok ağrıdığını söy-
leyen Ataburak, yeni akülü sandalyesiyle artık okuluna daha rahat ulaşabilecek.

>> VÜCUDU ÇOCUKKEN YANAN GENCE 

Sağlık Bakanlığından tedavi desteği
 Izmir’de 
evlerinde 
çıkan 
yangın 
sonucu 
vücudunun 
büyük bir 
kısmı ve 
yüzü yanan 
Mehmet Ali 
Durak’ın 
tedavisi 
için Sağlık 
Bakanlığı 
destek 
olacak.

MEHTERANIN ÇORBACIBAŞI, 

15 yılda 
100 engelliye 
sandalye aldı
AYDIN'IN İncirliova ilçesinde, 15 yıldan 
beri mehteran takımlarında 'çorbacı-
başı' olarak görev yapan Yılmaz Çelik 
(64), engelli vatandaşlara yardım için 
çalışıyor. Mehterde toplanan bahşiş ve 
saha komiserliğinden biriken paralarla 
yardım yapan Yılmaz, 100'ncü tekerlekli 
sandalyeyi yürüme güçlüğü çeken Fey-
zullah Demir'e (75) teslim etti.

Orhan Gazi Mehteranı Sevenler 
Derneği Başkanı ve çeşitli mehteran 
takımlarında çorbacıbaşı (mehter 
takımının nönünde yürüyen kişi) olarak 
görev yapan Yılmaz Çelik, gösterilerde 
elde edilen bahşişlerle engellileri teker-
lekli sandalye sahibi yapıyor. Son olarak 
alınan tekerlekli sandalye, Atatürk 
Mahallesi'nde 3 yıldan beri yürüme 
zorluğu yaşayan Feyzullah Demir'e tes-
lim edildi. Feyzullah Demir'in eşi Emir 
Ayşe Demir, "Eşim yalnız yürüyemiyor. 
Tekerlekli sandalyeye kavuşması çok iyi 
oldu. Tekerlekli sandalye için teşekkür 
ederiz" dedi. 

'BAHŞIŞLER TEKERLEKLI SANDALYE 
OLUYOR'

Bugüne kadar 100'ncü tekerlekli 
sandalyeyi verdiklerini belirten Yılmaz 
Çelik, "Mehteran gösterilerine gitti-
ğimizde bizlere bahşiş verilir. Biz bu 
bahşişleri bir arada toplayarak, yürüye-
meyen engelli kardeşlerimize tekerlekli 
sandalye alıyoruz. Aynı zamanda ama-
tör futbol maçlarında saha komiserliği 
yapmaktayım. Buradan aldığım parayı 
da tekerlekli sandalye için harcıyorum. 
Her engelli akülü sandalye kullanamı-
yor. Biz de tekerlekli sandalye alıyoruz. 
15 yılda 100 civarında engelli kardeşi-
mize tekerlekli sandalye kazandırmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra 
da bunu devam ettireceğiz" dedi.

ALTIN KIZ ŞEVVAL'E 

Bosna'da 
3 madalya
YÜZMEDE kazandığı başarılarla İzmir'in 
gururu olan özel sporcu Şevval Tekin, 
Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybos-
na Açık Yüzme Turnuvası'ndan 1 altın 
ve 2 gümüş madalyayla döndü. Bosna 
Hersek'te 9-11 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşen turnuvada Türkiye Özel 
Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) 
IPC Yüzme Takımı toplamda 16 madal-
ya aldı. İzmirli 19 yaşındaki otizmli yü-
zücü Şevval Tekin, 100 metre kurbağa-
lamada altın, 100 metre kelebek ve 200 
metre karışık yüzme stillerindeki gü-
müş madalyayı boynuna taktı. Şevval, 
daha önce 2014 INAS Avrupa Açık Yaş 
Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olarak 
ilk uluslararası madalyasını kazandı. 

2016 yılında düzenlenen Uluslararası 
Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu 
(INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyo-
nası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya 
kazanarak büyük bir başarıya imza atan 
sporcu, 2017 yılında ise Para Swimming 
Dünya Serisi'nde A barajını geçerek 
yine bir ilke imza attı. Şevval, geçen yıl 
İrlanda'da düzenlenen IPC Para Yüzme 
Şampiyonasında 4×100 serisinde milli 
takım mayosuyla ikincilik elde etti. 
Ailesinin desteği ile 9 yaşından itibaren 
yüzme sporuna başlayıp önemli başarı-
lara imza atan özel sporcu, 2020 Tokyo 
Paralimpik Olimpiyatları'nda yarışma 
hedefine doğru ilerliyor.

