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Bir Gazete Bir Umut

Hep birlikte
yaşıyoruz!
Kardeşlerimizin eksiklerini ta-
mamlamaya devam edip engel-
leri kaldırmayı sürdürüyoruz! DIYARBAKIR Valisi Münir Karaoğlu, Eğil 

ilçesinde çiftçilik yapan engelli vatandaşın 
sosyal medyadan ekipman isteğine kayıtsız 
kalmadı. SAYFA 7’DEGazeteniz Engelllim Sesi’ne 

verdiğiniz destek ile engelli 
kardeşlerimizin yüzü gülüyor.

Konuyla ilgili hayır çalışmalarının 
sürdüğünü söyleyen Engellim Sesi 
Gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, “Biz hayırda yarışanlardan 
olmak için yola çıktık. Yaşlı, engelli 

ve gerçek anlamda ihtiyaç sahip-
leri için engelli sandalyeleri alıp 
evlerine, adreslerine kadar teslim 
ediyoruz. Bu işi gazetemizin geliri ile 
elde ediyoruz. Bu nedenle gazete-
mizin yaşamasını ve yaşatmasını çok 
önemsiyoruz. Bu yolda çalışmaları-
mız sürecek.” dedi.

>> İZMİR’DEN 
4 İSİM TOKYO’DA

Olimpiyat 
gururu

IZMIR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in “Izmir’in Aslanları” ismini verdiği 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 

şampiyo-
nu Izmir 
Büyükşehir 
Beledi-
yespor’dan 
dört isim, 
Tokyo 
Paralimpik 
Oyunları 
kadrosuna 

alındı. SAYFA 2’DE

Resimle engelleri aşıyor
MUĞLA’DA 20 yıl önce yüksekten düşme 
nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan 
42 yaşındaki Gülay Çolak’ın, lise yıllarında 

başlayan resim tutkusu hayatının vazgeçilmez-
lerinden oldu.  
SAYFA 4’TE

>> İZMİR EKONOMİ’DEN 
ÖRNEK UYGULAMA

‘Engelsiz 
erişime’ destek 
IZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), engelsiz erişime 
yönelik farkındalığı artırmak amacıyla ‘Türk İşaret Dili’ 
ve ‘Sesli Betimlemeye 
Giriş’ derslerini müfre-
datına ekleyerek örnek 
bir uygulama başlattı.  
SAYFA 2’DE

>> BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ TEKERLEKLİ SANDALYESİ ÇALINAN 

Engelli sporcuya sürpriz yaptı
ENGELLI masa tenisi spor-
cuları için kahvaltılı sabah 
sporu etkinliği organize 
eden Bahçelievler Belediyesi, 
yürüme engelli Seçil Ocak'ın 
tekerlekli sandalye talebini de 
yerine getirdi. Etkinlik esna-
sında tekerlekli sandalyesinin 
çalındığını dile getiren 29 
yaşındaki yürüme engelli 
Seçil Ocak, Bahadır’a teker-
lekli sandalye isteğini iletti.
Bahadır, Ocak’ın talebini 
geri çevirmeyip kendisine 
sürpriz yaparak tekerlekli 
sandalye hediye etti. 7’DE

>> EDİRNE’DE ENGELLİ ÖĞRENCİLER TELAFİ EĞİTİMİYLE 

Sosyalleşip iş sahibi oluyor
EDIRNE'DE 
engelli öğ-
renciler yaz 
döneminde 
uygulanan 
telafi eğiti-
minde çeşitli 
mobilya ve 
hediyelik eş-
yalar üreterek 
hem sosyal 
hayata katı-
lıyor hem de 
meslek sahibi 
oluyor.
SAYFA 3’TE

PARALIMPIK sporcu Re-
cep Tuna, engelleri aşarak 
olimpiyatlara yüzüyor 
Kütahyalı paralimpik yü-
zücü Recep Tuna Gazian-

tep'de düzenlenen Türkiye 
Bedensel Engelliler Yüzme 
şampiyonasına katılarak 7 
kulvarda 7 madalya aldı. 
SAYFA 6’DA

>> TUNA, ENGELLERİ AŞARAK 

Olimpiyatlara 
yüzüyor

KOLUNDAKİ 'SEVGİ İZİ' DÖVMESİNDEN 

Ailesine kavuştu

SA
YF

A
 8

’D
E

>> DİYARBAKIR VALİSİ

Engelli çiftçi 
geri çevirmedi

>> SELDEN ENGELLİ 
OĞLUYLA KURTULDU 

Yaşadıkları
korkuyu 
unutamıyor
SINOP’UN Ayancık ilçesi Babaçay köyünde, 
engelli oğlu, kızı ve torunuyla çatıya çıkarak 
sel felaketinden kurtulan Şaziye Tüzün, 
yaşadıkları korkuyu unutamıyor. 
SAYFA 3’TE

"MUTLAK kulak" olarak da nitelendirilen 
müzik yeteneğine sahip otizmli Raci Demir, 
verdiği hukuk mücadelesinin ardından 
öğrenim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölü-
mü'nü tamamladı. SAYFA 4’TE

>> OTİZMLİ GENÇ

Üniversiteden 
mezun oldu

23 YAŞINDAKİ ENGELLİ GENCİN 

Askerlik hayali 
gerçek oldu

YOZGAT’IN Yenifakılı Ilçesinde 
yaşayan ve asker olma hayali ku-
ran 23 yaşındaki bedensel engelli 
Eren Topçu’ya bir günlük temsili 
askerlik yaptırıldı.

SAYFA 
5’TE

TESLIMATLARIMIZIN GURURUNU
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>> ENGELLI BIREYLERE DUYGU VE STRES YÖNETIMI EĞITIMI

Nefes alıp vererek 
stresi uzaklaştırın
Günlük hayatta birçok sıkıntıyla karşılaşan engelli bireyler için Buca’da “Duygu ve 
Stres Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Eğitimde, özellikle sosyal hayatın içinde yaşa-
nan olumsuzluklar karşısında duygularla ve stresle baş etmenin yolları anlatıldı. 

