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Bir Gazete Bir Umut

ENGELLİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Gazeteniz Engellim Sesi Gazetesi ile 
yüzler gülmeye devam ediyor. Okurları-
mıza teşekkür etmeyi borç biliriz diyen 
gazetemizin müdürü Didem Şensürek 
çalışmaların süreceğini söyledi.
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>> 26 YILDIR YATAĞA BAĞIMLI YAŞAYAN

35 yıllık eşine 
şefkatle bakıyor
KAZA kurşununun beline isabet 
etmesi nedeniyle felç olan Sami 
Dursun’a o günden bu yana büyük 

ilgi ve özveriyle bakan eşi Kısmet 
Dursun, sırtında taşıdığı eşini 
bazen gezdiriyor. SAYFA 6’DA

ANTALYA’DA yaşayan 37 yaşındaki 
Raziye Alice, üç yıl önce geçirdiği trafik 
kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen 
üç çocuğunun babası Ali İhsan’a bir bebek 
gibi bakıyor. SAYFA 8’DE

Umudun 
adresi 
ENGELLİM SESİ GAZETESİ

ŞUBAT ayında dabir çok engelliye 
dokunduk, bir çok engelli sandalyesini 
ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin adresleri-
ne, üstelik 5 kuruş ücret almadan gön-
derdik. Siz gazeteniz Engellim Sesi’ni 
alınca biz de engelliler için bu çalışmayı 
sürdüreceğiz. 

KONUYLA ilgili elde kalan en büyük 
hissin mutluluk olduğunu söyleyen 
gazetemizin genel müdürü Didem 
Şensürek, “Almayla değil vermeyle ba-
şarının geleceğini biliyoruz. Elimizden 
geldiğince bu mücadeleyi sürdürece-
ğiz. Destek olanlara teşekkürler.” dedi.

>> ENGELLI MÜZISYEN

Bodrum sokaklarına 
renk katıyor

RAHATSIZLIKLARINDAN dolayı bacak-
ları diz altından kesilince 8 yıldır teker-
lekli sandalyeyle hareket etmek zorunda 

kalan sokak müzisyeni Tuncay Çalgıcılar, 
yaşadığı zor günlere rağmen neşesini hiç 
kaybetmiyor. SAYFA 3’TE

Engellim Sesi gazetesinin İzmir’de kamuo-
yuna duyurduğu bir sorun aşıldı. Alsancak 

Hocazade camisinde engelliler için çeşitli 
noktalara rampa yaptıran cami hocası 

Ahmet Kuzgun’a teşekkür plaketi verildi. 

ENGELLILERIN  IBADETI IÇIN

Engel tanımadı

ALSANCAK Hocazade 
Camisi baş imamı Ahmet 
Kuzgun “Hocazade Vakfı’nın 
da yardımlarıyla, himmet-
leriyle engelli kardeşlerimiz 
için bu çalışmayı yaptık. Aynı 

zamnanda yaşlılar için 
de bu iyi oldu. Böylece 

engeller kalkmış oldu, engelli 
kardeşlerimiz gelebilirler, iba-
detlerini yapabilirler.Bu şekilde 
hepberaber bu işi halletmiş 
olduk. Birlikte rahmet vardır, Al-
lah vesile olanlardan razı olsun.” 
diye konuştu. 
SAYFA 3’TEAhmet Kuzgun

Engelli bireyler 
hayata katılıyor
ENGELLI vatandaşların eko-
nomiye katılması ve üretim-
den gelir elde edebilmesi için 
Aliağa Belediyesi ve Aliağa 
Kaymakamlığı’nın destekle-

riyle kurulan istiridye mantarı 
üretim tesisinde yetiştirilen ilk 
mahsuller Aliağa pazarında 
satışa sunuldu.
 SAYFA 4’TE

Bedensel engelli çift 
zorlukları sevgiyle aşıyor
TEKIRDAĞ’DA geçirdikleri çocuk felci 
sonucu bedensel engelli kalan Süleyman 
ve Firdevs Akpınar çifti, yaklaşık 31 yıldır 

birbirlerine verdikleri sevgi ve destekle 
engellerini aşıyor.  
SAYFA 6’DA

Fedakar kadın hayatını
Adeta engelli 
eşine adadı

>> HASAN HAYALLERIYLE 

Hayata 
tutunuyor
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, altı 
aylıkken annesini kaybeden, 9 yaşınday-
ken kamyonetin çarpması sonucu engelli 
hale gelen Hasan Tabak, herkesin hayata 
pozitif bakmasını sağlamak için tek başına 
sürdürdüğü yaşamında "engele" yer ver-
miyor. SAYFA 7’DE

DUYDUĞU sesleri notaya dökebilme ye-
teneğine sahip 9 yaşındaki görme engelli 
Bager Çalışcı, Muş Ovası'nda bir ağacın 
altında piyano çalma hayalini gerçekleştir-
di. SAYFA 6’DA

‘Kusursuz kulak’ Bager

Muş Ovası’nda 
piyano çaldı

Engelli öğrenciler yaptıklarıyla 

Okulların 
çehresini 
değiştiriyor
TURGUT Özal Özel Eğitim Ortaokulu 
ve Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki engelli 
öğrenciler, masa, sıra ve dolap yaparak 
mesleki becerilerini geliştiriyor.
SAYFA 7’DE
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KONU ile ilgili olarak yazılı bir 
açıklama yapan Korkmaz açıkla-

masında şu ifadelere yer verdi:
“Sağlık Bakanlığı tarafından 04 

Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan 
Görevde Yükselme ve Unvan değişik-
liği sınav sonuçları açıklanmış olup 
sınavda başarılı olanlar arasından ilan 
edilen münhal kadro sayısının 2 katı 
kadar adayın 15 Mart – 09 Nisan 2021 
tarihleri arasında Bakanlığınız Ankara 
Bilkent Yerleşkesinde sözlü sınava 
alınacağı duyurulmuştur. Düzenle-

necek olan sözlü sınavlar; Türkiye’nin 
dört bir tarafından Ankara’ya gidiş 
ve gelişlerde toplu hareketlenmelere 
sebep olacak ve ülkemizin içinde 
bulunduğu pandemi sürecinde bu 
hareketlenme yüksek risk teşkil ede-
cektir. Diğer taraftan sınava katılan ve 
başarılı olan engelli memurlar için bu 
durum daha da meşakkatli ve zorlu 
olacaktır. Tekerlekli sandalye, koltuk 
değneği ve buna benzer yardımcı 
desteklerle hareket eden veya yürü-
me güçlüğü çeken engelli bireyler 

için şehirlerarası seyahatin ne kadar 
güç ve zorlu olacağı aşikârdır. Yuka-
rıda anlatılan hususlar göz önünde 
bulundurularak; yapılacak olan sözlü 
sınavın iptal edilip katılmaya hak 
kazanan adayların hepsine 100 tam 
verilmesini veya sözlü sınava katıl-
maya hak kazanan Engelli adayların 
sözlü sınavından muaf tutulması veya 
bulundukları illerde sözlü sınavları-
na alınmaları hususunda talebimiz 
bulunmaktadır.”

Şube Başkanı Ekrem Özdemir 

ise;  Bakanlık tarafından açıklanan 
takvime göre, öncelikli olarak en-
gelli memurlara mülakatta pozitif 
ayrımcılık yapılmalıdır.  Bu mülakatlar 
karar verme konusunda kesinlikle 
asli unsur olmamalıdır. Belirleyici 
ve asıl olan yazılı sınavda gösterilen 
başarı ve sıralama olmalıdır. Ayrıca 
yaptığımız görüşmeler neticesinde 
Görevde Yükselme mülakatlarının 
hemen akabinde Unvan Değişikliği 
Sınavı mülakatlarının da yapılacağının 
bilgisini aldık” dedi.

Görevde yükselme mülakatından engelliler muaf tutulsun
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Bayram Korkmaz, görevde yükselme ve unvan deği-
şikliği sınavında başarı olan adayların sözlü sınava bulundukları illerde girmeleri için bakanlığa çağrıda bulundu.

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi Engelliler Komisyonu 
Başkanı Bayram Korkmaz, pandemi ve engellilerin 
sıkıntı yaşamaması dolayısıyla, adayların bulunduk-
ları illerde sözlü sınava tabi tutulmalarını istedi.

Projede; DEÜ Öğrenci Topluluk-
larındaki öğrencilerin ‘Alt Yazı 
Hazırlama, Ders Partnerliği, Ses-
li Betimleme, Kitap Seslendirme, 
Bilgisayar Eğitimi, Akran ve Not 
Tutma Desteği’ gibi temel baş-
lıklarda engelli arkadaşlarına 
destek olması hedefleniyor. DEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 
“Yeni dönemde öğrencimiz bize 
gelmeyecek; biz, öğrencimize 
akranlarıyla birlikte gideceğiz” 
dedi. 

Engelsiz 9 Eylül’de 
yeni dönem başladı
Geçtiğimiz yıl YÖK’ün Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde üç nişan ve üç bayrak 
almaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2021 yılında ‘Yanında-
yız’ mottosu ile yeni bir dönem başlattı. 

Geçtiğimiz yılın Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından ‘Erişilebilirlik 

Yılı’ ilan edilmesinin ardından; Dokuz 
Eylül Üniversitesi 
(DEÜ) Rektörlüğü 
tarafından başla-
tılan çalışmalarda 
yeni bir noktaya 
gelindi. Yükseköğ-
retim Kurulu’nun 
(YÖK) Engelsiz Üni-
versite Ödülleri’n-
de üç nişan ile üç 
bayrak almaya hak 
kazanan ve kamu-
oyunda farkındalık 
oluşturacak proje-
lere imza atan DEÜ 
Rektörlüğü, 2021 
yılında ‘Yanındayız’ mottosu ile yol alma-
ya karar verdi. Bu kapsamda ilk olarak; 
Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü ile 

DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan-
lığı (SKS) işbirliğinde yürütülecek ve DEÜ 
Öğrenci Topluluklarındaki öğrencilerin 
‘Alt Yazı Hazırlama, Ders Partnerliği, 

Sesli Betimleme, 
Kitap Seslendirme, 
Bilgisayar Eğiti-
mi, Akran ve Not 
Tutma Desteği’ gibi 
temel başlıklarda 
engelli arkadaşla-
rına destek olacağı 
proje de hayata 
geçirildi.

Yürütülen 
çalışmalar hak-
kında bilgi veren 
DEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Nükhet Hotar, 
“Geçtiğimiz yıl 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
‘Erişilebilirlik Yılı’ ilan edilmiş ve ülkemiz-
deki yükseköğretim kurumları da bu 

kapsamda çeşitli projeler yürütmüştü. 
Üniversite olarak bizler de yıl boyunca 
düzenlediğimiz etkinliklerde ve yaptığı-
mız yatırımlarda, bu konudaki hassasi-
yetimizi ortaya koymuştuk. Geldiğimiz 
noktada ise 2021 yılında yeni bir slogan 
ile yolumuza devam etme kararı aldık” 
dedi. 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINA GÖREV

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatör-
lüğü ile DEÜ Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı işbirliğinde bir çalışma 
başlattıklarını açıklayan Rektör Hotar, 
“Bu sene, ‘Yanındayız’ teması ile bir proje 
başlatıyoruz. Burada amacımız, öğrenci 
topluluğundaki öğrencilerimizin sorum-
luluk alarak, engelli arkadaşlarına destek 
vermelerini sağlamak olacak. Bu sayede 
Alt Yazı Hazırlama, Ders Partnerliği, Sesli 
Betimleme, Kitap Seslendirme, Bilgisayar 
Eğitimi, Akran ve Not Tutma Desteği gibi 
konu başlıklarını öğrencilerimizle birlikte 

yürüteceğiz. Üniversite Üst Yönetimi 
olarak, öğrenci topluluklarımıza güve-
niyoruz. Yeni dönemde öğrencimiz bize 
gelmeyecek; biz, öğrencimize akranla-
rıyla birlikte gideceğiz. Böylece onların 
sadece yakınında değil; her zaman ya-
nında olacağız. Tarafımıza iletilen talep 
ve istekler doğrultusunda ise çalışmamı-
zın kapsamını daha da genişleteceğiz” 
ifadesinde bulundu. 

BEYAZ BASTON VERİLECEK

Çalışmalar kapsamında DEÜ’de gör-
me engeli bulunan öğrencilere talep 
etmeleri durumunda; sürekli kullan-
dıkları ‘Beyaz Baston’ vereceklerini de 
açıklayan Rektör Hotar, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bununla ilgili hazırlıklarımız 
tamamlandı. Kısa sürede bu bastonları, 
öğrencilerimize ulaştıracağız. Görme 
engelli öğrencilerimizin yaşadığı genel 
sıkıntıların da farkındayız. Bu yüzden 
yürüyüş yollarının yenilenmesinden 

özel ders ekipmanlarının teminine 
kadar bir dizi uygulamayı da devreye 
alacağız. Engel türüne göre de diğer 
öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılaya-
cak tedbirleri almayı planlıyoruz. Daha 
iyisini yapmak biraz zaman alacak an-
cak bunun da üstesinden geleceğimize 
de gönülden inanıyoruz. Projede emeği 
geçen mensuplarımıza ve yer alacak 
öğrencilerimize içtenlikle teşekkür 
ediyoruz.”

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Rektör Hotar, “Projemizi duyar duymaz 
bizlere destek vermek ve çalışmalarda 
yer almak amacıyla ziyaretimize gelen 
gönüllü öğrencilerimizin samimiyeti 
ve ilgisi, bizleri gerçekten mutlu etti. 
Onlarla birlikte, bu özel projenin ama-
cına ulaşmasını sağlayacak ve engelli 
öğrencilerimizin yanında durmaya de-
vam edeceğiz. Gönüllülerimize teşekkür 
ediyoruz” ifadesinde bulundu.

>> ENGELLİ KÖYÜNDEKİ ANASINIFLARINDA 

Roman mahallelerindeki 
çocuklara öncelik verildi

ROMAN Diyalog Ağı (RODA) ve Sı-
fır Ayrımcılık Derneği temsilcilerini 

konuk eden Konak Belediye Başkanı Ab-
dül Batur, Roman vatandaşlara yönelik 
ulusal ve uluslararası projelerin yürütüle-
ceği, eğitim faaliyetlerinin de yer alacağı 
merkez arayışını karşılıksız bırakmadı. 
Başkan Batur, proje ve faaliyet merkezi 
olarak Zeytinlik Mahallesi’nde yer alan ve 
“Taş Mektep” olarak bilinen tarihi binayı 
önerdi. RODA grubu tarafından beğeni-
len binanın proje kapsamında kullanıl-
ması kararlaştırıldı.