KENDILERI OTIZMLI ÖĞRENCIYLE 
AYNI SINIFTA OLSALARDI

Böyle tepki 
vermezlerdi
AKSARAY Mehmetçik İlkokulu'nda 
okul çıkışında otizmli öğrencilerin 
yuhalandığı iddialarıyla ilgili toplumun 
her kesiminden tepkiler yükselmeye 
devam ediyor. İzmir Ekonomi Üniver-
sitesi Psikolojik Destek Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Uzman Psi-
kolog Dr. Özge Alkanat, velilerin grup 
baskısıyla hareket etmiş olabileceğini 
belirterek, "Günün sonunda vicdanla-
rıyla baş başa kaldılar. Bu aileler belki 
de kendi eğitim süreçlerinde otizmli 
bir öğrenciyle aynı sınıfta olsalardı, asla 
böyle bir tepki vermeyeceklerdi" dedi.

Aksaray'da Merkez Mehmetçik 
İlkokulu'nda bir grup velinin, otizmli 
öğrencilerin eğitim aldığı sınıfların ka-
patılmasını talep ederek okul çıkışında 
otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia 
edildi. İddialar üzerine Milli Eğitim 
Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma 
başlatırken, olayla ilgili ülkenin dört 
bir yanından tepkiler yükseldi. Velilerin 
grup baskısıyla hareket etmiş olabile-
ceğini söyleyen İzmir Ekonomi Üni-
versitesi Psikolojik Destek Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzman 
Psikolog Dr. Özge Alkanat, "Tek tek 
bireysel olarak veremeyecekleri tepkiyi 
grup dinamiğinin etkisiyle vermiş ola-
bilirler. Veliler, çok küçük bir gruba karşı 
dururken birden bire karşılarında bütün 
toplumu buldular. Eminim şuanda 
bunu sorguluyorlardır. Günün sonunda 
vicdanlarıyla baş başa kaldılar. Sıradan 
bir çocukla sokağa çıktığımızda kimse 
bize bakmazken, otizmli çocuğuyla so-
kağa çıkan aile o çocuğun var oluşunu 
her defasında savunmak durumunda 
kalıyor. Kendimizi onların yerine koydu-
ğumuzda, eğer biraz vicdan taşıyorsak 
bu bize dokunuyor. Dokunduğu için de 
toplum tarafından bu olay yoğun bir 
tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler iyi ki de 
çıkıyor çünkü bu tepkiler sayesinde sis-
temde bir şeyler düzene girecek" dedi.

'OTIZMLI ÖĞRENCILERLE OKUSALAR-
DI, ASLA BU TEPKIYI VERMEZLERDI'

Velilerin otizm hakkında bilincinin 
gelişmediğine dikkat çeken Uzman 
Psikolog Dr. Alkanat, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Bu aileler belki de kendi 
eğitim süreçlerinde otizmli bir öğren-
ciyle aynı sınıfta olsalardı, asla böyle bir 
tepki vermeyeceklerdi çünkü öğrenmiş 
olacaklardı. Öğrenmiş ve alışmış olacak-
lardı. Bu konuyla ilgili Milli Eğitim'in de 
gerekli adımları atacağını ve velilerle 
ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yapı-
lacağını düşünüyorum. Belirli öğrenme 
kapasitesine sahip olan her çocuk, 
kaynaştırma eğitim hakkına sahiptir. 
Yüzme öğrenmek isteyenin suya girme-
si zorunluluktur. Eğer otizmliyseniz ve 
iletişim öğrenecekseniz, iletişime geç-
mek zorundasınız. İletişim de bir arada 
olmakla mümkün. Sıradan öğrencilerle 
iletişime geçmeden öğrenemezler. 
Kaynaştırma eğitimi sorgulamak bu 
noktada anlamsız. Aynı zamanda 
sıradan öğrencilerin de bu öğrenciler-
den öğrenecekleri çok şey var. Sıradan 
öğrenciler de toplumsal yaşamın 
temelinde olan sabır, saygı ve toleransı 
bu öğrencilerden öğrenecekler."