Zihinsel ve bedensel engelli 
bireyler için “Duygu ve Stres 
Yönetimi” eğitimi düzenledi. 

Belediye Meclis Salonu’nda düzen-
lenen eğitimi Uzman Klinik Psikolog 
Emre Murat verdi. İnteraktif şekilde 
gerçekleşen eğitimde, engelliler, 
toplum içinde insanların kendile-
rine bakışları ve önyargıları yüzün-
den stres düzeylerinin arttığını 
ifade etti.

“NEFES ALIP VERİN”

Stresle baş etmek için çeşitli öneri-
lerde bulunan Uzman Klinik Psikolog 
Emre Murat,  sağlıklı bir beden için 
sempatik ve parasempatik sistemi-

mizin dengede olması gerektiğini 
ifade etti.   Parasempatik sistemin 
rahatlama sistemi, sempatik siste-
min ise tehlike anında ortaya çıkan, 
kaçma, savaşma sistemi olduğunu 
ifade eden Murat, “Yapılan çalışmalar 
gösteriyor ki kişiler rahatlamayı bil-
mediği için, sürekli sempatik sistemi 
aktif olduğu için belli rahatsızlıklara 
zayıf hale geliyor. Kimi Covid 19 
geçiriyor hayatını kaybediyor, kimi 
daha dirençli oluyor. Bunun stresle 
ne alakası var diyeceksiniz; stres 
aslında bağışıklık sistemini baskılıyor. 
Stres bir yüktür. Bu yük bedeninin 
savunma mekanizmasını zayıf hale 
getirir. Savunma sistemi 

onunla uğraşıyorken vücuda hastalık 
girdiğinde, kolay şekilde bu hastalık 
onun yaşantısına zarar verebiliyor. 
Parasempatik sistem bizim hızla 
toparlanmamızı sağlayan sistemdir. 
Sistem çalışmıyorsa, stresle çatışma 
becerisi düşüyor, sosyal arkadaşlıklar 
düşüyor.  Peki, bu sistemi nasıl ça-
lıştırabiliriz? Nefes alıp vermek basit 
bir tekniktir. Parasempatik sistemi 
aktif hale getirir. Stres oldunuz, kalp 
atışlarınız hızlandı, eliniz ayağınız 
dolandı, uyuşmalar hissettiniz, küçük 
bir nefes alıp verme parasempatik 
sistemi çalıştırır. Bu sistem sürekli 
çalıştığında bunu kullanmayı öğre-
nirsiniz” diye konuştu.

>> IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR’DAN DÖRT ISIM TOKYO YOLUNDA

İzmir’in olimpiyat gururu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir’in Aslanları” ismini verdiği Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Süper Ligi şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan dört isim, Tokyo Paralimpik Oyunları kadrosuna alındı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu şampiyo-nu İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tokyo 2020 Paralimpik Oyun-ları’na dört isim birden göndermenin mutlulu-
ğunu yaşı-

yor.

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Takı-
mı’nı şampiyonluğa taşıyan Antrenör 

Erdinç Kılıç, yıldız oyuncular Ahmet Efetürk 
ve Rıdvan Aksoy ile masör Serkan Sezginci, 
24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasındaki 2020 
Paralimpik Oyunları’na katılacak ay-yıldızlı 
ekibimizin kadrosunda yer alacak. Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Milli Takımımız, Tokyo’da 
Japonya, Kanada, Güney Kore, İspanya ve 

Kolombiya ile birlikte A Grubu’nda yer alıyor. 
B Grubu ise ABD, Avustralya, Büyük Britanya, 
Almanya, Cezayir ve İran bulunuyor. Grup 
maçlarını yer ilk dört içerisinde bitiren sekiz ta-
kım çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in sportif vizyonunda engelli branş-
larının özel bir yere sahip olduğunu vurgu-
layan Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, 

“Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın 
kazandığı şampiyonluk, Ampute Futbol 
Takımımızın elde ettiği Süper Lig üçüncülü-
ğü ve bireysel sporlardaki başarılarımız, bu 
vizyonun bir sonucu. Tokyo Olimpiyatları’na 
kulübümüzden Judo Antrenörümüz Mesut 
Kapan katılmıştı. Şimdi dört ismi Paralimpik 
Oyunları’na göndermenin gururunu yaşıyo-
ruz” dedi.

1. LİG’DEKİ TEK EGE TEMSİLCİSİ ÇAGÖR 2’DE 2 YAPTI

Ligin 2. Hafta müsabakaları toplu sonuçları ve puan tablosu aşağıdaki gibi oluştu;
Çankaya Bel.Görme Engelliler Spor Kulübü 5 0 15 Temmuz Akıncılar Görme Engelliler Spor Kulübü
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü 4 0 Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği
Türkiye Görme Engelliler Derneği Spor Kulübü 0 1 İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü
Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Dern. 1 4 Yıldırım Bel. Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü

TÜRKİYE Futbol Federasyonunun 
(TFF) destek verdiği, Görme Engelliler 

Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen 
Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 
1. Ligi'nde tek Ege temsilcisi olarak müca-
dele eden İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor 
Kulübü İstanbul deplasmanından 3 puanla 
dönerek 2’de 2 yaptı.

Ligin 2. Haftasında İstanbul temsilcisi 
Türkiye Görme Engelliler Derneği Spor 
Kulübü’ne konuk olan İzmir Çağdaş Görme-
yenler Spor Kulübü, Milli Futbolcusu Hasan 
Şatay’ın golüyle deplasmanda 1-0 galip 
gelerek Lig sıralamasında 3.lüğe yerleşti.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 
Ege temsilcisi lige iddialı başlayarak camiayı 
şim-
diden 
şampi-
yonluk 
hava-
sına 
soktu.