Başkan Batur şöyle konuştu:
“Çalışmalarımızda sivil toplum kuruluş-

ları ile omuz omuza yol alıyoruz. Roman 
dernekleri, kadın dernekleri ve gençlik 
dernekleri her zaman öncelik verdiğimiz 
sivil inisiyatifler. Hilal’deki tarihi binayı 
Roman Kültür Merkezi olmak üzere 
restore ettik, Kemer İstasyonunu da 
gençlere hizmet edecek bir merkeze 
dönüştürdük. Her şeyimiz hazır, ancak 
pandeminin geçmesini bekliyoruz. 
Engelli Köyümüzdeki anasınıflarımızda 
Roman mahallelerindeki çocuklarımıza 
öncelik verdik. RODA ve Sıfır Ayrımcı-
lık Derneği’ni belediyemiz ile birlikte 
yürütmek istediği proje ve çalışmaları 
önemsiyoruz.”

Pandeminin ardından hizmete başlayacak olan Tepecik’teki Roman Kültür 
Merkezi, Kemer İstasyonu’nda faaliyete geçecek Gençlik Merkezi ve Roman 
vatandaşlara yönelik diğer çalışmaları aktaran Konak Belediye Başkanı Ab-
dül Batur, çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etiklerinin 
de altını çizdi. RODA’nın proje merkezi talebine yönelik Taş Mektep’in kullanıl-
ması yönünde gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması için talimat verdi.

>> EGE,  “ENGELSİZ YÜREKLER PROJESİ” İLE 

Engelli çocukların 
yanında olacak
İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile 
Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliğinde “Engelsiz Yürek-
ler Projesi” değerlendirme toplantısı yapıldı. Proje 
kapsamında Bornova ilçesinde yaşayan 0-10 yaş 
arası engelli çocukların, ailelerine ve öğretmenle-
rine ağış ve diş sağlığı, işitme ve konuşma bozuk-
lukları konularında online eğitimler verilecek. 

EÜ Eski Senato Salonu’n-
da Rektör Prof. Dr. Necdet 

Budak’ın başkanlığında yapılan 
toplantıya; İl Sosyal Etüt ve Proje 
Müdürü Hatice Suna Bina 
ve Proje Ekibi, EÜ Diş 
Hekimliği Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nazan Ersin, Engelsiz 
Ege Birimi Koordi-
natörü Doç. Dr. Pelin 
Piştav Akmeşe katıldı. 

Ege Üniversitesi’nin 
sosyal sorumluluk proje-
lerine verdiği öneme değinerek 
Covid-19 salgının insanların yaşam 
tarzını ve hayatlarını çok yönlü 
olarak etkilediğini ifade eden Prof. 
Dr. Budak, “Engelli çocuklarda 
çeşitli beslenme bozukluklarının 
bulunması ve ağız bakımlarının 
zor olması, ağız ve diş sağlıklarını 
olumsuz yönde etkiliyor. Bu proje 
ile öğretmen ve ailelere verile-
cek eğitimlerle diş sorunlarının 
oluşmadan önlenmesi sağlanacak, 
oluştuğunda da yapılabilecekler 

konusunda bilgilendirme de bulu-
nulacak. Ayrıca engelli çocukların 
işitme ve konuşma sorunları ile 
ilgili yapılan bilgilendirmeler ile 

öğretmen ve ailelerde 
bilinçlenme sağlanacak. 

Yükseköğretim Kurulu 
tarafından üniversi-
telerin performans-
larına dair verilerin 
yer aldığı  ‘2019 Yılı 

Üniversite İzleme ve 
Değerlendirme Raporu 

Ege Üniversitesinin; Toplu-
ma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk 
alanlarında önemli bir başarı 
gösterdiğini ortaya koydu. Üniver-
sitemiz, yaptığı sosyal sorumluluk 
projesi sayısını 26’dan 289’a, kamu 
kurumları ile birlikte yürütülen 
proje sayısını 165’ten 270’e,  de-
zavantajlı gruplara yönelik sosyal 
entegrasyon ve kapsayıcılığa 
ilişkin yapılan faaliyet sayısını ise 
52’den 738’e çıkardı. Geçtiğimiz yıl 
içinde de önemli projeleri kentimiz 
bölgemiz insanı ile buluşturduk.   

Şimdi de İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt 
ve Proje Müdürlüğü ile üniversite-
miz işbirliğinde Engelsiz Yürekler 
Projesi hayata geçirildi. Bu bağlam-
da engelli çocukların özel 
ihtiyaçlarının dikkate 
alınmasının önemli 
olduğu bu projede 
emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum” dedi. 

Proje detayları hak-
kında bilgi veren İl Sos-
yal Etüt ve Proje Müdürü 
Hatice Suna Bina “Proje kap-
samında pilot bölge olarak belirle-
diğimiz Bornova ilçesinde yaşayan 
0-10 yaş arası engelli çocukların 
diş tedavilerinde yaşanan zorluklar 
nedeniyle diş problemleri oluşma-
dan tedbirler alınacak. Diş sağlığı 
konusunda öğretmen ve ailelere 
eğitimler verilecek. Eğitimlerin 
düzenli aralıklarla devam etmesini 
sağlayacağız. Ayrıca projede eği-
timler sonrası takibi de sağlayarak 
pandemi sonrasında da eğitimlere 
devam etmeyi ve sağlık taramaları 

yapmayı planlıyoruz” dedi. 
Engelli bireylerin gerek anestezi 

altında gerekse klinik ortamın-
da tedavilerinin güç olduğunu 

belirten  EÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Nazan Ersin ise; 
bu  proje ile diş teda-
visi yapılmasının güç 
olduğu bu bireylerin 
ailelerine ve öğret-

menlerine verilecek 
olan eğitimle bilinç-

lenmelerinin sağlanacağı 
ve böylelikle koruyucu hekimlik 
kapsamında diş problemlerinin 
önlenebileceğini ifade etti. 

“Engelsiz Yürekler Projesi”  ile 
çocuklarda işitme ve konuşma bo-
zuklukları konularında öğretmen 
ve ailelerine eğitimler verileceğini 
de belirten Doç. Dr. Pelin Piştav 
Akmeşe, “Engelli çocukların ailele-
rinin ve öğretmenlerin konuşma 
ve işitme bozuklukları konusunda 
bilgilendirilmelerini amaçlıyoruz” 
dedi. 

Doç. Dr. Pelin 
Piştav Akmeşe

Prof. Dr. 
Nazan Ersin

Çocuk ve Engellilik 
Resim Yarışması

EGE Üniversitesi 
Engelli Çocuklar 

Rehabilitasyon ve Eğitim 
Parkı Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi tarafından 
engelli çocukların rehabili-
tasyonu başta olmak üzere 
eğitimleri ve sosyal yaşama 
adaptasyonlarının sağlan-
masına yönelik farklı içerikli 
etkinlikler gerçekleştirilme-
ye devam ediyor. 

Ege Üniversitesi Engelli 
Çocuklar Rehabilitasyon ve 
Eğitim Parkı Araştırma ve 
Uygulama Merkezi tarafın-
dan “Çocuk ve Engellilik” 

konulu resim yarışması 
düzenlenecek. 

Hedef kitlesi 9-12 yaş 
grubundaki çocuklar olan ya-
rışmaya 16 Nisan 2021 Cuma 
gününe kadar başvurulacak.  
Katılımcılardan eserlerde 
“Çocuk ve Engellilik”  teması 
vurgulayıp, farkındalığı artıra-
cak kompozisyonlar bekleni-
yor. Yarışmada birinciye bin 
TL; ikinciye 500 TL, üçüncüye 
250 TL ve sürpriz hediyeler 
verilecek.  Yarışma sonuçları 
23 Nisan 2021 Cuma günü htt-
ps://engellicocuklar.ege.edu.tr  
web adresinde  ilan edilecek. 

3 Aralık Dünya 
Engelliler 
Günü’nde 
Engelli personele 
prim müjdesi

BUCA Belediyesi ile 
DİSK (Devrimci İşçi 

Sendikaları Konfederas-
yonu)  Genel İş Sendikası 
5'nolu Şube arasında şart-
ları kabul edilen Toplu İş 
Sözleşmesi’nin imza töreni 
gerçekleştirildi. 

Geçtiğimiz hafta beledi-
ye binası önünde gerçek-
leştirilen bilgilendirme 
toplantısında, belediye 
çalışanları anlaşmayı 
coşkuyla karşılamış, “Buca 
emeğin yanında” sloganları 
atılmıştı.   Bayram hava-
sında geçen toplantının 
ardından Buca Belediye-
si’nin şirketi BUCAMAR’da 
(Buca İmar ve İnşaat Sanayi 
Teknik Hizmetler Anonim 
Şirketi) görev yapan ve 
1.300 personeli ilgilendiren 
Toplu İş Sözleşmesi, Buca 

Belediyesi Meclis Salonu’n-
da imzalandı. 

EN DÜŞÜK ÜCRET 5 BİN TL 

Belediye ve sendika 
temsilcileri arasında anlaş-
maya varılan iki yıllık Toplu 
İş Sözleşmesi kapsamında, 
belediyede çalışan emek-
çilerin en düşük aldığı 
ücret 5 bin TL olarak belir-
lenirken, personel yevmi-
ye primleri, gıda yardımı 
gibi çok sayıda sendikal 
hak kazandı. Sözleşme-
de ayrıca Buca Belediye 
Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın 
talimatıyla 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’n-
de belediyedeki kadın 
personele, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde ise 
engelli personele prim 
verilmesi kararlaştırıldı.
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Kapıları da 
yüreğini de açtı

ENGELLILERIN 
IBADETI IÇIN

Engellim Sesi gazetesinin İzmir’de kamuo-
yuna duyurduğu bir sorun aşıldı. Alsancak 
Hocazade camisinde engelliler için çeşitli 
noktalara rampa yaptıran cami hocası Ah-
met Kuzgun’a teşekkür plaketi verildi. 

El ele Vakfı Genel Başkanı Cengiz 
Hocazade, Almanya’dan yola çı-
kan yardım tırını karşılamak için 

geldiği İzmir’de Alsancak Hocazade 
camisine uğradı. El ele Genel Baş-
kanı, Alsancak Hocazade camisinde 
engelliler için çeşitli noktalara rampa 
yaptıran cami hocası Ahmet Kuz-
gun’a teşekkür etti. El ele Genel Baş-
kanı Cengiz Hocazade ve El ele Berlin 
Başkanı Tülay Demircan Koyuncu Al-
sancak Cami Hocası Ahmet Kuzgun’a 
engelliler 
konusunda 
duyarlılığın-
dan ötürü 
El ele Onur 
Madalyası, 
teşekkür 
plaketi ve
çiçek takdim 
etti.

Alsancak 
Hocazade 
Camisi 
yetkilileri, 
engellilerin 
camiye girip 
ibadetini 
yapabilmesi için gerekli çalışmaları 
tamamladı.

Bu duyarlılık karşısında etkilendik-
lerini söyleyen El ele Genel Başkanı 

Cengiz Hocazade, 
El ele Vakfı Genel 
Sekreteri ve Berlin 
Başkanı Tülay De-
mircan Koyuncu ile 
El ele Akdeniz Bölge 
Başkanı Hanife Uğur 
camiyi ziyaret ede-
rek imam Ahmet 
Kuzgun’a teşekkür plaketinin yanısıra 
El ele Onur Madalyası takdim ettiler.

Konuyla ilgili Alsancak Camisi’ne 
gelerek 
açıklama 
yapan El ele 
Genel Baş-
kanı Cengiz 
Hocazade, 
“Camimizde 
uzun yıllardır 
yapılmayan, 
engellilerin 
ihtiyacı olan 
rampaların 
bu kardeş-
lerimizin 
hayatlarını 

kolaylaştırma-
ları ve iba-

detlerini yapabilmeleri için hizmete 
sunulması çok önemli bir gelişmedir. 
Biz bu hizmetin yapılmasının mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Yapılan çalışmaları 

yerinde inceledik. Gördükki gerçek-
ten de engellilerimiz için büyük bir 
adım atılmış. Bu konuda taşın altına 
elini koyan cami hocamız Ahmet Kuz-
gun beyefendiye El ele Onur Madal-
yası ve teşekkür plaketi takdim ettik. 
Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 
Tüm engelli kardeşlerimizi ibadet-
lerini yapabilmeleri için Hocazade 
Camisine bekliyoruz.” dedi.

Alsancak Hocazade Camisi baş ima-
mı Ahmet Kuzgun ise “Hocazade Vak-
fı’nın da yardımlarıyla, himmetleriyle 
engelli kardeşlerimiz için bu çalışmayı 
yaptık. Aynı zamnanda yaşlılar için de 
bu iyi oldu. Böylece engeller kalkmış 
oldu, engelli kardeşlerimiz gelebilirler, 
ibadetlerini yapabilirler.Bu konuda sı-
kıntı kalmamış oldu. Cengiz Hocazade 
Başkanımızın da Almanya’dan buraya 
etkisi büyük oldu. Bu şekilde hepbe-
raber bu işi halletmiş olduk. Birlikte 
rahmet vardır, Allah vesile olanlardan 
razı olsun.” diye konuştu.

El ele Vakfı Genel Başkanı Cengiz Hocazade, 
Alsancak Hocazade Camisi İmamı Ahmet 

Kuzgun’a teşekkür plaketi takdim etti.

E
N

G

ELLİM SESİ

ÖZEL HABER

2 yaşında geçirdiği hasta-
lık nedeniyle kas gücünü 

kaybeden ve yüzde 90 engelli 
olan Oğuz Akkuş yatağa bağlı 
hale geldi. 

Limontepe Mahallesi'ndeki 
evinde 25 yıldır kanepede yatan 
Akkuş için 
hayırseverle-
rin desteğiyle 
satın alınan 
elektrikli hasta 
yatağını AK 
Parti Karabağ-
lar Ilçe Kadın 
Kolları Başkanı 
ve Karabağlar 
Belediye Meclis 
Üyesi Serap Eyce 
teslim etti.