'HEPIMIZIN IÇINDEKI 'ÖTEKI'YE
 DOKUNDU'

Bu olayın kabul edilebilir hiçbir tarafı 
olmadığını vurgulayan Alkanat şunları 
söyledi: "Yaşanan bu olay, hepimizin 
içindeki 'öteki'ye dokunduğu için bu 
kadar fazla ses getirdi. Bugün otizmli 
çocuğu olan ailelere yapılan bu davra-
nış, yarın hepimize başka bir şekilde ya-
pılabilir. Hukuki olarak bakıldığında da 
engelliler yasası ve anayasaya aykırı bir 
durum söz konusu. Bu velilerde birlikte 
yaşama bilinci gelişmemiş. Bu yüzden 
de toplum içinde birbirimizin farklılık-
larına saygı duyarak bir arada yaşama-
mız gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. 
Hepimizin içinde farklı olduğumuz 
bir tarafımız var. Hepimizin kendimizi 
diğerlerinden öteki olarak gördüğümüz 
bir tarafımız var ve bu seçebildiğimiz 
bir şey değil."



Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 
Devlet Konservatuvarı Türk Halk 
Müziği bölümünde görev yapan 

öğretim elamanı Emrah Kalın, görme 
engelli öğrencisi için kendi çabasıyla 
Braille nota sistemini öğrendi.Aydın'ın 
Karpuzlu ilçesinde yaşamını sürdüren 
görme engelli Fırat Ataş (20), Güzel 
Sanatlar Lisesinden mezun olduktan 
sonra girdiği özel yetenek sınavıyla AKÜ 
Devlet Konservatuvarını kazandı.

Hazırlık sınıfının ardından birinci 
sınıfa başlayan 
Ataş'ın görme 
engelinden dolayı 
nota okuyamadı-
ğını tespit eden 
öğretim elemanı 
Emrah Kalın, kendi 
çabasıyla Braille 
nota sistemini öğ-
rendi, daha sonra 
da Ataş'a öğretti.

Öğretmeninin 
çabasıyla nota oku-
mayı öğrenen Ataş, 
müzik eğitiminde 
ilerleme kaydet-

meyi başardı.

"ÇÖZÜMLEME YAPAR HALE GELDI"

Öğretim elemanı Kalın yaptığı açıkla-
mada, enstrüman çalıp türkü söyleyebi-

len öğrencisi Fırat Ataş'ın lisede müzik 
eğitiminden muaf tutularak üniversiteye 
kadar geldiğini söyledi.

Akademik müzikte notanın önemli 
olduğunu, bu nedenle öğrenciyi nota 
eğitiminden muaf tutamadıklarını anla-
tan Kalın, şöyle konuştu:

"Braille nota sistemini kendim çalışa-
rak öğrendim. Engelli öğrencimiz Fırat 
Ataş'a müziksel okuma ve yazma gibi 
becerileri burada kazandırdık. Kendi 
çabalarıyla bu işi iyi bir noktaya getirdi. 
Artık Braille notasını okuyarak türkü ve 
şarkı gibi tüm eserlerin çözümlemesini 
yapabiliyor. Onun dışında bilmediği 
herhangi bir eseri önce notasını okuya-
rak daha sonra çalarak bağlamasıyla icra 
edebiliyor. Toplu olarak solfej dersleri-
miz var. O derslerde Türk ve Batı müziği 
eğitimlerinde solfejler yapabiliyor."

Kalın, engeli dolayısıyla Ataş'ın bazı 
zorluklar yaşadığını vurgulayarak, "Sı-
kıntımız şu; mürekkeple yazdığımız gibi 

kolaylıkla yazamıyoruz. Kaynak sıkıntıları 
çekebiliyoruz. Bu noktada öğrenciye 
artık kendisinin yazmasını, onun dışında 
arkadaşlarından destek almasını söylü-
yoruz." diye konuştu.

"ÜNIVERSITEYI KAZANINCA AILEM 
ÇOK SEVINDI"

Görme engelli öğrenci Fırat Ataş da 
çocukluğundan beri müziğe meraklı 
olduğunu, küçükken sürekli şarkı söyle-
diğini anlattı.

Liseyi bitirdikten sonra bir üniversi-
tenin yetenek sınavına başvurduğunu 
ancak görme engelli olduğu için kabul 
edilmediğini belirten Ataş, AKÜ Devlet 
Konservatuvarını kazanınca ailesinin çok 
sevindiğini söyledi.

En çok etkilendiği sanatçıların başında 
Neşet Ertaş'ın geldiğini anlatan Ataş, 
"Emrah Hoca'mın sayesinde Braille nota-
yı da burada öğrendim. Emrah Hoca'mın 
sayesinde ilerliyorum." dedi.
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AKSA Çoruh ve Aksa Fırat Elektrik, 
görme engelli vatandaşlara özel 
olarak Braille alfabesiyle yazılmış 
sözleşme hazırladı.