>> IZMIR EKONOMI’DEN ÖRNEK UYGULAMA

‘Engelsiz erişime’ destek 
İzmir Ekonomi Üniversi-
tesi (İEÜ), engelsiz erişime 
yönelik farkındalığı artır-
mak amacıyla ‘Türk İşaret 
Dili’ ve ‘Sesli Betimlemeye 
Giriş’ derslerini müfreda-
tına ekleyerek örnek bir 
uygulama başlattı. 

İEÜ’NÜN tüm bölümlerindeki öğren-
ciler, ‘gönüllülük esasına dayalı olarak’ 

alacakları derslerle iki farklı alanda eğitim 
görecek. Ege Bölgesi’nde, işaret dili ve 
sesli betimlemeyi bütün öğrencilere açık 
bir ders haline getiren ilk üniversite olan 
İEÜ, işitme ve görme engellilerin yaşadığı 
erişim sorunlarının çözümüne de katkı 
sağlamış olacak. Okudukları bölümün 
dışında, farklı bilgi ve becerilerle donatıla-
cak İEÜ’lü gençler, mezun olduktan sonraki 
çalışma alanlarını da genişletecek.  

TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİNİN PARÇASI

İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu 
Yetkiner, ‘Türk İşaret Dili’ ve ‘Sesli Betimle-
me’ derslerini alan öğrencilerin her açıdan 
fark yaratacağının altını çizdi. Prof. Dr. 
Kansu Yetkiner, “İşaret dili, bizim çalışma 
alanımızda Fransızca, İngilizce gibi yabancı 
bir dil olarak kabul ediliyor. Ülkemizde, 
sayıları azımsanmayacak düzeyde 
işitme ve görme engelli vatandaşımız 
var. Onların yaşamlarını kolaylaştır-
mak, gençlerimizi de 
bu bilinç ve farkındalık-
la yetiştirmek, bu alan-
da kapsamlı bilimsel 
çalışmalar yapmak 
bizim görevimiz. 
İşaret dili, toplum çe-

virmenliğinin bir 
parçası. Çe-
şitli kurum 

ve kuruluş-

larda işaret dili bilenlere yönelik istihdam 
imkanları yaratıldı. İşaret dili bilmek, birçok 
meslek için de ayrıcalık sağlayan bir özellik. 
Öğrencilerimize bu imkanı sağladığımız 
için mutluyuz” dedi.

MEDYA ERİŞİMİNDE EŞİTLİK

Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sesli betimleme öğrenil-
mesinin amacı görme engellilerin medya 
erişimindeki eşitliği sağlamak. Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 11 
Ekim 2019’da resmi gazetede yayınladığı 
yönetmelikte, medya hizmet sağlayıcıla-
rının engelli dostu yayınlar yapması şartı 
getirildi. Engelli dostu kavramını açıklayan 
maddede; ‘ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli 
betimleme çeviri türlerinden en az biriyle 
yayınlanan programlar’ olması gerektiğine 
dikkat çekildi. 5 yıl içinde de yayınların 

yüzde 40’ının engelli dostu ola-
rak yapılması gerektiği açıkça 

ifade edildi. Sesli betimleme ve 
işaret dili konusunda eğitim 
alan öğrencilerimiz, engelsiz 
erişime destek verirken, yakın 

zamanda med-
yada sağlan-
ması zorunlu 
hale gelecek 
engelsiz erişim 
konusundaki 
farklı iş alan-

larında da 
görev ala-
bilecek.”

FOÇA  Kumburnu mev-
kiinde bulunan ve sığ 

sahilinden dolayı engellilerin 
denize girişine rampa gerektir-
meden olanak sağlayan (Rota) 
Kafe Plajı Kiraz Zihinsel 
ve Bedensel Engelsiz 
Umutlar Derneği 
üyelerini ağırla-
dı. Aralarında 
dernek başkanı 
Nergis Gözüm ve 
derneğin onursal 
başkanı da olan 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Engelliler 
Meclisi Sekreteri Atiye 
Okka’nın da bulunduğu 40 
kişilik kafileyi Foça Kent Konseyi 
Engelli Meclisi üyeleri ile Foça 
Belediye Başkan yardımcısı 
Göksel Acar karşıladı. Yemekle-
rini beraberlerinde getiren ve 
etkinliğe katılanlarla paylaşarak 
yiyen Kiraz’lı konuklar mavi 
sularda yüzerek, sahilde mini 
eğlenceler düzenleyerek günün 
keyfini çıkardılar.     

2 YILDIR GİDEMEDİK

Zor bir süreçten geçetiklerini 
ve engellilerin bu süreçte evler-
den çıkamadığını belirten Kiraz 
Zihinsel ve Bedensel Engelsiz 

Umutlar Derneği kurucu ve 
onursal başkanı Atiye Okka, 
Kiraz Belediyesi, (Rota) Kafe Plaj 
işletmecisi Rakip Günay ve Foça 
Belediye Başkan yardımcısı 

Göksel Acar’a teşekkür etti. 
Atiye Okka;” Zor bir 

süreçten geçtik. İki 
yıl boyunca hiç bir 
yere gidemedik. 
Üyelerimiz bu 
sürecin sonunda 
dışarı çıkma ola-

nağı bulduğumuz 
günlerde Foça’yı 

tercih ettiler. İşletme 
sahibi Rakip Günay beyin 

daha öncede bu tür etkinliklere 
destek olduğunu, mekanını  üc-
retsiz olarak açtığını biliyorduk. 
Aynı duyarlılığı bizede gösterdi. 
Burada Foçalı engelli kardeş-
lerimiz tarafından karşılandık. 
Birlikte güzel bir gün geçirdik. 
Foçayı çok sevdik. Engelli 
arkadaşlarımız, kardeşlerimiz 
uzunj süre sonra çok mutlu 
oldukları bir gün geçirdiler. 
Tekrar gelmek istiyorlar. İşletme 
sahibine, araç desteği veren 
Kiraz Belediyesi’ne  ve burada 
bizi karşılayan Foça Belediye 
Başkan Yardımcısı Göksel Acar’a 
teşekkür ederim.”dedi.