Açıklamada 
görüşlerine yer 
verilen Serap 
Eyce, yeni hasta 
yatağı sayesinde 
Akkuş'un artık 
pencereden 
bakabildiğini 
kaydetti. 

Eyce, konu-
şamayan, hareket edemeyen 
Akkuş'un yeni yatağında çok 
mutlu olduğunu aktararak, 
"Oğuz'un gözlerindeki o sevinme 

heyecanını 
görmemek 
mümkün de-
ğil. Bir kelime 
dahi edemi-
yordu ama 
gözleri bu 
hayrı yapan 

ve hasta yatağını ona gönderen 
bütün herkese teşekkür ediyor-
du." ifadelerini kullandı. 

Serap Eyce, engelli gencin çok 
sevdiği Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını 
da yeni yatağının yanına getir-
diklerini vurgulayarak, şunları 
kaydetti:

"Engelli genç kardeşimizin 
fotoğrafı görünce yüzünde 
hafif gülümseme oldu. Engelliler 
konusunda herkesten daha fazla 
hassas olan Sayın Cumhurbaş-
kanımıza engelli kardeşlerimizin 
hassasiyeti de en az onun kadar. 
Onu gösterebildikleri imkanda 
göstermeye çalışıyorlar."

BIRLEŞMIŞ Millet-
ler Engelli Hakları 

Sözleşmesi'nin (CRPD) 
uygulanmasını destekle-
mek ve engelsiz bir dünya 
için çalışmalarını sürdürmek 
amacıyla 2008 yılında Essl 
Vakfı tarafından başlatılan 
Zero Project'te 2019 yılın-
dan beri verilmeye başla-
nan "ambassador (elçi)" 
unvanı, bu yıl Sabancı Vakfı 
adına Vakfın Genel Müdü-
rü Nevgül Bilsel Safkan'a 
verildi.

Sabancı Vakfı açıklama-
sına göre, 2008 yılında Essl 
Vakfı tarafından başlatı-
lan Zero Project'te 2019 
yılından beri verilmeye 
başlanan "ambassador" 
unvanına, bu yıl Sabancı 
Vakfı Genel Müdürü Nevgül 
Bilsel Safkan layık görüldü. 
Nevgül Bilsel Safkan'a un-
vanı, çevrim içi gerçekleşen 
Zero Project Konferansı'nın 
kapanışında Essl Vakfı Baş-
kanı Martin Essl tarafından 
takdim edildi.

"Ambassador" unvanı, 
Zero Project'e olağanüstü 
katkı sağlayan kişilere dört 
yıllık bir süre için veriliyor.

Engelli bireyler için tüm 
bariyerlerin ortadan kalktığı 
bir dünya misyonu için ça-
lışan Zero Project kapsa-
mında her yıl şubat ayında 

gerçekleşen konferans ile 
dünya çapında istihdam, 
erişilebilirlik, eğitim ve ba-
ğımsız yaşam konularındaki 
iyi örnekler bir araya geliyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde 
150'den fazla ülkeden 
engelli ve engelsiz 5 binden 
fazla uzman Zero Project'e 
aktif olarak katkıda bulundu.

"ÜLKEMIZE IYI ÖRNEK 
TRANSFER EDEN ILK KU-
RUM OLDUK VE MODEL 
OLARAK GÖSTERILDIK"

Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Sabancı Vakfı 
Genel Müdürü Nevgül Bilsel 
Safkan, "Engelli bireylerin 
hayatın her alanında eşit ve 
aktif olarak yer alabilmesi 
bizim öncelikli alanları-
mızdan biri. Sabancı Vakfı 
olarak 2013 yılından beri 
engelliler için sıfır bariyer 
hedefiyle gerçekleştirilen 
Zero Project Konferansı'na 
katılıyoruz. Her yıl temaya 
uygun olarak ülkemizden 
engelli alanındaki başa-
rılı projeleri konferansa 
aday olarak gösteriyoruz 
ve aynı zamanda orada 
beğendiğimiz modellerin 
Türkiye'de yaygınlaşması 
için çalışmalar yürütüyoruz. 
Bu kapsamda Sabancı Vakfı 
olarak bu programdan ülke-
mize iyi örnek transfer eden 

ilk kurum olduk ve model 
olarak gösterildik." ifadeleri-
ni kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler 
Derneği ile birlikte Türki-
ye’de yaygınlaştırdıkları 
işitme engelli çocuklara 
yönelik çok dilli hikaye 
uygulamasının konferans 
raporunda başarı öyküsü 
olarak yer aldığını aktaran 
Safkan, şunları kaydetti:

"Önceleri konferan-
sa Türkiye'den Sabancı 
Vakfı haricinde hiç katılım 
olmuyordu. Bu nedenle 
temas ettiğimiz kurumları 
bu konferansa başvurmaya 
ve katılmaya teşvik ettik. 
Ne mutlu ki bu yıl Zero 
Project Konferansı'nda 
ambassador unvanı bizlere 
verildi. Engelsiz bir dünya 
misyonu için çalışan bu 
değerli kurumdan böyle bir 
unvan almak gurur verici. 
Bu, bizlere sürdürmekte 
olduğumuz işler için büyük 
bir motivasyon sağlaya-
caktır. 47 yıldır süregelen 
yolculuğumuzun uzun yıllar 
aynı itibarla devam etmesi, 
kazanımlarımızı toplumsal 
gelişme için harcayarak 
bu yolculuğu en iyi şekil-
de sürdürmek en büyük 
amacımız. Bu doğrultuda 
çalışmalarımıza hız kesme-
den devam edeceğiz."

>> IZMIR'DE ENGELLI GENÇ 25 YIL SONRA 

Hayırseverlerin desteğiyle 
hasta yatağına kavuştu
Izmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan engelli Oğuz Akkuş'a hayırseverlerin 
desteğiyle elektrikli hasta yatağı hediye edildi.

Denizli'de bedensel engelli 
küçük kız ilk kitabını tanıttı
Denizli'de yaşayan doğuştan bedensel engelli 10 yaşındaki Gülsüm Doruk, 
"Bir Yılbaşı Hikayesi" adlı kitabını okuyucularıyla buluşturdu. 

SARAYKÖY ilçesinde özel bir eğitim ve rehabili-
tasyon merkezinde eğitim gören Doruk, ailesi-

nin de desteğiyle bir kitap hazırlamaya karar verdi.
Kitabın editörlüğünü anne Meriç, kapak tasarımı-

nı ağabey Yiğit, sayfa düzenlemesini abla Şevval ve 
yayın hazırlığını baba Ibrahim Doruk'un üstlendi.

Eğitim gördüğü kurumda imza töreni düzenleyen 
Doruk, gazetecilere, 47 sayfadan oluşan "Bir Yılbaşı 
Hikayesi" adlı kitabı herkesin beğenisine sunduğu-
nu söyledi.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Öz-
baş'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu 
belirten Doruk, "Bugün benim en mutlu günüm. 

Yazar olma hayalini kuruyordum. Şimdi hayallerim 
gerçek oldu. Yazmayı çok seviyorum. Inşallah bu 
kitabın daha sonra filmini çekmek istiyorum." dedi.

Anne Meriç Doruk da kızının hayalindeki kurgula-
rı yazıya dökmeyi çok sevdiğini dile getirdi.

Kızının, hayal ettiği kitaplarının kapak tasarımla-
rını da çizdiğini anlatan Doruk, "O zamanlar, 'yaptı-
ğım kitap tasarımlarının her birinin öyküsü olacak' 
derdi. 10 yaşında sayısız öykü yazdı. Yazarlığa ilk 
kitabıyla başlangıç yaptık. Bugün onun en mutlu 
günü." ifadelerini kullandı.

Başkan Özbaş ise minik yazarın azmine ve ışığına 
hayran kaldığını belirtti.

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 
sokak müzisyenliği yapan Tuncay 

Çalgıcılar, 8 yıl önce 
iki ayağını kaybet-
mesine rağmen 
yaşama azmini ve 
neşesini hiç yitirmi-
yor.

İzmir'de yaşamını 
sürdüren beş çocuk 
babası 55 yaşındaki 
Çalgıcılar, 9 yaşında 
babasından öğren-
diği kemanla farklı 
şehirlerde müzisyen-
lik yaptı.

Yaklaşık sekiz yıl 
önce çeşitli rahat-
sızlıklarından dolayı 
bacakları diz altın-
dan kesilen Çalgıcılar, yaşadığı zorlu 
süreci ailesinin desteğiyle atlattı.

Çalgıcılar, her yıl geldiği Bodrum'da 
da vatandaşların ve turistlerin yoğun-
lukta olduğu bölgelerde kemanı eşli-
ğinde söylediği şarkılarla dinleyenleri 
eğlendiriyor.

Bodrum'da ihtiyaç sahiplerinin kaldığı 
otele belediyenin desteğiyle yerleşen 
Çalgıcılar, her gün tekerlekli sandalye-
siyle sokak sokak geziyor.

Kazandığı parayı ailesine gönderen 
Çalgıcılar, kimseye muhtaç olmadan 
hayatını sürdürmenin mutluluğunu 

yaşıyor.

 "BU HALIME DE ŞÜKREDIYORUM"

Çalgıcılar, çocuk 
yaşta babasının ke-
man çalmayı öğret-
mesinin avantajını 
yaşadığını söyledi.

Engelli kalınca 
kemanına daha çok 
sarıldığını aktaran 
Çalgıcılar, ailesinin 
rahatı ve huzuru için 
mücadele verdiğini 
dile getirdi.

Hiçbir zaman ka-
ramsarlığa kapılma-
dığını, işini severek 
yaptığını belirten 
Çalgıcılar, şöyle 

konuştu:
"İnsan öleceğini biliyor ama iki ayağı-

nı kaybedebileceği aklının ucuna bile 
gelmiyor. Ne gelirse kuluna Allah'tan 
gelir. Bu halime de şükrediyorum. 
Ailemi hiçbir şeye değişmem. Kuru 
soğan, ekmek yiyeyim ama sevenlerim 
yanımda olsun istiyorum. Benim için en 
büyük mutluluk bu. Hayatım boyunca 
mesleğim gereği hep gurbet hayatı 
yaşadım. Bodrum ve Antalya'da çok 
müzisyenlik yaptım. Hep ekmek müca-
delesi verdim. Şeker hastalığı beni eritti. 
İnsan başına ne geleceğini bilemiyor."

>> ENGELLI MÜZISYEN

Bodrum sokaklarına 
renk katıyor
Rahatsızlıklarından dolayı bacakları diz altından kesilince 
8 yıldır tekerlekli sandalyeyle hareket etmek zorunda ka-
lan sokak müzisyeni Tuncay Çalgıcılar, yaşadığı zor günle-
re rağmen neşesini hiç kaybetmiyor.

Kemanı eşliğinde söylediği şarkılarla dinleyenleri eğlendiren Çalgıcılar, kimseye muhtaç 
olmamanın verdiği huzurla işini severek yapıyor

>> “ZERO PROJECT AMBASSADOR” UNVANI 

Bu yıl Sabancı Vakfı 
adına Nevgül Bilsel 
Safkan’a verildi
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Saf-
kan, “Engelsiz bir dünya misyonu için çalışan bu 
değerli kurumdan böyle bir unvan almak gurur 
verici. Bu, bizlere sürdürmekte olduğumuz işler 
için büyük bir motivasyon sağlayacaktır”

Ahmet Kuzgun
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Engelli bireyler 
hayata katılıyor

Engelli vatan-
daşların ekono-
miye katılması 
ve üretimden 
gelir elde edebil-
mesi için Aliağa 
Belediyesi ve Ali-
ağa Kaymakam-
lığı’nın destek-
leriyle kurulan 
istiridye mantarı 
üretim tesisinde 
yetiştirilen ilk 
mahsuller Aliağa 
pazarında satışa 
sunuldu. 

Aliağa Belediyesi, Kayma-
kamlık ve Aliağa Engelliler 
ve Rehabilitasyon Derneği 

işbirliğinde imzalanan "Üretimde 
Ben De Varım, Aliağa’da Engelleri 
Birlikte Aşalım" protokolü kap-
samında Belediye Fidanlığında 
kurulan istiridye mantarı üretim 
tesisinde ilk mahsuller toplandı. 
Aliağa Engelliler ve Rehabilitas-
yon Derneği’ne tahsis edilen 
üretim tesisinde mantarların 
toplanması ve paketlenmesi 
de dernek üyeleri tarafından 
gerçekleştiriliyor.

Engelli bireylerin ekonomik ve 
sosyal hayata katılımını sağla-
mak için hayata geçirilen proje-
de üretilen istiridye mantarları 
Aliağa Engelliler ve Rehabilitas-
yon Derneği tarafından Aliağa 
pazarlarında satılmaya başladı. 
Aliağa Belediyesi’nin kendi-
lerine tahsis ettiği noktalarda 
satış yapan Aliağa Engelliler ve 
Rehabilitasyon Derneği üyeleri 
ilk satış noktasını Yeni Mahalle 
Pazaryeri’nde kurdu. İstiridye 
mantarı satışları Atatürk Mahalle-
si’nde kurulan kapalı pazaryerin-
de ve Yeni Şakran pazaryerinde 
de sürecek.  

“ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZI 
REHABİLİTE EDECEĞİZ”

"Üretimde Ben De Varım, Ali-

ağa’da Engelleri Birlikte Aşalım" 
projesinin engelli bireylerin 
ekonomik ve sosyal hayata katı-
lımında önemli bir adım olduğu-
nu belirten Aliağa Engelliler ve 
Rehabilitasyon Derneği Başkanı 
Aytaç Bayar, “Proje kapsamında 
Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kay-
makamlığı ile beraber kurdu-
ğumuz tesiste istiridye mantarı 
üretimine başladık. Tesisimizi 
Aliağa Belediyesi’nin bizlere 
Çaltılıdere Bölgesi’nde tahsis 
ettiği alanda kurduk. Üretimden 
elde ettiğimiz ilk mahsullerimizi 
yine Belediyemizin tahsis ettiği 

pazar yerlerindeki satış noktala-
rında halkımızla buluşturmaya 
başladık. Satışlardan elde edilen 
gelirle engelli arkadaşlarımızı 
rehabilite edeceğiz. Zihinsel 
engelli çocuklarımıza istihdam 
sağlayacağız. Fiziksel engeli 
bulunan arkadaşlarımıza ise 
protez, tekerlekli sandalye, akü-
lü sandalye gibi birçok yardımda 
bulunarak hayatlarını kolaylaş-
tırmaya çalışacağız. Bu süreçte 
bizlere destek veren Aliağa 
Belediyesi ve Aliağa Kaymakam-
lığı’na çok teşekkür ediyorum” 
dedi. 