Aksa Elektrik'ten yapılan açıkla-
maya göre, uygulama ile görme 
engelli vatandaşların artık abone-
lik işlemlerini yaparken bir vekil 
bulundurma zorunluluğu ortadan 
kalkıyor.

Görme engelli veya az gören 
vatandaşlara yönelik özel olarak 
hazırlanan sözleşme, Türkiye Görme 
Engelliler Derneği'nin desteğiyle 
hayata geçirildi.

Trabzon, Rize, Giresun, Gümüş-
hane ve Artvin'de Aksa Çoruh 
Elektrik; Malatya, Elazığ, Bingöl ve 

Tunceli'de Aksa Fırat Elektrik aracı-
lığıyla tüketicilere ulaşıyor. Görme 
engelli veya az gören vatandaşlar, 
söz konusu illerde yer alan müşteri 
hizmet merkezlerinden kendilerine 
özel olarak hazırlanan sözleşmeyi 
imzalayarak aboneliklerini kolaylıkla 
yapabilecek.

Açıklamada, "Çalışma, görme 
engelli bireylerin sosyal yaşamla-
rındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak 
yürütebilmesi adına başlatıldı. Her 
zaman engelleri aşan, tüketicilere 
kolaylıklar sunmak amacıyla çalışan 
bir marka bilinciyle ilerliyoruz. Bu 
kapsamda çalışmalarımıza hız kes-
meden devam edeceğiz." ifadeleri 
kullanıldı. 

>> ÖDEMIŞ'TE HÜKÜMLÜLER 

Kitap 
seslendirdi
ÖDEMIŞ Denetimli Serbestlik Mü-
dürlüğünde infazları devam eden 
genç hükümlüler, görme engelli-
ler için sesli kitap kaydetti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı, Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Ilçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle 
gerçekleştirilen projedeye katılan 
hükümlülere teşekkür belgesi 
verildi. 

Ödemiş Denetim Serbestlik 
Müdürü Timuçin Göç, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, amaçlarının 
suça sürüklenen gençlere kitap 
okuma alışkanlığı kazandırmak 
ve görme engellilere kaynak oluş-
turmak olduğunu ifade etti. 

Marmaris'te zabıta 
10 ayda 6 bin 200 
idari işlem yaptı
MUĞLA'NIN Marmaris 
ilçesinde, zabıta ekiple-
rince bu yıl denetim ve 
ihlallerden dolayı 6 bin 
200 idari işlem yapıldığı 
bildirildi.

Marmaris Belediyesin-
den yapılan açıklamada, 
2019 yılında kanun ve 
kurallara uymayanlar 
hakkında idari işlemler 
yapıldı.

Zabıta Müdürlüğünün 
çeşitli ihlallerden dolayı 6 
bin 200 idari işlem uygula-
dığı belirtildi.

PROJE destekçisi Osman Buldan 
yaptığı açıklamada, THOF tarafın-
dan sürdürülen kampanyada ba-
ğışlanan 10 tekerlekli sandalyenin 
Buldan Kaymakamlığı tarafından 
ihtiyaç sahiplerine verileceğini 
söyledi.

Sandalyelerin 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü'nde belirlenen 
kişilere dağıtımının yapılacağını 
belirten Buldan, bu kampanyaya 
destek THOF Başkanı Suat Aksu'ya 
teşekkür ederek, "Engelli vatan-

daşlarımıza bir umut olabilme 
adına tekerlekli sandalye projesi 
başlatıldı. Buna göre tekerlekli 
sandalye bağışları ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılacak. Halk oyunları 
camiası çok büyük ve yardımse-
verdir. Camianın engelli vatan-
daşlarımıza bir umut olmasını 
bekliyoruz." dedi.

Öte yandan ilçede dağıtımı ger-
çekleştirilecek tekerlekli sandal-
yeler kaymakamlık himayesinde 
sahiplerine ulaştırılacak.

MUĞLA Emniyet Müdürlüğü trafik ekip-
leri, kentte hatalı park yapan sürücülere 
cezai işlem uyguladı.

Nüfusa göre araç 
sayısı bakımından 
Türkiye'de ilk sırada yer 
alan Muğla'da, Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Tescil 
Şube ve Bölge Trafik 
Müdürlüğü ekipleri-
nin trafiğin güvenli 
bir şekilde seyretmesi 
yönündeki çalışmaları 
sürüyor.