>> KAFE PLAJ ENGELLILERE ÜCRETSIZ AÇILDI  

Kiraz’dan Foça’ya 
“Engelsiz umutlar”
İzmir’in turistik İlçesi 
Foça’da bulunan ve 
her yaz sezonunda 
en az 1 günü ücretsiz 
olarak engellilerin 
kullanımına ayıran 
(Rota) Kafe Plaj, bu kez 
İzmir’in Kiraz İlçesi’n-
den gelen engellileri 
misafir etti. 

Gün sonunda; dernek yöneticileri tarafından İşletmeci Rakip Günay ve Foça 
Belediye Başkan yardımcısı Göksel Acar’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Kendi-
lerini karşı-

lamaya ve eşlik 
etmeye Foçalı engel-

lilerin de geldiği Kiraz’lı 
konuklar plajda gün 

boyu yüzdü. Neşe 
içinde yemekleri-

ni yedi. 
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>> EDIRNE'DE ENGELLI ÖĞRENCILER TELAFI EĞITIMIYLE 

Sosyal hayata katılıyor 
iş sahibi oluyor
Edirne'de engelli öğrenciler yaz döneminde uygulanan telafi eğitiminde çeşitli mobilya ve 
hediyelik eşyalar üreterek hem sosyal hayata katılıyor hem de meslek sahibi oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Özel 
Eğitimi İyileştirme Projesi" kap-
samında Faika Erkurt Özel 

İlkokulu Ortaokulu Meslek 
Okulu'nun üretim atöl-
yeleri yenilendi.

Buradaki engelli 
öğrenciler, Ko-
vid-19 ted-
birleriyle yüz 
yüze eğitime 
başlanması-
nın ardından, 
yaz dönemin-
de de "Telafide 
Ben de Varım" 
programına 
devam etti.

Öğrenciler 
yenilenen atölyelerde 
el sanatları teknolojisi, 
mobilya, iç mekan tasarımı ve 

tekstil teknolojileri 
alanlarında öğret-

menleri eşliğinde el 
emeği ürünler üretti.

Faika Erkurt Özel İlkokulu Or-

taokulu Meslek Okulu Müdürü Emine 
Esra Madalı, AA muhabirine, öğrenci-
lerin atölyelerde iş ve mesleğe yönelik 
becerilerini geliştirerek, etkin ve verimli 
üretim sağladıklarını söyledi.

Madalı, fabrikalarda ve alanlarına 
uygun işletmelerde staj imkanı bulan 
öğrencilerin, kamu ile özel sektörde 
istihdam edildiklerini dile getirdi.

Atölyelerinde 43 öğrencinin çalışma 
yaptığını anlatan Madalı, “Atölyeleri-
mizde farklı kurumlarda atıl durumdaki 
eşyaları öğrencilerimiz Sıfır Atık Projesi 
kapsamında geri dönüşümle hayata 
kazandırıyor. Eski malzemelerden 
mobilya bölümünde sıra, masa, çit, gibi 
ürünler yapılarak okulumuzun ve diğer 
kurumların ihtiyaçları karşılanıyor.” 
dedi.

Öğrencileri geleceğe hazırlamaktan 
mutluluk duyduklarını vurgulayan 
Madalı, şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. 
Dr. Mahmut Özer ise geçtiğimiz ay 
atölyelerimizi ziyaret ederek, öğ-
rencilerimizin yaptığı çalışmaları ve 
ürünleri gördü. Sayın Bakanımız, 

Bakan Yardımcısı olduğu dönemde 
okulumuzda döner sermaye açılması 
yönünde tavsiyede bulunmuştu. Tav-
siyeleri doğrultusunda döner sermaye 
işletmesi açtık. Böylelikle öğrencile-
rimiz yaptıkları ürünlerden fayda ve 
gelir sağladılar.”

Mobilya ve iç mekan tasarımı öğret-
meni Ahmet Demir de telafi eğitimi 
boyunca öğrencilerle sıra, dolap, masa, 
sandalye, eğitim materyalleri, hediye-
lik eşyalar, dezenfektan ünitesi, bank, 
kamelya ve köpek kulübesi gibi ahşap 
ürünler yaptıklarını anlattı.

Mobilya öğretmeni Nusret Gün ise 
öğrencilerle telafi ve normal eğitim 
döneminde üretimi sürdürdüklerini be-
lirterek, “El becerilerini kullanan öğren-
cilerimiz meslek öğreniyorlar. Okuldan 
mezun olduktan sonra sanayide çalışıp 
ürünler üretebilecekler ve kendilerine 
gelir sağlayabilecekler.” dedi.

Aileler memnun
Öğrencilerden Çağrı Köken’in ba-

bası Selçuk Köken de oğlunun atölye-
lerde el becerileri kazandığını anlattı.
Çağrı’nın çalışmalarda yer almasıyla öz 

güven kazandığını ifade eden Köken, “Oğlum 
atölyelerde daha fazla çalışmak için yaz tatili 
olmasını istemedi. El becerileri gelişti, kendi 

kendine yetebilme özelliği arttı. Resim 
ve mobilya atölyelerinde çalışmayı çok 

seviyor. Ayrıca sosyal yeteneği gelişti 
ve arkadaşlarıyla daha iyi anlaş-

maya başladı.” dedi.