ABD'de engellinin ölümüne sebep 
olan o polisler ceza almadı
New York'ta yaklaşık bir yıl önce çıplak vaziyette gözaltına alınıp kafasına poşet geçirilen si-
yahi Daniel Prude'un ölümüne ilişkin davada olaya karışan polis memurları suçsuz bulundu.

NEW York Başsavcılığın-
dan yapılan açıklamada, 

büyük jürinin suçlamaları 
reddetmesi üzerine, zihinsel 
engelli Prude'un kafasına ge-
çirilen poşet nedeniyle travma 
geçirmesine ve bir hafta sonra 
hayatını kaybetmesine sebep 
olan polis memurlarının her-
hangi bir ceza almayacakları 
belirtildi.

Soruşturmayı üstlenen Baş-
savcı Letitia James, hazırladık-
ları dosyanın "mümkün olan 
en güçlü delilleri taşıdığını" 
ancak büyük jüriyi memurla-
rın suç işlediğine ikna edeme-
diklerini ifade etti.

James, "Prude ailesinin, 
Rochester halkının ve ülke 
çapında birçok kişinin bu 
sonuçtan dolayı haklı olarak 
hayal kırıklığına uğrayacağını 
biliyorum." dedi.

Prude ailesinin avukatı Elliot 
Shields, "Sistem Daniel Prude 
hakkında yine hata yaptı. 22 
Mart'ta hastaneden taburcu 

edilmesiyle hata yapmıştı. 23 
Mart'ta polisin ona karşı ölümcül 
güç kullanmasından dolayı hata-
lıydı ve bugün onu yine yüzüstü 
bıraktı." şeklinde konuştu.

PRUDE'UN YAŞADIĞI 
ROCHESTER'DA KARAR 

PROTESTO EDİLDİ

Olayın yaşandığı Rochester 
kentinde yüzlerce protestocu 
bir araya gelerek karara itiraz 
etti.

23 Mart 2020'de yaşanan 
olayın videosu, bir başka polis 
hatası ile hayatını kaybeden 
siyahi George Floyd için 
yapılan protestolar nedeniyle 
uzun süre bekletilmiş, Eylül 
2020'de ortaya çıkmıştı. Gö-
rüntülerin ardından Rochester 
polis şefi istifa etmek zorunda 
kalmıştı.

MEDYAYA YANSIYAN 
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK 

TEPKİ TOPLAMIŞTI

Daniel Prude'un ailesi 

tarafından 4 Eylül 2020'de 
açığa çıkarılan görüntüler-
de, sokakta çıplak şekilde 
teslim olan Daniel Prude'un, 
polisin uyarısının ardından 
kendisine verilen talimatlar 
doğrultusunda yere yattığı, 
ellerinin arkadan kelepçelen-
diği, polisin kelepçeli halde 
yatan zanlının poşet geçirdiği 
kafasını yere doğru bastırdığı 
yer almıştı.

ABD medyasında yer alan 
haberlerde, Prude'un bilin-
ci kapalı halde hastaneye 
kaldırıldıktan sonra solunum 
cihazına bağlandığı ve otopsi 
raporuna göre ise 7 gün 
sonra hayatını kaybettiği ifade 
edilmişti.

Otopsi raporunda Prude'un 
ölümü, "fiziksel baskı sonucu 
boğulma komplikasyonları" 
ve "cinayet" olarak kayda 
geçmiş, Prude’un kafasına 
poşet geçirerek ölmesine 
neden olan 7 polis memuruna 
görevden el çektirilmişti.

>> 'ENGELLİ', 'ÖZÜRLÜ' YERİNE

'Özel gereksinimi olan 
bireyler' tanımını önerildi
"Özürlü", "engelli" tanımlamalarının, bu bireyleri ve ailelerini incittiğini belirterek, "Bu 
tabirler yerine, 'özel gereksinimi olan bireyler' şeklinde tanımlamayı öneriyoruz." denildi.

BURSA Milletvekili Vildan 
Yılmaz Gürel, TBMM'de 

düzenlediği basın toplantısında, 
üyesi olduğu ve çalışmalarını 
tamamlayan, "Down Sendromu, 
Otizm ve Diğer Gelişim Bozuk-
luklarının Yaygınlığının Tespiti, 
Bu Bireyler ve Ailelerinin Sorun-
larının Çözümü" için kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu-
nun faaliyetleriyle ilgili değer-
lendirmelerde bulundu.

Gürel, komisyon üyelerinin 
birinci önceliğinin, özel gereksi-
nim duyan bu bireylerin sorun 
ve sıkıntılarının tespit edilmesi, 
sosyal hayata entegrasyonu, 
her anlamda toplumsal hayata 
katılımının sağlanması olduğu-
nu anlattı.

Gürel, şunları kaydetti:
"Bu raporda değindiğimiz de-

tay ama çok önemli bir hususu 
belirtmek istiyorum. Özürlü ve 
engelli tanımlaması bireyleri-

mizi ve ailelerini rencide ediyor, 
incitiyor. Bu nedenle bu tabirler 
yerine, 'özel gereksinimi olan 
bireyler' şeklinde 
tanımlamayı, bun-
dan sonra dilimize 
bu ifadeyi yerleş-
tirmeyi öneriyor, 
temenni ediyoruz. 
Down sendromu, 
otizm, hiperaktif 
teşhis ne olursa 
olsun özel gereksi-
nimli bireylerimiz, 
insanlığa ve hayata 
değer katıyor. 
Onların toplumu 
madenlerin olarak 
bakıyorum. Her birini sanatkar 
gibi işlemek, yaşam kalitesini 
artırmak boynumuzun borcu-
dur. Vekillik görevimin yegane 
amaçlarından biridir."

Gelinen noktada geçmişte 
mukayese dahil edilemeyecek 

güzelliklerin de bulunduğuna 
dikkati çeken Gürel, "Bakıma, 
ilgiye ve eğitime muhtaç kardeş-

lerimizin kültürel, 
sportif etkinlik-
lerinin yanı sıra 
beceri ve gayretle-
rini ortaya çıkaran, 
sanatsal, ekonomik 
somut eserler 
ortaya koymalarını 
vesile olan merke-
zimiz, Ankara'da 
Saray Engelsiz 
Yaşam Bakım ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi gibi. Mu-
halefet partisine 

sesleniyorum, saray saray diye 
boş lakırtılar ile gündem değişti-
rip duruyorsunuz. Saray sadece 
bizim, sadece Cumhurbaşkanı-
mızın sarayı değil Ankara'daki bu 
sarayımızı sizler de ziyaret edin." 
ifadelerini kullandı.

>> SON 4 YILDA 14 BİN DEZAVANTAJLI ÇOCUK

Okul öncesi eğitim 
hizmetlerinden faydalandı

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı, 
2017’den bu 
yana yaklaşık 14 
bin dezavantajlı 
çocuğun okul 
öncesi eğitim 
hizmetlerinden 
faydalandığını 
bildirdi.

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, açılış 
izni verilen özel kreş, gündüz bakımevi 

ve özel çocuk kulüplerinin kapasitesinin yüzde 
3'ünün, çeşitli nedenlerle okul öncesi eğitimden 
yararlanamayan dezavantajlı çocukların destek-
lenmesi için ayrıldığı hatırlatıldı.

Bu ücretsiz bakım hizmetinden, ekonomik 
durumlarına bakılmaksızın şehit ve gazi çocuk-
ları ile Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma 
altında bulunan ve cezaevlerinde hükümlü ya 
da tutuklu anneleriyle kalan ve ekonomik gücü 
yeterli olmayan ailelerin çocuklarının yararlandığı 
belirtilen açıklamada, destekten ayrıca ekonomik 
güçlük içindeki, anne veya babası vefat etmiş, tek 

ebeveyniyle yaşayan, engelli ebeveyni olan ve ka-
dın konukevinde bulunan ya da buradan ayrılan 
kadınların çocuklarının faydalandığı kaydedildi.

Bu kapsamda 2017'den bu yana yaklaşık 14 bin 
dezavantajlı çocuğun okul öncesi eğitim hizmet-
lerinden yararlandığı ifade edilen açıklamada, şu 
bilgiler verildi:

"2017'de çeşitli nedenlerle okul öncesi eğitim-
den yararlanamayan dezavantajlı durumdaki 2 bin 
523 çocuk okul öncesi hizmetlerden faydalanırken, 
bu sayı 2018'de 2 bin 760 oldu. 2019'da 3 bin 300, 
2020'de 2 bin 663 dezavantajlı durumdaki çocuk 
okul öncesi hizmetlerden yararlandı. Ocak 2021'de 
ise bu sayı 2 bin 652 olarak kaydedildi."

Erzurum'da Palandöken Belediyesi tarafından otistik kayakçı ikizler Zeynep 
ve Murat Bingül kardeşlere, evlerinde antrenman yapabilmelerini sağlaya-
cak "Pro Ski" simülatörü hediye edildi.

OTİSTİK kayakçı ikizler 
Zeynep ve Murat Bingül 

makamında ağırlayıp, elde 
ettikleri ulusal ve uluslararası 
başarılardan dolayı tebrik eden 
Palandöken Belediye Başkanı 
Muhammet Sunar, kendilerine 
kayak simülatörlerini verdi.

Artık evlerinde de kayak ant-
renmanı yapabilecek olmanın 
sevincini yaşayan Bingül kardeş-
ler, Sunar’a hediye için teşekkür 
etti.

Belediye başkanı Muhammet 
Sunar, Bingül kardeşlerin kayak 
sporunda elde ettikleri başarılar-
la gurur duyduklarını belirtti.

Otistik kardeşlerin ulus-
lararası organizasyonlarda 
büyük başarıları bulunduğu-
nu anlatan Sunar, “İlçemizde 
Konaklı ve Palandöken kayak 
merkezleri bulunuyor. Buz 
sporlarına yönelik salonlar, 
atlama kuleleri yine ilçemiz 
sınırlarında. Palandöken Be-

lediyesi olarak bizim bu spor 
yatırımlarından faydalanır hale 
gelmemiz lazım. Geçtiğimiz yıl 
ve bu yıl, altyapı faaliyeti yü-
rüttük. İnşallah kış sporlarında, 
kış turizminde iddialı bir ilçe 
olacağız. İnşallah Palandöken 
ismini elde ettiği başarılarla 
dünya gündemine taşıyacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Ziyarette kardeşlere, antre-
nörleri Burak Baysal ile Serhat 
Türkmen de eşlik etti.

Erzurum’daki kayakçı otistik 
ikizlere simülatör desteği
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>> ENGELLI ÇOCUKLAR SORUNLARINI

Engelsiz atölyede 
üreterek aşıyor
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneğince oluşturulan atölyede zihinsel engelli çocuklar ve anneleri, kültürel 
ve sanatsal faaliyetlere katılarak sorunlarını aşıyor.

Salgın sürecinin yüklerini 
ikiye katladığına işaret 
eden Altunkaynak, "An-

neler her zorluğun üstesinden 
gelir" diyerek dernek kurmaya 
karar verdiklerini belirterek şöyle 
devam etti:

"Salgın koşullarında fazla 
öğrenci almadan sosyal mesafe 
kurallarına uygun şekilde çalış-
malarımıza başladık. Çocukları-
mız mezun olduktan sonra boş 
kalmasın, sokaklarda kalmasın 
düşüncesiyle bir araya geldik. 
Anneler buraya çocuklarıyla 
birlikte geliyor. Ahşap boyama, el 
işleri yapıyorlar. Herkes hayatın-
dan mutlu. Çocuklarımız mutlu 
olunca biz de çok mutlu oluyo-
ruz. Çocuklarımızın hayatın tam 

ortasında olması gerekiyordu, 
biz de onu yapmaya çalışıyoruz."

Altunkaynak, engelli bireylerin 

mutluluğu için çaba gösterdiğini, 
engellilerin gönlünde olmanın 
verdiği huzurun hiçbir şeyle 

kıyaslanamayacağının altını çize-
rek, "Bana, 'Zaten hayatında özel 
bir çocuk var. Onun tüm ihtiyaç-

larıyla sen uğraşıyorsun. Sonra 
dernekte de özel çocuklarla 
zaman geçirmek seni yormuyor 
mu?' diyorlar. Aslında tam tersi. 
Yormuyor, daha da mutlu ediyor. 
Özel çocuklara dokunduğumda 
mutlu olduklarını hissediyorum. 
İşte o duyguya paha biçemiyo-
rum. Onların gözündeki pırıl-
dama, boynuma sarılmaları çok 
farklı bir duygu. Bir değil, birçok 
çocuğun annesi oldum." ifadesini 
kullandı.

"BURASI HEM ÇOCUKLARIMI-
ZA HEM BIZE IYI GELIYOR"

Zihinsel engeli bulunan 17 
yaşındaki oğluyla kursa katılan 
Emine Pektaş ise engelleri 
birlikte aştıklarını vurgula-

yarak atölyenin kendilerine 
çok büyük katkısı olduğunu 
söyledi.

Aile ortamında hem üretim 
yaptıklarını hem de sohbet 
ederek birbirleriyle kaynaştık-
larını dile getiren Pektaş, "Der-
nekte çocuklarımızla birlikte 
aktiviteler, el işleri yapıyoruz. 
Eğleniyoruz, gülüyoruz. Burası 
hem çocuklarımıza hem bize 
iyi geliyor. Çocuklarımız bazen 
insanlarla diyaloga geçerken 
zorlanabiliyor. Burada arka-
daşlarıyla birlikte zaman geçir-
dikçe stresten uzak duruyorlar. 
Kendi akranlarıyla bir şeyler 
yaptıkça mutlu oluyorlar. On-
lar mutlu oldukça biz de mutlu 
oluyoruz." diye konuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, 

65 yaş üstü aboneler, engelli tüketi-
ciler, şehit aileleri ve muharip/malul 
gazilerin kullandığı elektriğin, borcun 
ödenmemesi halinde 3 ay boyunca 
kesilemeyeceğini belirterek, “Burada 
iki nokta çok önemli. Birincisi, söz 
konusu durumda olan vatandaşla-
rımızın o meskenin abonesi olması 
gerekiyor. İkincisi de bu düzenleme-
nin salgın dönemiyle sınırlı olmama-
sı.” dedi.