Ekipler Menteşe ilçe-
sinde cadde ve sokaklar 
üzerinde yer alan yaya 
geçitlerine, engelli park 
yerlerine, kaldırımlara, 
bisiklet yollarına park 
eden araçlara yönelik 
denetimlerde bulundu. 

Muğla Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Tescil 
Şube Müdürü Raşit 
Tosun, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Muğla'da 129 bin 

473 tescilli araç bulunduğunu, kentte her 
100 kişiden 52'sinin araç sahibi olduğunu 

kaydetti. 
Tosun, bu yıl gerçek-

leştirilen denetimlerde 
hatalı park yapan 7 
bin 424, engelli park 
yerine park eden 701, 
yaya yollarına park 
eden 2 bin 15, ikinci 
sıra park yapan bin 28, 
yayalara yol verme-
yen 508 ve MOBESE 
kameralarından tespiti 
yapılarak emniyet ke-
meri takmayan bin 492 
sürücüye ceza kesildi-
ğini bildirdi. 

Okul servis araçları-
na yapılan denetim-
lerde ise 73 sürücüye 
ceza kesildiğini 
belirten Tosun, kentte 
fahri trafik müfettişleri 
tarafından da 2 bin 
801 araca cezai işlem 

uygulandığını aktardı. 

TÜRKIYE Körler Federasyonunun Kültür ve 
Turizm Bakanlı-
ğının katkılarıyla 
Izmir'de organize 
ettiği "Balkan 
Ülkeleri Görme 
Engelliler Müzik 
Festivali Türkiye 
Konserleri" et-
kinliğinde müzik 
grupları sahne 
aldı. 

Kültürpark Ismet Inönü Sanat Merkezi'n-
de düzenlenen, 
Türkiye'den Mu-
ammer Keten-
coğlu'nun konuk 
sanatçı olarak 
katıldığı festival-
de, Makedonya, 
Bulgaristan, Sır-
bistan, Arnavut-
luk ve Türkiye'den 
çeşitli görme 

engelli müzik grupları konser verdi. 
Sanatçılar tarafından 25'e yakın ese-

rin seslendirildiği etkinlikte Türk müzik 
grubu, "Edremit'in Gelini", "Deniz Üstü 
Köpürür" ve "Ince Memed" türkülerini 
seslendirdi. 

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı 
Süha Sağlam, programda yaptığı konuş-
mada, Balkan ülkelerinden görme en-
gelli müzisyenlerin bir araya geldiğini ve 
insanlara Balkan müziği zevki yaşattığını 
ifade etti.

Görme engelliler müzik festivalinde buluştu

>> GÖRME ENGELLI ÖĞRENCISI IÇIN 

Braille nota sistemini öğrendi
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı öğretim elemanı Em-
rah Kalın, Braille alfabesini öğrendi ve 
görme engelli öğrencisinin notalara 
dokunarak müziğe erişebilmesini 
sağladı

- Öğretim elemanı Emrah Kalın:
 “Engelli öğrencimiz Fırat Ataş’a mü-

ziksel okuma ve yazma gibi becerileri 
burada kazandırdık. Kendi çabalarıyla 
bu işi iyi bir noktaya getirdi. Artık Bra-
ille notasını okuyarak türkü ve şarkı 

gibi tüm eserlerin çözümlemesini 
yapabiliyor”
- Görme engelli öğrenci Fırat Ataş:

 “Emrah Hoca’mın sayesinde Braille 
notayı da burada öğrendim. Emrah 
Hoca’mın sayesinde ilerliyorum”

Engelli park yerlerini
işgal edenlere ceza yağdı

Buldan’da 10 tekerlekli 
sandalye dağıtımı yapılacak
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından başlatılan “Biz Türkiye’yiz Tekerlekli San-
dalye” kampanyası kapsamında Buldan ilçesine 10 tekerlekli sandalye bağışı yapılacağı bildirildi.

Aksa Elektrik’ten görme 
engellilere özel sözleşme
Aksa Elektrik, görme engelli vatandaşlarla imzalayacağı 
sözleşmeleri kabartmalı harflerden oluşan ve özel bir 
alfabe olan Braille alfabesiyle hazırlamaya başladı



Aralık 2019
Yıl: 2 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitas-
yon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nde “Boccia” etkinliği düzenlendi. Et-

kinliğe katılan Boccia Milli Takım Antrenörü Nihat 
Yılmaz, engelli bireylerle birlikte Boccia oynadı. 
Yılmaz,  Boccia Spor Dalı ve Boccia oynamanın 
engelli bireyler üzerindeki olumlu etkileri 
hakkında bilgi verdi.