Kovid-19 sürecinde maske ürettiler
El sanatları öğretmeni Aziz Karakuş, öğrencilerin 
salgın tedbirlerine uyarak Kovid-19 sürecinde 
maske ürettiğini ve bu maskelerin çeşitli kurumlara 
verildiğini anlattı.

>> SELDEN ENGELLI OĞLUYLA KURTULAN KADIN 

Yaşadıkları korkuyu 
unutamıyor

Sinop’un 
Ayancık ilçesi 
Babaçay kö-
yünde, engelli 
oğlu, kızı ve 
torunuyla ça-
tıya çıkarak sel 
felaketinden 
kurtulan Şazi-
ye Tüzün, yaşa-
dıkları korkuyu 
unutamıyor.

AYANCIK ilçesinde, 11 
Ağustos'ta yaşanan selde, 

15 kişinin hayatını kaybettiği, 40 
evin yıkıldığı Babaçay köyünde, 
Tüzün (72) ve ailesi, pek çok 
köy sakini gibi evlerinin çatısına 
çıkarak hayatta kalmayı başardı.

Tüzün, selin sabah saatlerinde 
aniden geldiğini söyledi.

Kızı, torunu ve engelli oğluyla 
sel geldiğinde evde olduklarını 
anlatan Tüzün, "Sel komşuların 
evlerini yıkmaya başladı. Evin alt 
katına kütükler vurmaya başladı 
güm güm diye. Çatıya çıktık, 
orada durduk." diye konuştu.

Kızıyla birlikte bedensel ve 
zihinsel engeli oğlunu güçlükle 
çatıya çıkarabildiklerini belirten 
Tüzün, altı yaşındaki torununun 
ise yaşananlardan çok etkilendi-
ğini aktardı.

Tüzün, “Torunum aklını 

oynatacak kadar korktu. ‘Evden 
çıkmak istiyorum, gitmek isti-
yorum’ diye ağlıyordu. Gelen ilk 
helikoptere verdik onu da içimiz 
biraz ferahladı. Ondan sonra 
ölümü bekledik böyle. Kızım ile 
sakat çocuğum vardı yanımda. 
Burada sabaha kadar ya gide-
ceğiz ya duracağız. Ankara’dan 

oğlum geldi. Tekrar bir helikop-
ter ayarlanmış askeriyenin. O 
geldi aldı bizi çok şükür.”

Çatıdan helikoptere binerken 
büyük bir mutluluk yaşadıklarını 
ifade eden Tüzün, çocukları 
ile “Kurtulduk çok şükür” diye 
birbirlerine sarıldıklarını dile 
getirdi.

Tokyo 2020'de hedefleri büyük

Paralimpik Yüzme 
Milli Takımı’nın 
kaptanı Beytullah 
Eroğlu, ekip 
olarak 2020 
Tokyo Paralimpik 
Oyunları’nda 
büyük 
hedeflerinin 
olduğunu  
söyledi.

PARALIMPIK Yüzme Milli Takımı'nın kapta-
nı Beytullah Eroğlu, ekip olarak 2020 Tokyo 

Paralimpik Oyunları'nda büyük hedeflerinin 
olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nede-
niyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti 
Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzen-
lenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda madalya 
mücadelesi verecek dünya ve Avrupa şampiyonu 
milli yüzücü Beytullah Eroğlu, AA muhabirine 
değerlendirmelerde bulundu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na milli yüzücü-
ler olarak 5 yıldır hazırlandıklarını belirten Beytul-
lah Eroğlu, "Çok iyi çalıştık, emeğimizin karşılığını 

almak için gidiyoruz." dedi.
Yüzmenin rekabeti yüksek bir branş olduğuna 

dikkati çeken milli sporcu, şöyle devam etti:
"Her branşın olduğu gibi yüzmenin de bazı 

zorlukları var. Suda zamana karşı yarışıyoruz, 
ayrıca ferdi bir spor. Rekabet seviyesi yüksek ama 
yüzme, her engelli bireyin yapabildiği, doktorla-
rımızın tedavi amaçlı önerdiği bir branş. Kendini 
gösterebileceği için her engelliye yüzmeyi tavsiye 
ediyorum."

Paralimpik oyunlarının olimpiyatların gölgesinde 
kalmış gibi göründüğünü dile getiren Beytullah, "An-
cak devletimizin desteği tam. Herkesten de duyarlı 
olmalarını bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Down sendromlu Emine Özdemir'in isteği üzerine ailesi, yakınları ve 
komşularının katılımıyla temsili düğün yapıldı.

Down sendromlu kızın düğün 
ve gelinlik hayali gerçek oldu

KAHRAMANMARAŞ'IN 
Türkoğlu ilçesinde yaşa-

yan down sendromlu Emine 
Özdemir'in düğün ve gelinlik 
giyme hayali, ailesi ve yakınla-
rının organize ettiği programla 
gerçeğe dönüştü.

Şekeroba Mahalesi'nde 4 
çocuklu ailenin 3'üncü çocuğu 
olarak dünyaya gelen down 
sendromlu 15 yaşındaki Özde-
mir, çevresindeki bazı yakınla-
rının evlenmesinin ardından 
evlenip gelinlik giyme hayali 
kurmaya başladı.

Kızının hayallerini sürekli dile 
getirmesi üzerine anne Zeynep 
Özdemir, yakınlarıyla temsili bir 
kına gecesi ve düğün organize 
etmeye karar verdi.

Evlerinin önünde düzenlenen 
program öncesinde kuaföre 
götürülerek saçı ve makyajı 

yapılan Emine, daha sonra gelin-
liğini giydi. Gelin arabası olarak 
süslenen otomobille düğünün 
gerçekleştirileceği alana gelen 
Öztür, burada akrabaları ve 
arkadaşları tarafından coşkuyla 
karşılandı, alkışlarla araçtan indi.