Yılmaz, Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-

meliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, milyonlarca elektrik 
abonesini ilgilendiren ve üzerinde bir 
süredir titizlikle çalıştıkları yönetmeli-
ğe son şeklini verdiklerini söyledi.

Yönetmeliğin hayırlı olmasını 
dileyen Yılmaz, bu düzenlemeyle 
çok önemli yenilikler getirdiklerini 
vurgulayarak, “Bu yeniliklerden biri 
düzenlemeyle 65 yaş üstü aboneler, 
engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve 
muharip/malul gazilerimizin borcun-
dan ötürü elektriğinin 3 ay boyunca 
kesilemeyecek olması. Burada iki 
nokta çok önemli. Birincisi, söz konu-
su durumda olan vatandaşlarımızın o 
meskenin abonesi olması. İkincisi de 

bu düzenlemenin salgın dönemiyle 
sınırlı olmaması. Salgın bittiğinde de 
belirttiğimiz aboneler için bu imkan 
söz konusu olacak.” diye konuştu.

EPDK’YE INTERNETTEN BAŞVURU 
YAPILABILIR

Yılmaz, düzenlemeyi gerekli ayrın-
tıları düşünerek, anlaşılır bir dil ve tü-
ketici odaklı bir anlayışla hazırladıkla-
rını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Artık cuma günleri, resmi ve dini 
bayramlarda ve bu bayramların bir 
önceki gününde elektrik kesme 
işlemi yapılamayacak. Vatandaşları-
mıza bu yönetmeliği okumalarını ve 
haklarının takipçisi olmalarını tavsiye 

ediyoruz. Biz EPDK olarak bütün 
mevzuatımızın sahada olan uygula-
masının takipçisiyiz. Herhangi 
bir şirketin düzenlemeye 
aykırı bir uygulamasıyla 
karşılaşması halinde 
vatandaşlarımızın mut-
laka EPDK’ye internet 
üzerinden yazılı olarak 
başvurabileceklerini 
hatırlatıyorum. Biz, o 
şirketle ilgili gerekeni 
en hızlı şekilde yaparız.”

Söz konusu yönetmeliğe 
göre, kendi adına perakende 
satış sözleşmesi olan ve mesken 
tüketici grubunda bulunan 65 yaş 

üstü tüketiciler, şehit aileleri ve mu-
harip/malul gaziler ve yüzde 40’ın 

üzerinde engeli bulunduğuna 
ilişkin sağlık kurulu raporu-

nu görevli tedarik şirke-
tine ibraz eden engelli 
tüketicilerin elektriği, 
tek bir kullanım yerine 
ait faturaların aralıksız 
olarak yıl içinde en az 
3 dönem boyunca za-

manında ödenmemesi 
ve tüketicinin kesme 

yapılacağına ilişkin gö-
revli tedarik şirketi tarafından 

bilgilendirildiğinin ispatı halinde 
kesilebilecek.

>> 3 AY SÜREYLE FATURA BORCU BULUNAN ŞEHIT AILELERI VE 

Engelli tüketicilerin 
elektriği kesilemeyecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler, 
şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin borcundan dolayı elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek." dedi.

Bor-
cun öden-

mesine ilişkin 
taksitlendirme talep 

edilmesi halinde teda-
rikçiler tarafından tak-
sitlendirme yapılacak 

ve taksitlendirme 
süresi azami 4 ay 

olacak.

>> ENGELLERI AŞTI 

Hem işinin patronu hem de 
çocukların 'oyuncakçı teyze'si
Ankara'da bedensel engelli 53 yaşındaki Hatice Aydoğan, yaptığı amigurumi 
oyuncaklarla hem geçimini sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

ALTINDAĞ Belediyesinden 
yapılan açıklamaya göre, 

bedensel engelli Hatice Aydoğan, 
belediyenin Beşikkaya Kadın 
Eğitim ve Kültür Merkezi'nde 
amigurumi kursunu başarıyla 
tamamladı.

Aydoğan, kendi işini kurarak, 
çocukların "oyuncakçı teyze"si 
oldu.

Hatice Aydoğan, Altın-
dağ'ın girişimci kadınları 
arasında yer almaktan 
büyük mutluluk duyduğu-
nu belirterek, "Amigurumi 
adı verilen, Japonlara özgü 
oyuncak yapma sanatını kısa 
sürede öğrendim. Yaratıcılı-
ğımı da katarak kursta kısa 
sürede hızla ilerledim. Bu 
kursta bana emek veren de-
ğerli hocalarıma, Beşikkaya 

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne, 
bizlere cesaret veren Başkanı-
mız Sayın Asım Balcı'ya ve satış 
yapmama vesile olan Altın Eller 
Kadın Kooperatifi'ne çok teşekkür 
ederim." ifadesini kullandı.

En çok oyuncak bebek yapmayı 
sevdiğini ifade eden Aydoğan, 
şunları kaydetti:

"Çünkü çocukları çok seviyorum 

ve onlar mutlu olsun istiyorum. 
Çocukları mutlu edince ben de 
çok mutlu oluyorum. Amigurumi 
sayesinde bedensel engelimi 
unuttum, moralim düzeldi. Ol-
dukça zor zamanlar yaşamıştım, 
kötü günleri amigurumi sayesinde 
atlattım. Oyuncaklar beni mutlu 
etti, hayata yeniden bağlandım. 
Kültür merkezindeki arkadaşlarım, 

hocalarım bana çok destek oldu. 
Ürünlerimi kazanca dönüştürme-
yi başardım. Şimdi hayata daha 
çok bağlıyım, daha mutluyum."

"BECERILERINI MADDI 
KAZANCA DÖNÜŞTÜRME-
LERI IÇIN NE GEREKIYORSA 

YAPIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Altındağ Belediye 
Başkanı Asım Balcı, Altındağlı 

kadınların kurslar sayesinde 
edindikleri bilgi ve becerileri 
maddi kazanca dönüştürmesi 
için ne gerekiyorsa yaptıklarını 
belirtti.

Altındağlı kadınların çok be-
cerikli olduğunu aktaran Balcı, 
"El emeği bizim için çok değer-
li. Fikir üretiyor, projeler gelişti-
riyor, maddi ve manevi destek 
sağlıyoruz. Kadınlar da onlara 
sağladığımız imkanları en iyi 
şekilde değerlendiriyor, verilen 
desteği arkalarına alarak 
başarıdan başarıya koşuyorlar. 
Hatice Hanım'ı da girişimciliği 
ve yaratıcılığından dolayı tebrik 
ediyorum. Yaptığı oyuncaklar 
gerçekten çok güzel, çocuklar 
tarafından çok beğeniliyor. 
Ellerine ve emeklerine sağlık." 
değerlendirmesini yaptı.

Asırladır süre ge-
len aşıklık gele-
neğinin yaşayan 
hazinelerinden 
"Erzurumlu Aşık 
Ruhani" mahlaslı 
Mustafa Temel, 
görme engeline 
rağmen çocuk-
luktan bu yana 
yaşattığı kadim 
geleneğin meş-
hur aşıkları ara-
sında yer alıyor.

>> KADIM GELENEĞIN YAŞAYAN HAZINESI: 

Erzurumlu Aşık Ruhani
ANADOLU'NUN kadim 
geleneği olan aşıklık ile henüz 
9-10 yaşlarında tanışan ve ilk 
eserlerini, 1931'de dünyaya 
geldiği Tortum ilçesine bağlı 
Çamlıca köyünde veren 90 
yaşındaki Temel'in hayatı acı 
hatıralarla dolu.

Henüz 10 yaşındayken elin-
de patlayan dinamit kapsülü 
nedeniyle sol gözünü ve sağ 
elinin üç parmağını kaybeden 
Temel'in, çocukken karşılaştığı 
tüm zorluklara rağmen gönlü-
ne düşen aşıklık ateşi sönmedi 
ve babasının karşı gelmesine 
rağmen elinden sazını hiç 
bırakmadı.

YURT IÇINDE VE DIŞINDA 
ÇOK SAYIDA KONSER VERDI

İlk olarak Aşık İshak ile tanı-
şan, sonraki yıllarda Aşık Mevlit 
İhsani, Şeref Taşlıova, Murat 
Çobanoğlu ve Aşık Reyhani 
gibi meşhur isimlerle birlikte 
çalıp söylemeye başlayan Te-
mel, ilk konserini Kars'ta verdi.

Yurt içindeki 66 şehirde de 
konser veren Temel, biri Yunus 
Emre Sevgi Yılı'nda olmak 
üzere Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğının görevlendirmesiyle 4 kez 

Almanya, Hollanda, Belçika ve 
Fransa'ya turneye gitti.

Aşıklık geleneğine ömrünü 
adayan, çok sayıda halk ozanı 
ve aşıkla birlikte hem yurt için-
de hem yurt dışında konserler 
veren 90 yaşındaki Temel, acı 
hatıralarla dolu hayat hikayesi-
ni anlattı.

"Benim çocukluğum 10 yaşı-
ma kadardı. İşte öyle karanlıkta 
yaşıyorum." diyen Temel, elin-
de oynarken patlayan dinamit 
kapsülünün sadece bir gözünü 
değil, hayatını da kararttığını 
aktardı.

AMCASI IKNA ETTI

Aşıklık geleneğine, babasını 
ikna eden amcası sayesinde 
başladığını ifade eden Temel, 
şöyle konuştu:

"Haho beldesinde Muhar-
rem Çavuş vardı. Ayazi Baba 
mahlasıyla çalar söylerdi, ben 
ona gittiğimde efkarlanırdım 
ve orada saz çalmaya baş-
ladım. O zaman 9-10 yaşla-
rındaydım. Gözlerimi henüz 
kaybetmemiştim, kaza ge-
çirmemiştim o zaman. Sonra 
babam öğrendi ve bırakmadı. 
Benim aşık olmamı isteme-

di, 'başına bela alırsın, gider 
başını belaya sokarsın' dedi ve 
koymadı. 19-20 yaşımdayken, 
Hınıs'ta bir amcam vardı. Geldi 
babamla konuştu. Babama, 
'amca oğlu benim 3 oğlum var, 
onları sana vereyim Mustafa'yı 
bana ver' dedi. 'Mustafa bulun-
maz bir aşk, karışma çocuğa' 
diyerek babamdan müsaadeyi 
aldı. Babam izin versin diye de 
orada 'İzin ver elime alayım 
sazı / Mızrabım dokunsun 
telime baba / Dağladı sine-
mi hasretin közü / Baksana 
savrulan külüme baba' dizesini 
yazdım ve söyledim."

Temel, evlendikten sonra 
söylediği türkülerin değişmeye 
başladığını ve hayata bakış 
açısının da değiştiğini anlattı.

Çocukları dünyaya gelince 
söylediği türkülerin daha ede-
bi olmaya başladığını aktaran 
Temel, "Evlilik hayatı anlatılır 
gibi değil. Çok farklı hayata 
başladım o dönemler. Çocuklar 
dünyaya geldi. Hayata başka 
bakmaya başladım. Daha 
olgun, daha derin, daha edebi 
söylüyorsun. Çocuklarım için 
de yazdığım şiirler var." diye 
konuştu.
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>> PATLAMADA 2 ELINI VE BIR GÖZÜNÜ KAYBEDEN ŞIRNAKLI BEŞIR

Sporla 
yaşama 
bağlandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 yaşındayken 
bulduğu cismin elinde patlaması so-
nucu kız kardeşini yitiren, 2 elini ve bir 
gözünü kaybeden Beşir İdem, yaşama 
sporla tutundu.

Sulak köyüne bağlı Aslan-
tepe mezrasında 11 Kasım 
2010'de bahçede bulduk-

ları cismin patlaması sonucu 5 
yaşındaki kız kardeşi Nurcihan'ı 
yitiren Beşir İdem, ağır yaralı ola-
rak Diyarbakır Dicle Üniversite 
Tıp Fakültesinde tedavi gördü.

Patlama sonucu elleri parça-
lanan ve bir gözünü kaybeden 
İdem, 2 yıl süren tedavi ve 
ameliyatların ardından sağlığına 
kavuştu. Ailesiyle Üçok köyüne 
taşınan Beşir, derslerindeki başa-
rısıyla İdil Fen Lisesine yerleşti.

İdil Fen Lisesi 10. sınıfında 
okuyan Beşir, 3 yıl önce beden 
eğitimi öğretmeni tarafından 
spora yönlendirildi. Atletizm 
seçmelerinden başarıyla geçen 
Beşir, İlçe Gençlik Spor Salonu’n-
da antrenörleri tarafından 2018 
yılında Antalya’da düzenlenen 
Türkiye şampiyonasına hazır-
landı.

Beşir, Bedensel Engelliler 

Atletizm Türkiye Şampiyonasın-
da 400 metrede Türkiye birincisi, 
1500 metrede ise Türkiye üçün-
cüsü oldu. İl bazında gerçek-
leştirilen yarışmalarda çeşitli 
dereceler de elde eden Beşir, 
en büyük hayali olan milli takım 
formasını giymek için korona-
virüs (Kovid-19) salgını dolay-
sıyla ertelenen şampiyonalara 
hazırlanıyor.

“IKI ELIM YOK AMA RAHAT 
YAŞIYORUM”

Beşir İdem, AA muhabirine, 
2 yıl süren tedavi nedeniyle 
zor günler geçirdiğini, ailesi ve 
arkadaşlarının desteğiyle bunu 
aştığını söyledi.

“İki elim, bir gözüm yok ama 
rahat yaşıyorum.” diyen İdem, 
spor yapmayı çok sevdiğini, ant-
renörlerinin desteğiyle atletizme 
başladığını belirtti.