Ege Üniversitesi Engelli Çocuk-
lar Rehabilitasyon ve Eğitim 
Parkı Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Berrin Durmaz ve Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Arzu On’un 
katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikte engelli bireylere 
Paralimpik Boccia hakkında 
bilgi verildi. Milli Takım Ant-
renörü Nihat Yılmaz eşliğinde 
gerçekleştirilen Boccia müsaba-
kalarına katılan engelli bireyler keyifli 
anlar yaşadı.

Etkinlik hakkında konuşan Prof. Dr. Durmaz, “ 
Geçtiğimiz hafta dünyada “Spina Bifida Haftası” 
olarak kutlandı. Bu etkinliğe Sipina Bifida’lı has-

taları daha çok davet ettik. Farkındalık yaratmak 
adına gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Bu aktiviteyi 
daha önceki yıllarda Milli Takım kampında da yap-
mıştık. Hocamız sağ olsun bizi kırmayarak buraya 
geldi. Boccia Milli Takım kampı 30 yıl sonra burada 
yapıldı. Bu sporun en büyük özelliği engelli birey-

lerin motor becerilerini, koordinasyonlarını, 
dengelerini ve kendine güvenlerini 

iyileştirmesi. Bunun yanında 
bireyler sosyalleşme imkânı 

buluyor ve kişisel gelişimleri-
ne de katkısı büyük. Burada 
birçok çocuğun önceden 
yapamadığı hareketleri bir 
süre sonra yapabildiklerini 
görüyoruz. Engelli bireyleri-
miz burada başardıklarıyla 
muazzam bir haz yaşıyorlar. 

Bizim için basit görünse 
bile onlar için büyük bir olay. 

Biz onlara yardımcı olmak için 
buradayız” diye konuştu.

Sporun engelli bireyler için fay-
dalarına değinen Antrenör Nihat Yılmaz, 

“Tıbbi destekle beraber işin teknik boyutunu ve 
onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarını 
sağlıyoruz. Biz, hocalarımızla birlikte onların ya-
şamlarında yepyeni bir pencere açıyoruz.”  dedi.

BocciaEngellileri hayata 
bağlayan spor:

Boccia Milli Takım Antrenörü 
Yılmaz, Ege’de engelli bireylerle 
Boccia oynadı.

Boccia Nedir ?
Boccia, kas kontrolünü ve 
hassasiyetini test eden pa-
ralimpik bir spordur. Oyun-
cular, topu yerdeki hedef 
topun yakınına iterler. Toplar 
yuvarlanabilir, atılabilir, tek-
melenebilir veya aşağı doğru 
bırakılabilir. Eğer oyuncu 
topu atamıyor ya da topa 
tekme vuramıyorsa rampa 
kullanabilirler. Eğer oyun-
cular topu elleriyle serbest 
bırakamıyorlarsa, yardımcı 
ekipman veya baş-el değ-
neği kullanabilirler. İki taraf 
bireysel çiftli veya üçer kişilik 
takımlar halinde belirlenen 
sayıda sette rekabet eder-
ler. Her iki tarafın her sette 
atışlar ve skorun sayımı için 
6 topu vardır (kırmızı veya 
mavi). Puanlar maç boyunca 
kazananı belirlemek için bi-
riktirilir. Saha boyutları 12.5 
metreye 6 metredir.

>> ENGELLİ ÇOCUK REHABİLİTASYON VE EĞİTİM PARKI’NDAN 

“Ebru Sanatıyla Atatürk Sergisi”
EGE Üniversitesi “Cumhuriyet ve Ata-
türk Günleri” kapsamında Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Berrin Durmaz öncü-
lüğünde yapılan sergi,  Engelli Çocuk 
Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştır-
ma Uygulama Merkezinde düzenlendi. 
Serginin açılışına Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Berrin 
Durmaz, Bornova Halk 
Eğitim Merkezi Tezhip, 
Minyatür ve Ebru Ustası 
Özgür Tunçer, akadem-
siyenler, çocuklar ve 
aileleri katıldı.