Komşu ve akrabalarının katı-
lımıyla düğünü ve kına gecesi 
gerçekleştirilen Emine Özde-
mir'in eline kız kardeşi Huriye 
Özdemir tarafından kına yakıldı.

Hayalini kurduğu gelinliği 
giymenin mutluluğunu yaşa-
yan Emine, babası Kahraman 
Özdemir ile dans ederek, müzik 
eşliğinde eğlendi.

Zaman zaman duygu dolu 
anların yaşandığı düğünde, 
anne Zeynep Özdemir ve ailenin 
yakınlarının gözyaşlarını tuta-
madıkları gözlendi. Katılımcılar 
Emine'ye çeşitli hediyeler verdi.

Baba Kahraman Özdemir, AA 
muhabirine, kızının hayalini 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadığını söyledi.

Düğünün kızının tek hayali ol-
duğunu anlatan baba Özdemir, 
"Organizasyon yapıp kına elbise-
sini ve gelinliğini aldık. Orkestra 
tuttuk. Dış mekanlarda fotoğ-
raf çekimleri gerçekleştirdik. 
Kendisinin hayali için elimizden 
ne geliyorsa yapıyoruz. İnşallah 
mutlu olur. Kendisi mutlu olunca 
biz daha mutlu oluyoruz." diye 
konuştu.

Kızının mutluluğu için or-
ganizasyon yaptıklarını ifade 
eden anne Zeynep Özdemir de 
"Emine'nin hayalindeki düğünü 
yaptık. Hayalindeki gelinliği giy-
di ya dünyanın en mutlu insanı 
benim." diyerek duygu dolu 
anlar yaşadı.

Anne ve aileden 

mutluluk gözyaşı

>> BAKAN KASAPOĞLU'NDAN 

Paralimpik sporculara moral ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan 
yüzme ve tekerlekli masa tenisi sporcularının yanı sıra, görme engelli atlet Havva 
Elmalı ile gülle atma branşında özel sporcu Mihriban Korkmaz'ı ziyaret etti.

BAKANLIKTAN yapılan 
açıklamaya göre, 24 Ağus-

tos-5 Eylül tarihlerinde düzen-
lenecek Tokyo 2020 Paralimpik 
Oyunları'na hazırlanan sporcula-
ra destek ziyaretlerini sürdüren 
Kasapoğlu, paralimpik basketbol 
ve okçuluk milli takımı sporcu-
larınının ardından, Ankara'daki 
Türkiye Olimpik Hazırlama Mer-
kezi'nde (TOHM) çalışmalarına 
devam eden millilerle bir araya 
geldi.

Bakan Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, ay-yıldızlı bayrağın 
uluslararası sahnede temsil edil-
mesinin, başlı başına büyük bir 
başarı olduğunu vurguladı.

“Tüm yüreğimizle, gönlü-

müzle, hep birlikte 84 milyon 
yanınızda.” ifadesini kullanan 
bakan Kasapoğlu, milli sporcula-
ra hitaben şöyle konuştu:

“Arkadaşlar siz bu süreçte 
memleketi temsil edeceksiniz. 
Herkese nasip olmayan bir görev 

bu. Sizler güçlü sporcularımızsı-
nız. Sizlerden beklentimiz elbet-
te yüksek fakat gelecek perfor-
manslarınızdan bağımsız olarak, 
Tokyo’da mücadele hakkını 
kazanmış olmanın başlı başına 
bir başarı olduğunu unutmayın.”
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"Mutlak kulak" olarak da nitelendirilen müzik yeteneğine sahip otizmli Raci Demir, verdiği 
hukuk mücadelesinin ardından öğrenim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı. otizmli Raci Demir (23), toplumsal ön yargılarla 
başlayıp hukuki mücadelelerle süren eğitim hayatının sonunda üniversite diplomasını aldı.

Müzik dünyasında "absolut", 
"perfect pitch" veya "mutlak 
kulak" olarak isimlendirilen, 

referans sese ihtiyaç duymadan bir sesin 
nota değerini söyleme becerisine sahip 
otizmli Raci Demir, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
Bölümü'nü tamamlamayı başardı.

California Üniversitesinin sınavından 
tama yakın puana alan, notalarına bak-
madan sayısız parçayı keman, piyano, 
akordiyon, çello gibi müzik aletleriy-
le çalabilen otizmli Raci Demir (23), 
toplumsal ön yargılarla başlayıp hukuki 
mücadelelerle süren eğitim hayatının 
sonunda üniversite diplomasını aldı.

Otizmli olduğu için bazı okullara ka-
bul edilmeyen Raci Demir, ortaokuldan 

sonra girdiği yetenek sınavlarında ba-
şarılı olunca Işılay Saygın Güzel Sanatlar 
Lisesine girdi.

Demir, lise eğitiminin ardından Dokuz 
Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Bölümü'nün ilk yetenek 
sınavını geçti.

Yetenek sınavının ikinci aşamasını da 
geçen ancak sınav notu açıklanmayan 
ve bu nedenle okula kaydı yapılmayan 
Raci Demir adına İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm 
İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi 
babası Prof. Dr. Cengiz Demir, İzmir 6. 
İdare Mahkemesine başvurdu. Oy birliği 
ile alınan kararda, Raci Demir'in özel 
yetenek sınavında başarısız sayılarak 
kendisine kayıt hakkı tanınmamasına 

ilişkin işlemin durdurulması istendi.
Mahkeme kararıyla yeniden müzik eğiti-

mine başlayan Raci Demir, 3,5 yıl sonra tüm 
derslerden başarıyla geçerek mezun oldu.

Raci Demir, AA muhabirine, müzik öğ-
retmeni olabildiği için büyük mutluluk 
yaşadığını söyledi. Demir, "Otizmli birey-
lere ve ailelerine mücadele etmelerini 
tavsiye ediyorum. Toplumdaki üniver-
site mezunu otizmli sayısının artmasını 
umut ediyorum." dedi.