Engelli olmasına rağmen 
mücadeleden vazgeçmediğini, 

kendisi gibi engelli olanların 
hayata küsmemelerini, mücade-
le etmeleri gerektiğini aktaran 
İdem, her şeye rağmen hayatın 
güzel olduğunu dile getirdi.

İdem, “Spor yapmayı çok 
seviyorum. Hedefim milli takıma 
girip ülkemi uluslararası müsa-
bakalarda temsil etmek.” ifadele-
rini kullandı.

Anne Hacer İdem de olayın 
ardından oğlunun kısa zamanda 
toparlandığını, eğitiminin yanı 
sıra çok sevdiği sporunu da 
sürdürdüğünü anlattı.

Her şeye rağmen oğlunun 
neşesinden bir şey kaybetme-
diğini ifade eden İdem, “Kendi 
ihtiyaçlarının bazılarını karşılıyor. 
Oğlum mücadele etti ve hayata 
küsmedi.” diye konuştu. Atletizm 
antrenörü Delil Aslan da 3 yıl 
önce beraber çalıştıkları İdem’in 
spor azmi ve sevgisinin kendisini 
etkilendiğini, azmi sayesinde 
hayata bağlandığını söyledi.

>> DOĞUŞTAN BACAKLARI OLMAYAN BOSNALI GENÇ KIZ 

Kovid-19 salgınında 
spora tutkusunu keşfetti
Doğuştan iki bacağı olmayan Bosna Hersekli Selma Puric, yeni tip koronavirüs 
salgınında, kaslarını güçlü tutabilmek için başladığı spora tutkusunu fark etti.

ÜLKENIN orta kesimindeki 
Travnik şehrinde yaşayan 

24 yaşındaki genç kız, haftanın 
belli günlerinde özel antren-
manlar için 2 saat uzaklıktaki 
başkent Saraybosna'ya geliyor.

Mimarlık bölümünden mezun 
olan Puric, pozitif tavırları ile 
dikkat çekerken, genç kızın 
spordaki azmi ülkesinin oturarak 
voleybol ve yüzme milli takımla-
rının da gözünden kaçmadı.

AA muhabirine hayat hika-
yesini ve spora ilgisinin nasıl 
başladığını anlatan Puric, Bos-
na'daki savaş sona erdikten bir 
süre sonra 1996 yılında dünyaya 
geldiğini belirterek, "Aslında 
doktorlar annemin hamileliği-
nin çok iyi ilerlediğini ve benim 
sağlıklı olduğumu söylemişler. 
Neden bacaklarım olmadan 
doğduğumu bulamadılar. 
Kimileri buna savaşın ve stresin 

neden olduğunu söylediler." 
ifadelerini kullandı.

Puric, ilk protezlerini 5 yaşın-
dayken taşımaya başladığını 
aktararak, "Çocukken epey ya-
ramazdım. Bir şeyi yapamayaca-
ğımı anlayana kadar denerdim. 
Arkadaşlarım yapamadıklarımı 
yapardı. Benim ise onlardan 
farklı şeyler yapabildiğimi 
anlamam için zamana ihtiyacım 
vardı." dedi.

Duyduğu sesleri notaya 
dökebilme yeteneğine 
sahip 9 yaşındaki görme 
engelli Bager Çalışcı, Muş 
Ovası'nda bir ağacın al-
tında piyano çalma haya-
lini gerçekleştirdi.

‘Kusursuz kulak’ Bager

Muş Ovası’nda 
piyano çaldı

MURAT Paşa Mahalle-
si'nde yaşayan doğuştan 

görme engelli ve "absolut" 
(kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, 
kendini geliştirmek için çalışma-
larını sürdürüyor.

Yeteneğini keşfeden kendisi 
gibi görme engelli müzik öğret-
meni Caner Keser’in desteğiyle 
köyde konser veren Çalışcı, karla 
kaplı arazide ağacın altında 
piyano çalma hayalini babasına 
iletti.

Bunun üzerine oğlunu Muş 
Ovası’na getiren baba Çalışcı, bir 
ağacın altında piyano çalmasını 
sağlayarak, mutluluğuna ortak 
oldu. “Kusursuz kulak” Bager’in 
dokunuşlarıyla piyanonun 
tuşlarından yükselen melodiler, 
ovanın geniş arazilerinde doğa-
nın sessizliğiyle bütünleşti.

“BU ORTAMDA PIYANONUN 
SESI HARIKAYDI”

Çalışcı, doğada sessiz bir yerde 
piyano çalma hayalini gerçekleş-
tirmenin mutluluğunu yaşadığı-
nı söyledi.

Piyanoyu çok sevdiğini ve iyi 
eğitim alarak başarılı bir piyanist 
olmak istediğini anlatan Çalışcı, 
“Bunun için bir yolculuğa çıktım. 
Güzel hayallerim var. Kimseye 
yük olmadan kendi ayaklarım 
üstünde durarak bunları ger-

çekleştirmek istiyorum. Babam 
bana karın nasıl yağdığını anlat-
tı. Ben de bozkırda, bembeyaz, 
karla kaplı alanda bir ağacın 
altında piyano çalmak istediğimi 
söyledim. Bu hayalimi gerçekleş-
tirdim. Bu ortamda piyanonun 
sesi harikaydı. Beni heyecanlan-
dırdı. Çok mutlu oldum. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a da piyano çalmayı çok 
istiyorum.” şeklinde konuştu.

“OĞLUMUN HAYAL ETTIĞI 
GIBI BIR YERE GELDIK”

Baba Çalışcı ise piyano sesinin 
doğada nasıl yankı bulacağını 
merak eden oğlunun isteğini 
yerine getirdiğini belirtti.

Oğlunun hayallerini gerçek-
leştirmesi için elinden gelen des-
teği vereceğini aktaran Çalışcı, 

şunları kaydetti:

“Oğlumun hayal ettiği gibi bir 
yere geldik. Ona bembeyaz bir 
ovanın ortasında ve bir ağacın 
altında olduğumuzu anlattım. 
Çok heyecanlandı ve uzun süre 
piyano çaldı. Sessiz ortamda 
nota seslerinin kulağına nasıl ge-
leceğini öğrenmek istiyordu. Bu 
tür ortamların kulağını, beynini 
geliştireceğine inanıyoruz. Çok 
yetenekli bir çocuk. Bazen yerde 
uzanıp başını ellerinin arasına 
alarak saatlerce kafasındaki 
sesleri dinler. Sonra kalkıp piya-
noyla bestesini çalar. Sanki daha 
önce yaptığı beste üzerinde 
saatlerce çalışmış gibi net bir ça-
lışma çıkarır. Burada yaptığımız 
etkinlik onun bu yolculuğundaki 
çalışmalarına ışık tutacak.”

>> HAYATINI 26 YILDIR YATAĞA BAĞIMLI SÜRDÜREN 

35 yıllık eşine şefkatle bakıyor
Kaza kurşununun beline isa-
bet etmesi nedeniyle felç olan 
Sami Dursun'a o günden bu 
yana büyük ilgi ve özveriyle 
bakan eşi Kısmet Dursun, ev 
içinde bir odadan diğerine 
götürürken sırtında taşıdığı 
eşini zaman zaman da bahçe-
ye çıkartıp gezdiriyor.
AMASYA'NIN Suluova ilçesinde yaşayan Kısmet 
Dursun, hayatını 26 yıldır yatağa bağımlı sürdüren 
35 yıllık eşine şefkat ve ilgiyle bakıyor.

Cevizdibi Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki 
Kısmet Dursun’un, kendisiyle aynı yaşta olan eşi 
Sami Dursun ile 1986 yılında görücü usulüyle yap-
tığı evliliklerinden 3 çocukları dünyaya geldi.

Bir kaza kurşununun 1995 yılında beline isabet 
ettiği Sami Dursun, yatağa bağımlı kaldı. Bunun 
üzerine Kısmet Dursun, hem eşinin ve hem de 
çocuklarının her ihtiyacını karşılamaya başladı.

Evde ve dışarda sırtında taşıdığı, mutlu olması 
için büyük çaba sarf ettiği eşinin üzerine titreyen, 
sabrı ve fedakarlığı ile komşularının da takdirini 
kazanan Kısmet Dursun, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

Eşiyle çok güzel bir hayatları olduğunu belirten 
Dursun, “Kazadan sonra hem çocuklarıma hem de 

kendimize baktım, tarlada ve her yerde çalıştım. 
Hastanede temizlik işinde çalıştım, örgü yaptım. Eş 
dost yardım etti, bugünlere geldik şükürler olsun. 
Çocuklarıma annelik, babalık yapmaya çalıştım, 
okuttum onları. Büyük kızım öğretmen, oğlum 
özel güvenlikçi oldu. Küçük kızım da mimarlığı 
bitirdi. Halen devletten aldığımız bakım aylığı 
parasıyla ve oğlumun yardımıyla geçimimizi sağlı-
yoruz.” dedi.

Birbirlerine sevgiyle bağlandıklarını, “aşkım, 
sevgilim” diye hitap ettiklerini dile getiren Dursun, 
“Allah onu başımdan eksik etmesin. Seviyorum 
eşimi, mezara kadar severim, hiç bırakmam onu. 
Ben memnunum. Allah bizi bu yola koydu, Rab-
bim büyüktür. Eşime bu sınavdan geçmek için çok 
güzel bakıyorum.” diye konuştu.

Eşini sırtında gezdirdiği gören komşularının 
kendisini takdir ettiğini aktaran Kısmet Dursun, 

şunları kaydetti:
“Evin diğer odalarına, dışarıdaki akülü 

aracına götürürken eşimi sırtımda taşıyorum. 
Zaman zaman da bahçede sırtımda gezdi-
riyorum. ‘Sen cennetliksin, nasıl taşıyorsun?’ 
diyorlar. Ben de ‘Severek sırtımda götürüyo-
rum’ diyorum. Ben çok mutluyum ve severek 
yapıyorum. Bu benim kaderimdir. Eşim kaza 
geçirdikten sonra bize bakamadı, yatağa 
düştü, yükümlülük bana düştü. Ben de ölene 
kadar bakıyorum. Kimseye muhtaç etmem.”

“O OLMASA BENIM IŞIM ÇOK ZOR OLUR-
DU”

Sami Dursun da engeli nedeniyle çok zorla-
dığını ancak çok sevdiği eşi sayesinde hayata 
tutunduğunu söyledi.

Eşinin bir gün olsun kendisine desteğini 
esirgemediğine işaret eden Dursun, “Benim 
ve çocuklarımın işine 26 yıldır hanımım bakı-
yor. Yemeğimi, saçımı, elbisemi, her şeyimi o 
yapıyor. Hava almam için beni sırtına alıyor, 
evden dışarı çıkarıyor. Bugünlere getirdi beni. 
O olmasa benim işim çok zor olurdu. Allah 
razı olsun hanımımdan. Kendisini çok sevi-
yorum. Annem ve babam da vefat etmişti, 
kimsem de yoktu. Allah onu başımdan eksik 
etmesin. O cennetliktir.” ifadelerini kullandı.

Bedensel engelli çift zorlukları sevgiyle aşıyor
Tekirdağ'da geçirdikleri çocuk felci sonucu bedensel engelli kalan Süleyman ve Firdevs Akpınar çifti, yaklaşık 
31 yıldır birbirlerine verdikleri sevgi ve destekle engellerini aşıyor.
TEKIRDAĞ'DA yaşayan bedensel 
engelli Süleyman ve Firdevs Akpınar 
çifti, birbirlerine verdikleri sevgi ve 
destekle hayatın bütün zorluklarını 
göğüslüyor.

Yıllar önce çocuk felci geçiren 59 
yaşındaki Firdevs ve 60 yaşındaki 
Süleyman Akpınar, yürüme yetisini 
kısmen kaybetti.

Gençliklerinde tanışarak evlenme-
ye karar veren ve bir kız çocuğu dün-
yaya getiren Akpınar çifti, 31 yıldır 
birbirlerinin elini hiç bırakmadı.

İkisi de değnekler yardımıyla yürü-
yebilen çift, hayatın tüm zorluklarına 
karşı birbirlerine sevgiyle destek 
veriyor.

Akpınar çifti, üyesi oldukları Trakya 
Engelli Haklarını Koruma ve Geliştir-
me Derneği aracılığıyla diğer engelli-

lerin sorunlarını çözmeye çalışıyor.
Süleyman Akpınar, AA muhabiri-

ne yaptığı açıklamada, eşiyle 1990 
yılında evlendiklerini, 1 yıl sonra da 

kızlarının dünyaya geldiğini söyledi.
Bugüne kadar hep eşiyle beraber 

dernek faaliyetlerinde çalıştıklarını 
anlatan Akpınar, "Engelliler için bir 

şeyler yapmak istiyoruz. İkimiz de 
yüzde 60 ortopedik engelliyiz. Her 
zaman birbirimizin eksiğini tamam-
lamaya çalıştık. Çok şükür mutlu bir 
yuvamız var." dedi.

"EN BÜYÜK ENGEL SEVGISIZLIK"

Akpınar, şöyle konuştu:
"Bu eksiğimizi hep birbirimize 

destek olarak giderdik. Hiçbir zaman 
birbirimize köstek olmadık. 31 yıldır 
hep el eleyiz. O düştü ben kaldırdım, 
ben düştüm o kaldırdı. Birbirimize 
yemek yaptık. Aşkımızla, sevgimizle 
bugünlere geldik. En büyük engel 
sevgisizliktir. Sevgiyle, aşkla bütün 
engelleri aşıyoruz. 'Bize kimse yardım 
edemez' dedik ve 31 yıldır sevgi-
mizle, aşkımızla birbirimize yardım 
ediyoruz."
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>> ENGELLILERIN BIREYSEL EĞITIMINE BU YIL AYLIK 862 LIRA, GRUP EĞITIMINE 

241 lira destek verilecek
Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğiti-
minin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup 
eğitimi için aylık 241 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 2021 
Yılı Özel Eğitime İhtiyaç 

Duyan Bireylere Verilecek Eğitim 
Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ, 
Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 
Ocak 2021'den itibaren geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Erişkinler İçin 

Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile 
asgari yüzde 20 engelli olduğu, 
18 yaş altı çocukların ilgili raporla 
özel gereksinimi bulunduğu 
tespit edilen, özel eğitim okulları 
ile özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde verilen destek 
eğitimini almaları uygun görülen 
görme, işitme, zihinsel, bedensel 

yetersizliği olan bireyler ile dil ve 
konuşma, özel öğrenme güçlüğü, 
otizm spektrum bozukluğu olan 
bireylerden, ilgili destek eğitim 
programında belirtilen yaşlardaki 
bireylerin eğitim giderlerinin her 
yıl Bakanlıkça belirlenen tutarı 
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine 
bu amaçla konulan ödenekten 

karşılanıyor.
Bu kapsamda 2021'de özel 

eğitim okullarıyla özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde 
engelli bireylere verilen destek 
eğitiminin bütçeden karşılanacak 
kısmı, katma değer vergisi (KDV) 
hariç bireysel eğitim için aylık 862 
lira, grup eğitimi için aylık 241 lira 

olarak belirlendi.
Söz konusu tutarlar, Milli Eğitim 

Bakanlığı bütçesine bu amaçla 
konulan ödenekten, bu tutarları 
aşan kısmı ise ilgililer tarafından 
karşılanacak.