Bornova Halk Eğitim 
Merkezi Tezhip, Minya-
tür ve Ebru Ustası Özgür 
Tunçer, “Ege Üniversitesi 
öncülüğünde gerçek-
leştirilen Cumhuriyet ve 
Atatürk Günleri kapsa-
mında  ‘Ebru Atatürk Ser-
gisi’nin açılışını yapıyoruz. Çocuklarla 
çalışmalara üç dört yıldır aktif olarak 
devam ediyoruz.  Yaptığımız uygula-
malarla ilerleyen çocuklarımız oldu. 

Hatta bazı çocuklarımız bu konuda 
büyük bir ölçüde ilerleme gösterdiler. 
Öğrencilerimizden bazıları bireysel 
olarak satışlar yapmaya başladılar” 
diye konuştu.

“BÜTÜN ÇOCUKLARA DOKUNMAYA 
ÇALIŞIYORUZ”

Temel amaçlarının 
estetik içeren her şeyin 
üretimine çocukları dahil 
etmek olduğunu belirten 
Tunçer, “Aynı zamanda 
çocuklar ve aileleri için 
keyifli zaman geçirebile-
cekleri bir ortam kurma-
ya çalışıyoruz. Onların 
mutlu olmaları için bir 
terapi ortamı oluşturma-
ya çalışıyoruz.  İstiyoruz 
ki hastane ortamından 
biraz olsun uzaklaşabil-
sinler. Hepsi, merkezimiz-
de tedavi gören çocuklar 
ve biz elimizden geldi-
ğince bütün çocuklara 

dokunmaya çalışıyoruz. Aktif olarak en 
verim aldığımız çalışmalar ebru olduğu 
için buna daha çok katılım gösteriyor-
lar.” dedi.

Ege Üniversitesi 
Engelli Çocuk 
Rehabilitasyon 
ve Eğitim Parkı 
Araştırma Uy-
gulama Mer-
kezi tarafından  
“Ebru Sanatıyla 
Atatürk Sergisi” 
gerçekleştirildi. 

Engelliler için 
düğmeye basıldı
Engellilere yönelik masa tenisi, 
basketbol, atletizm kursu açıl-
ması için çalışmalara başlandı.
BAYRAKLI Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 
kış spor okullarında 21 farklı branşta hizmet 
veriyor. Bayraklı Belediyesi, 2019-2020 sezo-
nunda yaklaşık 5 bin sporseverle kurslara hız 
kesmeden devam edecek.

EKREM AKURGAL’DA SPOR KURSLARI 
BAŞLIYOR

Bu arada, Cengizhan Mahallesi’nde bulunan 
çok amaçlı  Ekrem Akurgal Spor Tesisi’nde de 
önümüzdeki haftalarda spor kursları düzen-
lenecek. Bu tesiste de, Basketbol, Voleybol, 
Zumba, Zumba Kids, Yoga, Bokwa, Aerobik, 
Pilates, Tekvando, 
Judo, Jimnastik, 
Futbol, Masa Tenisi, 
Tenis, Capoeira, 
Bale ve Atletizm 
spor okullarının 
yanı sıra engellilere 
yönelik masa tenisi, 
basketbol, atletizm 
kursu açılması için 
çalışmalara başlan-
dı. İlçedeki engelli-
leri de unutmayan 
Bayraklı Belediyesi, 
ocak ayından itiba-
ren engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz spor 
kursları açmayı hedefliyor. 

>> SPORUN 

ENGELLERI
aşan gücü
Spor yapmak,  bireylerde fiziksel gelişimi sağ-
lamakla birlikte aynı zamanda duygusal, sos-
yal ve ekonomik olarak da bireyin gelişimine 
katkıda bulunuyor. Sporun sağladığı bu olum-
lu katkı engelli bireylerde de görülüyor. Bu 
amaçla engellilerin spora katılımı sağlanarak 
engelli sporu geliştirilmeye devam ediliyor. 

Engelli 
bireylerin spor 

yapmaları, 
onların hayata 

tutunmasını 
ve toplum 
içinde yer 

edinmelerini de 
kolaylaştırıyor.

EGE Üniversitesi Engelli 
Çocuk Rehabilitasyon ve 
Eğitim Parkı Araştırma Uy-
gulama Merkezi Müdürü; Fi-
zik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Berrin Durmaz, 
engelliler ve spor hakkında 
konuştu.