YALNIZ YAŞIYOR, SPORA 
GIDIYOR, ÇALIŞIYOR

Raci'ye sosyal yaşamında en büyük 
desteği veren babası Prof. Dr. Cengiz 
Demir, çocuklarındaki müzik yeteneğini 
henüz 5-6 yaşındayken fark ettiklerini ve 

onu bu alana yönlendirdiklerini ifade etti.
Raci'nin müzik dehası olduğunun 

tespit edilmesine rağmen birçok okula 
otizmli olduğu gerekçesiyle alınmadı-
ğını belirten Demir, "Hukuki bir müca-
delemiz de oldu. Sonuçta kazandı ve 
üniversiteye kayıt yaptırdı. Hukuki mü-
cadeleyle geçen bir dönemde alamadığı 
dersleri de alttan alarak okulu 3,5 yılda 
tamamladı. Okuldaki arkadaşları, öğret-
menleri bu süreçte çok yardımcı oldu ve 
Raci de 80'in üstünde not ortalamasıyla 
büyük bir başarıya imza attı." dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Ho-
tar'dan da destek aldıklarını dile getiren 
baba Demir, şöyle devam etti:

"Raci üniversiteyi tamamladı ve müzik 
öğretmeni oldu. İlk dersi de otizmin ne 

olduğunu öğretmek oldu. Arkadaşları, 
hocaları artık otizmli bir bireye nasıl 
davranacaklarını biliyorlar. Raci orada 
öğrenci oldu diye okul yıkılmadı, zarar 
görmedi, 3,5 yılda okulunu tamamlama-
sı da bunun en güzel örneği. Topluma 
da çok şey öğretti Raci, özel çocuklara 
nasıl davranılması gerektiğini öğretti."

Demir, oğlunun tek başına yaşadığını, 
ayakta durduğunu, çalıştığını ve spor 
salonuna gittiğini, otizmli bireylere şans 
tanındığında çok güzel başarılara imza 
atılabileceğini kanıtladığını ifade etti.

Cengiz Demir, öğretmen olarak gö-
revlendirilmese bile resmi kurumlarda 
engelli kadrosunda istihdam edilmesi 
halinde Raci'nin başka insanlar için rol 
model olabileceğini de sözlerine ekledi.

>> ENDER GÖRÜLEN MÜZIK YETENEĞINE SAHIP OTIZMLI GENÇ

Üniversiteden mezun oldu

Resim tutkusuyla 
engelleri aşıyor
Muğla'da 20 yıl önce yüksekten düşme nedeniyle tekerlekli sandal-
yeye bağımlı kalan 42 yaşındaki Gülay Çolak'ın, lise yıllarında başla-
yan resim tutkusu hayatının vazgeçilmezlerinden oldu.

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde yaşayan 
bedensel engelli Gülay Çolak'ın tutkuyla 

yaptığı resimleri herkes tarafından beğeni 
topluyor.

Köyceğiz ilçesinde dünyaya gelen ve lise 
yıllarında resim yapmaya başlayan 42 yaşındaki 
Çolak, evlendikten sonra Ortaca ilçesi Dalyan 
Mahallesi'nde yaşamaya 
başladı. Çolak, 2001'de 
ikinci kattaki evinin 
balkonundan düştükten 
sonra tekerlekli sandal-
yeye bağımlı kaldı.

Rahatsızlığının ardın-
dan resimle daha fazla il-
gilenmeye başlayan ve bu 
alanda kendisini geliştiren 
Çolak, evinde oluşturulan 
atölyede çalışmalarına de-
vam ediyor. Tablolarının 
yanında farklı materyaller 
üzerine de boyama yapan 
Çolak, eserlerini satışa 
sunarak aile ekonomisine 
katkı sağlıyor.

Yeteneğiyle hayata tutunan Çolak, son olarak 
bir evin duvarına köy yaşantısını simgeleyen re-
sim yaptı. Çolak’ın çalışması bölgede ve sosyal 
medyada büyük beğeni aldı.

Bir çocuk annesi Çolak, AA muhabirine, 

tekerlekli sandalyeyle yaşamın hayatında ikinci 
dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kızının ve resim sanatının kendisini hayata 
bağladığını vurgulayan Çolak, “Resim, yaşam 
enerjim, yaşam sevincim, her şeyim benim. 
Evimde küçük bir atölyem var. Onu da bana 
yabancı arkadaşlarım ve sevdiğim dostlarım 

inşa etti. Resimlerimin 
kazancıyla hayatımı 
sürdürüyorum.” dedi.

Çolak, çalışmalarını 
belediyenin kadınlara 
sağladığı yerde sergile-
diğini ve satışa sundu-
ğunu belirterek, “Kabak 
boyuyorum, yağlı boya 
portre yapıyorum, 
akrilik çalışıyorum, 
ahşap boyuyorum. Her 
şeyi boyuyorum yani. 
Engelli bireylere kolaylık 
sağlanırsa, önündeki 
engel kaldırılırsa bence 
bir sorunu kalmıyor. En 
önemli şey yaşayabile-

cekleri bir ortam. Yani kendi işlerini kendileri 
yapabilecekleri ev. Bana bu sağlandı, çok mut-
luyum. Cadde ve sokakların yıkık ve döküntü bi-
naların özellikle resimle donatılmasını isterim.” 
sözlerine yer verdi.

>> ALTINDAĞ’DA 

Engellilere 
mozaik 
 terapisi
Altındağ'da engelli bi-
reyler, mozaik kursu ile 
engelleri aşıyor. Kara-
pürçek-1 Kadın Eğitim 
ve Kültür Merkezi'nde 
açılan mozaik kursuna 
engelli bireyler büyük 
ilgi gösteriyor.

