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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