Prof. Dr. Berrin Durmaz, 
engelli kavramının çok 
geniş bir anlamı olduğunu 
belirterek, “Sadece sakatlık 
olarak değil, hastalık da 
bir engelliliktir. Vücudun 
bir kısmının kaybı veya bir 
hareketi yapamama değil 
aynı zamanda bir hastalık 
sahibi olmak da bir engel-
liliktir. Lösemi hastası bir 
çocuk veya kanser hastalığı 
gibi rahatsızlıklar da 
bir engeldir. Birçok 
şeyde insanların 
hayatını kısıtlar” 
diye konuştu.

Prof. Dr. 
Durmaz, 
engelli birey-
lerin spora 
yönlendirilir-
ken rahatsızlık 
durumlarına 
göre sınıflandırıl-
dığını, kurallarının 
onlara göre belir-
lendiğini belirtti. 
Yarışma ve spor 
koşulları hak-
kında konuşan 
Prof. Dr. Durmaz; 
“ Görme engelli 
birisinin yüzme 
yarışmasında kul-
varı tamamla-
dığını anlaması 
için görevliler 
tarafından sün-
ger bir top ile dokunulması, 
engellilik durumlarına göre 
konulan kural ve uygula-
maların güzel bir örneğidir” 
dedi.

Sporun rehabilitasyon 
sürecindeki olumlu etkile-
rinden söz eden Prof. Dr. 
Durmaz, “Rehabilitasyon; 
öğrenilen, bilinen bir 
hareketi yeniden öğret-
mek demektir. Bu, felçli bir 
hastanın yeniden yürümeyi 
öğrenmesi gibidir. Reha-
bilitasyon sürecinin spora 
katkısı çok fazla. Bu, engel 
durumuna katkı sağladığı 
gibi mevcut engel duru-
munu aşmasını da sağla-
yabiliyor. Engelli kişilerin 
topluma entegrasyonunda 
çok önemli yer oynayacak-
tır. Eğer bu kişiler mevcut 
engelleriyle evlerinde kapalı 
bir odada vakit geçirip, evde 
oyalanıp dışarıya çıkmıyor-
sa bu, onun ruhen ölümü 

demektir. Bunun en güzel 
yollarından birisi spordur. 
Sosyalleşirler, başka insan-
larla bir araya gelirler, kendi 
gibi olan insanlarla yarışırlar 
ve bunlar onların hayatları 
için çok önemlidir” şeklinde 
konuştu.

AİLELER SPOR KONUSUNDA 
BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Ailelerin bilinçlendirilmesi 
gerektiğini, her engellinin 
yapabileceği bir spor bran-
şının olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Durmaz önemli 
olan üç şeyden bahsederek; 
“Birincisi sporun kişiye uy-
gun olması, ikincisi kişinin 
istekli olması ve üçüncü 
olarak ulaşılabiliyor olması 

gerekmektedir. Örne-
ğin yüzme yapıyorsa 

yakınında ulaşa-
bileceği bir yüz-

me salonu var 
mı? Ulaşıla-
bilirlik, ekip-
man ve istek 
çok önemli. 
Bu nedenle 

bilinçlendir-
me çok önemli” 

dedi.
Prof. Dr. Dur-

maz, yapabile-
cekleri sporlarla 
ilgilenen birey-
lerin toplumda 
daha kendine 
güvenli kişilere 

dönüştüğünü 
ve ön yargıları 

yıktıklarını belirte-
rek; “Ben bunu 
yapabiliyorum, 
diğer insanlar 

gibiyim düşün-
cesine sahip oluyorlar. Bu, 
yine onlarına toplumdaki 
varlıkları için çok önemli. İlk 
başlarda bazı hastalar spor 
yapmaya ön yargılı bakıyor-
lar. Ancak rahatsızlıklarına 
göre yaptığımız yönlendir-
melerle hayata onları yeni-
den kazanıyoruz. Örneğin 
Can Karapire adlı genç yaşta 
bir hastamız vardı. Eskiden 
yüzücüydü ancak atlama 
sonucu boynunu  kırdığı 
için boyundan aşağısı 
felçti. İnşaat Mühendisliği 
okurken genç bir yaşta bu 
hastalığı yaşayınca okulu 
bırakmıştı. Biz onun okulu 
bitirmesini sağladık, hatta 
yüksek lisansını yapmasını 
sağladık, yüksek lisansını 
engelli mimarisi alanında 
yaptı hatta. Daha sonra iyi 
bir iş buldu ve yüzme de 
kendini dünya şampiyona-
larında elemeleri geçecek 
düzeylere kadar taşıdı” dedi.

Prof. Dr. Berrin Durmaz