Eğitim hizmetini sunan veya 
yararlananların gerçek dışı 
beyanda bulunarak fazladan 

ödemeye sebebiyet vermeleri 
durumunda, bu tutarların iki katı 
kanuni faiziyle birlikte ilgililerden 
müteselsilen geri alınacak. Bu fi-
illerin özel eğitim okulları ile özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkez-
leri tarafından tekrarı halinde, 
ayrıca kurum açma izinleri iptal 
edilecek.

>> KAĞIT TOPLAYICISI BABA

4 engelli çocuğuna bakmak 
için mücadele veriyor
Kağıt ve çöp toplayıcılığı yaparak 4'ü engelli 5 çocuğunun geçimini sağlamaya 
çalışan Durak Metin, tek odalı, sağlık açısından riskler barındıran bir gecekon-
duda hayat mücadelesi veriyor.

MAMAK'TA yaşayan Durak 
Metin, hayat hikayesini anlat-

tı. Bir alışveriş merkezinde temizlik 
işçisi olarak çalıştığını, çocukla-
rının rahatsızlığının ilerlemesi 
sebebiyle işini bırakmak zorunda 
kaldığını söyleyen Metin, kağıt ve 
çöp toplayarak geçimini sağlama-
ya çalıştığını belirtti.

Durak Metin, çocuklarından 21 
yaşındaki en büyük kızının zeka 
geriliği ve ağır obezite yüzün-
den yatalak olduğunu, 20 ve 15 
yaşındaki diğer iki çocuğunda da 
obezite ve zeka geriliği bulundu-
ğunu, 17 aylık oğlunun da zihinsel 
engelli olduğunu aktardı.

Yalnızca 11 yaşındaki oğlu-
nun sağlıklı olduğunu, şeker 
hastası eşinin çocuklarına tek 
başına bakamadığını, bu nedenle 
kendisinin de işe gidemediğini 
ifade eden Metin, çöplerden kağıt 
toplamaya başladığını anlattı.

Devletten 4 engelli çocuğu için 
aldığı maaşın çocukların sağlık gi-
derlerine gittiğini, diğer ihtiyaçları 
karşılayamadığını söyleyen Metin, 
“Devletim maaş veriyor ama 
yetmiyor. Ne yapayım, hırsızlık 
mı yapayım? Çocuklarımı tedavi 
ettiriyorum.” diye konuştu.

Kiradaki gecekonduda elektrik 
ve su bulunmadığını, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
çöp toplamasının da zorlaştı-
ğını söyleyen Metin, hırsızlık 

mağduru da olduklarını, kızının 
tekerlekli sandalyesinin ve hurda 
arabasının aküsünün çalındığını 
aktardı.

Baba Durak Metin, “Açlık döne-
mi var, işe gidemiyoruz. Canım 
gidiyor işe gitmek için ama çocuk-
larım rahatsızlanıyor, hastaneye 
götürüyorum. Çatısı akan, perişan 
evim yokuşta ve merdivenleri 
var. Çocuklarımı eve çıkarmak, 
indirmek için sırtımda taşıyorum.” 
diyerek yaşadıklarını anlattı.

Durak Metin, bugüne kadar 
kapıcılık, temizlik işçiliği, ma-
rangozluk işlerinde çalıştığını, 
çalışmaktan hiç vazgeçmediğini 
belirterek, temizlik işçisi olarak 
çalıştığı dönemde bankadan 
çektiği krediyi ödeyemediği için 
borcunun faiziyle bugün 40 bin 

lirayı bulduğunu, gecekondusu-
nun kirasını da 1,5 yıldır ödeyeme-
diğini kaydetti.

Yanlarında yaşayan annesinin iki 
ay önce Kovid-19 nedeniyle haya-
tını kaybettiğini dile getiren Durak 
Metin, “Kimse kimsenin ciğerinde-
ki yangını anlayamaz.” dedi.

Durak Metin, tüm sıkıntılarını, 
evinin altındaki barakada baktığı 
3’ü engelli yaklaşık 30 güverciniyle 
gidermeye çalıştığını dile getirdi.

Serebral Palsili Çocuklar Derne-
ğinin (SERÇEV) kendilerine yardım 
etmek için uğraştığını, derneğin 
Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla 
Gürkan’ın her zaman yardımlarına 
koştuğunu söyleyen Metin, “Allah 
razı olsun hepsinden bizim peşi-
mizi bırakmıyorlar. Ama ihtiyacım 
çok.” diye konuştu.

Engelli öğrenciler yaptıklarıyla 
okulların çehresini değiştiriyor

Turgut Özal 
Özel Eğitim 
Ortaokulu 
ve Mesle-
ki Eğitim 
Merkezi’n-
deki engelli 
öğrenciler, 
masa, sıra ve 
dolap yapa-
rak mesleki 
becerilerini 
geliştiriyor.

TURGUT Özal Özel 
Eğitim Ortaokulu ve 

Mesleki Eğitim Merke-
zi’nde okuyan engelli 
öğrenciler, yaptıkları sıra 
ve masalarla kent gene-
lindeki okulların ihtiyacını 
karşılıyor.

Standartları yükseltilen 
merkezde engelli öğren-
cilerin öğrendiklerini uy-
gulama imkanı bulduğu-
nu anlatan Hanbay, "Özel 
bireylere üretim yaptırı-
yoruz. Dün itibarıyla bu 
çocuklarımızın ürettiği 
masa, sıra ve dolaplar 
okullara dağıtılmaya 
başlandı. Bu durumdan 
çok mutluyuz." dedi.

Hanbay, engelli bireyle-
rin çok iyi şartlarda eğitim 
almasını istediklerini dile 
getirerek, "Hak ettiklerini 
vermek istiyoruz. Bu ne-

denle bu işleri yapıyoruz." 
ifadesini kullandı.

"BU OKULDAN MEZUN 
OLANLAR KOLAYCA IŞ 

BULABILIYOR"

Okulda öğrencilerin 
kendi evlerindeymiş gibi 
eğitim aldığını aktaran 
Hanbay, bu durumun 
hem kendilerini hem de 
öğrencilerin ailelerini 
mutlu ettiğini kaydetti.

Hanbay, okulun döner 
sermaye kapsamında eği-
tim verdiğini belirterek, 
şöyle konuştu:

"Öğrencilere de maddi 
anlamda destek veriliyor. 
Son bir yılda 1 milyon lira 
kazanç elde ettiler. Bu 
okullar için çalışmalarımız 
devam ediyor. Bir sonraki 
hedefimiz tüm okullara 
bu öğrencilerimizin üret-

tiği eşyaları yerleştirmek. 
Yıllarca toplumun dışında 
kalan ve fırsat bekleyen 
öğrencilerimizi sosyalleş-
tirdik. Mesleki becerilerini 
geliştirdik. Onlara bir altın 
bilezik verdik. Bu okuldan 
mezun olanlar kolayca 
iş bulabiliyor. Bakanlığı-
mızın amacı da mesleki 
anlamda öğrencileri 
geliştirmek, biz de bunu 
başarmaya çalışıyoruz."

"ARKADAŞLARIMIZ 
DAHA ÇOK ÇALIŞSIN 
DIYE ÜRETIYORUZ"

Okulun 12. sınıf öğrencisi 
Mücahit Balcan, daha önce 
metal bölümünde aldığı 
eğitimle kaynak yapmayı, 
demir kesmeyi öğrendi-
ğini, mobilya eğitimiyle 
birlikte de masa, sıra üret-
meye başladığını anlattı.

Balcan, "Arkadaşlarımız 
'bizlere sıra ve masa yapıl-
dı' diye seviniyor ve bize 
teşekkür ediyorlar." dedi.

Öğrenci Sefa Magol da 
öğretmenlerinden öğren-
dikleri sayesinde masa, 
sıra ve dolap ürettiklerini 
ve mutlu olduklarını dile 
getirdi.

Öğretmenlerinin 
kendilerine sürekli destek 
olduğunu dile getiren 
Magol, “Okulumuzu çok 
seviyoruz. Hocalarımız 
bize iyi davranıyor, onları 
çok seviyorum. 9. sınıfta 
burada eğitime başla-
dım. Mobilya üretiyoruz, 
kuş yuvaları yapıyoruz. 
Hocalar bizden ne talep 
ediyorsa onları yapıyo-
ruz ve başka okullardaki 
arkadaşlarımıza teslim 
ediyoruz.” diye konuştu.

>> ANNESINI BEBEKKEN KAYBEDEN VE ÇOCUK YAŞTA ENGELLI KALAN 

Bodrumlu Hasan hayalleriyle 
hayata tutunuyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, altı aylıkken annesini kaybeden, 9 ya-
şındayken kamyonetin çarpması sonucu engelli hale gelen Hasan 
Tabak, herkesin hayata pozitif bakmasını sağlamak için tek başına 
sürdürdüğü yaşamında "engele" yer vermiyor.

ANNESI henüz altı ay-
lıkken vefat eden Hasan 

Tabak ile, o günden sonra 
babası ve babaannesi ilgilen-
meye başladı. Anne özlemiyle 
büyüyen Tabak, 9 yaşında 
kamyonetin çarpması sonucu 
engelli hale geldi.

Uzun soluklu bir tedavi 
görse de hala sağ kol ve 
bacağını tam olarak kullana-
mayan Tabak, dokuz yıl önce 
babasını, dört yıl önce de ba-
baannesini kaybetti. Yaşadığı 
tüm zorluklara rağmen hayat 
enerjisini hiç kaybetmeyen 31 
yaşındaki Tabak, çevresinde 
güler yüzü ve yaşama azmiyle 
tanınıyor.

Herkese örnek olma haya-
liyle fiziksel engelini aşmak 
için çaba gösteren Tabak, 
daha çok insana ulaşabilmek 
ve kendisinin neler yapa-
bildiğini gösterebilmek için 
Bodrum Engelliler Sağlık 
Vakfına gitti.

Aldığı eğitimle, burada 
kendi tasarımıyla seramikten 
eşyalar yapmaya başlayan Ta-
bak, bir süre sonra da vakıfta 
çalışmaya başladı.

"KÜÇÜK ŞEYLERLE MUTLU 
OLMAYI BILIYORUM"

Yüzde 70 bedensel engelli 
Tabak, ailesinin hatıralarını 
yaşattığı tek katlı evinde, 
hayata hep olumlu yönden 
bakmaya çalıştığını söyledi.

Başına ne gelirse gelsin 
bunun üstesinden tek 
başına gelebildiğini herkese 
gösterdiğini aktaran Tabak, 

elinden geldiğince çevresin-
dekilerin yardımına koştu-
ğunu dile getirdi.

Tabak, vakıf sayesinde ge-
niş bir aileye kavuştuğunu 
belirterek, şöyle konuştu:

"Küçük şeylerle mutlu 
olmayı biliyorum. Allah'ıma 
çok şükür, kimseye ihtiyaç 
duymadan ihtiyaçlarımı 
maaşımla karşılayabiliyo-
rum. Tek başıma yaşadığım 
evde mutluyum. Seramik 
yapıyorum ve buradan 
geçimimi sağlıyorum. 
Yaşamımın büyük kısmını 
atölyede seramik yaparak 
geçiriyorum. Burası benim 
ikinci evim gibi. İhtiyaçlarımı 
kendi çabalarımla karşılı-
yorum. Seramik sanatında 
daha iyi şeyler yapmak için 
çabalıyorum, iyi bir usta 
olma hayaliyle de işime dört 
elle sarılıyorum."

Tabak'ın arkadaşlarından 
bedensel engelli 24 yaşın-
daki Musa Turan da zaman 
zaman ev arkadaşlığı yaptığı 
Tabak'ın, yardımsever kişiliği 
ve azmiyle herkese örnek 
olduğunu kaydetti.

Bodrum Engelliler Sağ-
lık Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Akkaya ise 
Hasan Tabak'ın vakıftaki 
diğer gençlere de pozitif 
enerji veren birisi olduğunu 
vurguladı.

Hasan'ın iyi bir seramik 
ustası olduğunu belirten 
Akkaya, "Hem vakfın işlerine 
katkıda bulunuyor, hem de 
güzel seramik ürünleri üreti-
yor. O gerçekten bu işi çok iyi 
yapıyor. Sanatın, engellilerin 
hayatında çok önemli bir rolü 
olduğuna inanıyorum. Engel-
li arkadaşlarına motivasyon 
aşılıyor." diye konuştu.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Bakanlık, özel gereksinimli 
öğrencileri sürekli artan zengin 
içeriklerle des-
teklemeye devam 
ediyor.

Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmet-
leri Genel Müdür-
lüğü bu kapsamda 
özel öğrenciler için 
“İşitme Engelli Öğrenciler İçin 
Okuma Yazma Öğreniyorum” 
isimli 5 kitaptan oluşan set 
hazırladı.

Kitap setinde işitme yetersizli-

ği olan öğrencilerin edinmeleri 
gereken becerileri destekleyen 
ve beraberinde kelime dağarcı-
ğının zenginleşmesini sağlayan 

kaynaklar da yer 
alıyor.

Öğrencilere eğ-
lenceli etkinlik 
ve öğrenmeyi 
motive ede-
cek çalışma-
larla okuma 

yazmayı sevdirecek kitap 
setinin dijital versiyonuna 
da “http://orgm.meb.gov.tr/
derskitaplari/isitme.html” ad-
resinden ücretsiz ulaşılabiliyor.

İşitme engelli öğrencilere özel!
Milli Eğitim Bakanlığı, işitme engelli öğrencilere yönelik eğlen-
celi özel içeriklerin yer aldığı okuma öğreniyorum seti hazırladı.

>> AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Bakım sigortası 
modelini masaya
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Engelli ve Yaşlı 
Bireyler için Bakım Sigortası Çalıştayı'nın sonuç raporunda, Türkiye'de uzun 
dönemli bakım modelinin belirlenmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

2021-2023 dönemine ilişkin 
Yeni Ekonomi Programı 
(YEP) kapsamında, vatan-

daşların uzun süreli bakımlarını 
garanti altına alacak, özellikle 
yaşlılık dönemlerinde rahat et-
melerini sağlayacak, kişilerin belli 
oranlarda katılım yapacağı Uzun 
Dönemli Bakım Sigortası mode-
lini hayata geçirmeyi planlayan 
Bakanlık, sistemle ilgili uluslarara-
sı örnekleri incelemeye başladı.

Bu amaçla Bakanlık Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü ile Avrupa Komisyonu 
Teknik Destek ve Bilgi Değişim 
Ofisi (TAIEX) iş birliğinde ocak ayı 
sonunda çevrim içi düzenlenen 
Engelli ve Yaşlı Bireyler için Bakım 
Sigortası Çalıştayı'nın sonuç rapo-
ru yayımlandı.

Raporda, engelli ve yaşlılara 
yönelik bakım modelleri ve bu 
modellerin finansman yöntemle-
rine ilişkin uluslararası örneklerin 
ele alındığı çalıştaya, AB üyesi 
ülkelerden uzmanların yanı sıra 
kamu kurum ve kuruluşları ile 
sivil toplum kuruluşlarından 90 
temsilcinin katıldığı belirtildi.

Çalıştayda özellikle İsveç, Fransa 
ve İrlanda'da uygulanan uzun 
dönemli bakım sigortası modelle-
rinin detaylı incelendiği bildirilen 
raporda, bu konuda Türkiye'de 
gelecek dönem atılması gereken 
adımlara ilişkin görüş alışverişin-
de bulunulduğu aktarıldı.

YAŞLANAN NÜFUSA DİKKAT 
ÇEKİLDİ

Bakanlık bürokratları ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) uzman-
larının sunumlarının yer aldığı 
raporunda, nüfusun yaşlanması 
ve buna bağlı artan engellilik ko-

nusunun 21. yüzyılın en önemli 
demografik dönüşümlerinden 
biri olduğu vurgulandı.

Bu demografik dönüşümle 
bakıma ihtiyaç duyacak kişi sayı-
sının da artacağına işaret edilen 
raporda, her ülkenin ekonomik, 
toplumsal ve kültürel yapısına 
göre çözüm modelleri geliştirme-
ye çalıştığı belirtildi.

Türkiye'de de uzun dönemli 
bakıma ihtiyacın gelecekte gi-
derek artacağının öngörüldüğü, 
bu sebeple uzun dönemli bakım 
modeli ile finansman yönteminin 
belirlenmesinin büyük önem ta-
şıdığı ifade edilen raporda ayrıca 
yaşlı ve engellilere yönelik hizmet 
kalitesinin değişen, gelişen 
yaşam koşulları dikkate alınarak 
artırılmasının önemine değinildi.

Raporda, İsveç Sağlık ve Refah 
Kurulu Kıdemli Danışmanı Karin 
Flyckt, İrlanda Sağlık Hizmetleri 
Yöneticisi Joanne Haffey ile Fran-
sa Sosyal İşler Bakanlığı Misyon 
Başkanı Jean-Yves Hocquet'in 
ülkelerindeki uzun dönemli ba-
kım modelleri hakkında aktardığı 
bilgilere de yer verildi.

Buna göre, İsveç'te yaşlı ve en-
gellilerin uzun dönemli bakımla-
rından yerel yönetimler sorumlu 
fakat bu hizmetler özel sektör 
tarafından da sunulabiliyor. Yaşlı 
bireylerin bakımına ilişkin harca-
maların yüzde 60'ı devlet tara-
fından sübvanse ediliyor. Engelli 
kişilere yönelik de kişisel destek 
ve yardım hizmetleri sunuluyor, 
özel konutlar ve kısa dönemli 
bakım hizmetleri sağlanabiliyor.

İrlanda'da ise kurumsal bakıma 
alternatif bir yöntem olarak 
engelli birey ile ev arkadaşlığı 
yapılabilen, engelli bireylerin 
hem bakım hem de sosyal ve 
psikolojik ihtiyaçlarına istinaden 
geliştirilen "Ev Arkadaşlığı (House 
Mates)" uygulaması sürdürülüyor.

Fransa'da ise uzun dönemli 
bakım modeli olarak "Kişiselleşti-
rilmiş Bağımsızlık Desteği (APA)" 
uygulanıyor. Gelir kriterinin yer 
almadığı APA'nın yüzde 80'i 
devlet, yüzde 20'si kişilerin kendi 
gelirlerinden oluşuyor. Sistemden 
1 milyon 300 bin kişi yararlanıyor. 
Bu kişilerin yüzde 59'u evlerinde 
yüzde 41'i ise kurumlarda kalıyor.

'Özel çocuklar' okullarındaki 
yeşil dünyalarında huzur buluyor
Konya'da Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulunun bahçesinde oluşturulan 
150 metrekarelik serada, 167 öğrenciye doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyor.

GEÇEN yıl kasımda faaliyete geçirilen 
serada, haftanın 5 günü ana sınıfından 

lise son sınıfa kadar 3 kademede farklı engel-
leri bulunan özel çocuklara, peyzaj ve bitki 
yetiştirme eğitimi veriliyor.

Öğrenciler, ağırlıkla kaktüs ve sukulent 
bitkilerinin bulunduğu serada, domates, sala-
talık, biber ve marul gibi sebzeler yetiştirmeyi 
de öğreniyor.

Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüsnü 
Nallı, sera projesinin, okulda gerçekleştirmek 
istedikleri 6 yıllık bir hayal olduğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya oku-
lu ziyareti sırasında projeden bahsettiklerini 
dile getiren Nallı, “Belediye Başkanımız, okulu-
muza, çocuklarımıza bu serayı kazandırdı. Oku-
lumuz, öğretmenlerimiz ve çocuklarımız adına 
kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Okulda öğrencilere farklı beceriler kazandır-

mayı amaçladıklarını vurgulayan Nallı, şöyle 
devam etti:

“Kurumumuzda özellikle orta ile ağır 
zihinsel engelli otizmli çocuklarımız eğitim 
görüyor. Çocuklarımızı, öz bakım ve sosyal 
beceriler kazandırmaya çalışarak hayata ha-
zırlıyoruz. Okuldaki farklı atölyelerde mesleki 
açıdan verilen eğitimle de okulu bitiren öğren-
cilerimizin iş hayatına atılabilmeleri için onlara 
iş becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bu se-
rada çocuklarımız, bitki yetiştirmeyi öğrenip, 
peyzajla ilgili bir yerde çalışabilsin, mesleğini 
edinsin, parasını kazansın istiyoruz.”

Seranın kendi masraflarını karşılayabilmesi 
için satışlara başladıklarını söyleyen Nallı, 
“Ürettiğimiz süs bitkilerimiz de mevcut, katkı 
olsun diye ufak ufak satışlar bile yapıyoruz. 
İlerleyen zamanda okulumuza döner sermaye 
kazandırmak isteriz.” dedi.

Fedakar kadın hayatını
engelli eşine adadı
Antalya’da yaşayan 37 yaşındaki Raziye Alice, üç yıl önce geçirdiği trafik 
kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen üç çocuğunun babası Ali İh-
san’a bir bebek gibi bakıyor.

RAZİYE Alice, üç yıl önce 
geçirdiği trafik kazası son-

rası yatağa bağımlı hale gelen 
eşi Ali İhsan'ın tüm ihtiyaçlarıyla 
gece gündüz ilgileniyor.

Serik ilçesinde yaşayan 37 
yaşındaki Raziye ile aynı yaştaki 
Ali İhsan Alice 18 yıl önce birbir-
lerini sevince kaçarak evlendi.

Evliliklerini şimdi 12-16 yaş 
aralığındaki 3 çocukla taçlandıran 
çiftin mutluluklarına, Ali İhsan Ali-
ce'nin 24 Şubat 2018'de çalıştığı 
akaryakıt istasyonunda motosik-
letiyle evine giderken geçirdiği 
trafik kazası gölge düşürdü.

Uzun süren tedavinin ar-
dından taburcu edilen ancak 
yatağa bağımlı hale gelen Alice 
ile çocuklarının da desteğiyle 
eşi Raziye ilgilenmeye başladı.

Sadece başını oynatabilen 
ve konuşamayan Alice'ye eşi 
Raziye bebek gibi bakıyor.

Ali İhsan Alice'nin yeme, 
içme, giyinme gibi tüm ihtiyaç-
larını karşılayan fedakar kadın, 
hayatını adadığı eşine gözü gibi 
bakıyor.

“TEK DUAM EŞİMİN İYİLEŞ-
MESİ”

Alice, AA muhabirine, hiç ko-
nuşamayan eşinin söylenenlere 
bazen başını sallayarak cevap 
vermeye çalıştığını söyledi.

Ali İhsan’a bakmak için işten 
ayrıldığını ifade eden Alice, 
devletten aldığı yardımlar ve 
yakınlarının desteğiyle geçimle-
rini sağladıklarını dile getirdi.

Alice, eşiyle gece gündüz 
ilgilendiğini, günde birkaç saat 
uyuyabildiğini belirterek, şöyle 
konuştu:

“Tek duam eşimin iyileşmesi 
ancak doktorların söylediğine 
göre böyle bir ihtimal yok. 

Son zamanlarda bize gülüyor, 
yeri gelince ağlıyor. Akşama 
kadar bir yere gitsem, geldiğim 
zaman hemen seviniyor. Maddi 
olarak sıkıntılarımız var ancak 
eşimin engelli kalması beni 
daha çok üzüyor. Onu hiçbir 
zaman yalnız bırakmadım. Hep 
yanında oldum. Onun eli, kolu 
her şeyi oldum. Tüm ihtiyaçla-
rını severek yerine getiriyorum. 
Evlenirken birbirimize söz ver-
diğimiz gibi iyi günde de kötü 
günde de birlikteyiz. O mutlu 
olduğunda biz ondan daha çok 
seviniyoruz. O iyi olduğunda 
bizim de moralimiz yüksek 
oluyor. Eşim bizim mutluluğu-
muz oldu.”

Ömrü yettiğince eşine 
bakmaya devam edeceğini vur-
gulayan Alice, eşinin mutluluğu 
için elinden geleni yapacağını 
kaydetti.

YEMEN’İN güneydoğu-
sundaki Şebve vilayetinde 

yaşayan 37 yaşındaki Şakir 
Berhame, kişisel engellerin ve 
toplumsal ön yargıların aşılma-
sında örnek oluyor.

Genç yaşta görme yetisini 
kaybeden Şebve’deki Engelliler 
Refah ve Rehabilitasyon Fonu 
Müdürü Berhame, Aden’de sivil 
toplum kuruluşları tarafından 
barış elçisi seçilerek engelleri 
aştığını gösterdi.

Berhame, birçok zorluk 
karşısında yaşama ve öğrenme 
azmiyle birlikte yakaladığı  
başarıları AA muhabirine 
anlattı.

EĞİTİMDE KARŞILAŞTIĞI 
ZORLUKLAR

Eğitim hayatında yaşadığı 
zorluklardan söz eden Ber-
hame, “Çocukluk döneminde 
yazıları iyi görememem ve 
okulun 10 kilometrelik yolunda 
yaşadığım sıkıntılar erken yaşta 

okulu bırakmama neden oldu.” 
dedi.

Berhame, Şebve’de görme 
engelliler için bir okul olma-
masının eğitimden mahrum 
kalmasının diğer bir sebebi 
olduğunu dile getirdi.

Babasının teşvikiyle hayata 
tutunduğunu ifade eden Ber-
hame, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşadığım tecritten azim ve 
kararlılıkla kurtuldum. Ticaret 
işlerinde yardımcı olduğum ba-
bam, bana sorumluluk vererek 
ve aileyi ilgilendiren konulara 
dahil ettiğinde, ailemde ve 
toplumda kendimi önemli 
hissettim.”

Berhame, ailesiyle 2005’te 
Yemen’in güneyindeki Aden 
kentine taşınmasının, hayatında 
büyük bir değişime yol açtığını 
belirtti.

Eğitimine Aden’de devam 
etme imkanı bulan Berhame, 
Nur Görme Engelliler Ensititü-
sünde Braille alfabesini öğren-

di, bu kentte liseyi bitirerek, 
İngilizce öğrenmek için Aden 
Üniversitesi Diller Fakültesine 
girdi.

Aden’deki eğitim ve sosyal 
alandaki çeşitliliğin kendisi 
için “yeni ufuklar açtığını” dile 
getiren Berhame, okulun yanı 
sıra halkla ilişkiler ve bilgisa-
yar eğitimleri aldığını ve barış 
inşası alanında aktif olduğunu 
kaydetti.

2018’DE BARIŞ ELÇİSİ OLDU

Sosyal uyumu ve aktifliğiyle 
takdir toplayan Berhame, 2018 
yılında Aden’deki sivil toplum 
örgütleri tarafından barış elçisi 
seçildi.

Faaliyetleri hakkında bilgi 
veren Berhame, “Kısa bir süre 
içinde, birçok engelliyi Aden’de 
barış inşası alanına yönlendire-
rek, aktivistleri bir araya getire-
bildim. Çok şükür bugün onlar, 
çevrelerindeki insanları olumlu 
yönde etkiliyor.” diye konuştu.

Görme engelli 'barış elçisi' 
azmiyle ilham kaynağı oldu
Yemen hükümetinin görme engelli "barış elçisi" Şakir Berhame azmi ve hayat hi-
kayesiyle çevresine ilham veriyor. Berhame, kendisini geliştirerek, Engelliler Refah 
ve Rehabilitasyon Fonu müdürlüğü ve Aden'de barış elçiliği görevlerini üstlendi.