ALTINDAĞ’DA engelli 
bireyler, mozaik kursu ile 

engelleri aşıyor.
Altındağ Belediyesi Kadın 

Eğitim ve Kültür Merkezlerinde 
açılan kurslar toplumun hemen 
her kesiminden katılımcıların 
hayatlarını değiştiriyor. Engelli 
bireyler için açılan mozaik kursu 
da, engelli bireylerin hayatın-
da yepyeni bir pencere açıyor. 
Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle açılan mozaik kursun-
da, otizmli ya da çeşitli mental 
engelleri bulunan özel bireyler 
eğitim alıyor. Kursiyerler mozaik 
sanatını yakından tanıyarak, 
yapımını öğreniyorlar.

“Başarmanın ve üretmenin 
önünde engel yok”Özel birey-
lerin kendilerini geliştirmesi 
konularına çok önem verdikle-
rini belirten Altındağ Belediye 
Başkanı Asım Balcı, “Mozaik 
kursunu bu nedenlerle açtık. 
Bu kurs özel bireylerin eğitim 
ve rehabilitasyonu için büyük 
önem taşıyor. Bu kurs ile engelli 
arkadaşlarımızın aktif ve üretken 
birer birey olarak toplumun için-
de yerlerini almalarını amaçlıyor, 
ayrıca başarmanın ve üretmenin 
önünde hiçbir engelin olmadığı-
nı herkese göstermek istiyoruz” 
dedi. 

DIYARBAKIR VALISI KARALOĞLU

Engelli çiftçinin 
isteğine kayıtsız 
kalamadı
Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, Eğil 
ilçesinde çiftçilik yapan engelli va-
tandaşın sosyal medyadan ekipman 
isteğine kayıtsız kalmadı. 

VALI Karaloğlu'na, sosyal medya üzerinden 
ulaşan, Eğil ilçesi Bahşiler Mahallesi'nde ikamet 

ettiklerini, hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını, 
engelli olduğunu ve eşinin de sağlık sorunlarından 
dolayı çalışmada zorlandığını belirten Murat Memiş, 
süt sağım makinesi talep etti.

Vali Karaloğlunun talimatı üzerine harekete geçen 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Eğil'de yaşayan Me-
miş ailesine ulaştı ve talep ettiiği süt sağım makine-
sini teslim etti.Vali Karaloğlu'nun, selam ve başarı 
dileklerinin de iletildiği süt sağım makinesi teslima-
tında Memiş, talebine kayıtsız kalmayarak isteğini 
cevap veren Karaoğlu'na ve Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

"Valime çok teşekkür eder, ellerinden öperim"Hem 
kendisinin hem de eşinin engelli olduğunu belirten 3 
çocuk babası Murata Memiş, "Zor durumda olduğum 
için Vali beye mesaj göndererek süt sağma makinesi 
istedim. O da mesajımı görüp bana bu süt sağma 
makinesi gönderdi. Sayın Valime çok teşekkür eder, 
ellerinden öperim" dedi."Gözlerimden rahatsız oldu-
ğum için süt sağmada zorlanıyordum"Gözlerinden 
rahatsız olduğu için hayvanları sağmakta zorlandığı-
nı ifade eden Sultan Memiş de, "Eşim de hayvanları 
sağmayı bilmediği için sayın valimize mesaj gön-
dermiş ve bize bu makineyi getirdiler. Çok teşekkür 
ediyorum" diye konuştu.

Çiftçilere 3 milyon 600 bin lira değerinde maki-
ne destekDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yakın 
zamanda çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak, kentte 
tarımsal üretimi artırmak amacıyla, 17 ilçede faaliyet 
yürüten üreticilere, 3 milyon 600 bin lira değerinde, 
45 bin 540 metre sulama borusu, 10 badem soyma 
ve 10 badem silkme makinesi, 20 üzüm pres, 100 süt 
sağım ile 4 adet de küçük baş hayvan yıkama maki-
nesi dağıttı. Ayrıca kuraklık nedeniyle su bulmakta 
zorlanan besi hayvanları için yayla ve meralarda 
oluşturduğu su deposu ile yalaklara tankerlerle su 
taşıdı.

Bedensel engelli Emirhan'ın zabıta olma hayali gerçekleştirildi
Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, bedensel engelli Emirhan Işık'ın (27) zabıta olma hayalini gerçekleştirdi.

ELAZIĞ Belediyesi zabıta 
ekipleri, bedensel engelli 

Emirhan Işık'ın (27) zabıta 
olma hayalini gerçekleştir-
di. Işık, zabıta üniforması 
giydi, ekiplerle birlikte 
dükkanlarda denetim 
yaptı.Kentte, 2006 yılın-
da geçirdiği trafik kaza-
sı nedeniyle bedensel 
engelli olarak yaşamını 
sürdüren Emirhan ışık, 
13 Ağustos'ta, 153 Beyaz 
Masa servisini arayıp, 'zabıta 
memuru' olmak istediğini söyledi. 

Konuyla ilgili bir de dilekçe yazan Işık'ın ta-
lebi, yetkililer tarafından uygun bulun-

du. Bunun üzerine zabıta ekipleri, 
evinden aldıkları Işık'ı Mehmetçik 

Karakolu'na götürdü. Karakolda 
Müdür Murat Ayaz tarafın-
dan karşılanan Işık, ardından 
ekiplerle birlikte denetime 
çıktı. Denetimde koronavirüs 
tedbirlerini, dükkan ruhsatlarını 

ve vergi levhalarını soran Işık'ın 
hayali gerçek oldu.

‘BIR HAFTA BIZIMLE

’Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Murat 

Ayaz, Işık’ın dilekçesini okuduğunda çok mut-
lu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:”E-
mirhan, dilekçesinde zabıta memuru olarak 
görev yapmak, bizimle çalışmak istediğini 
belirtmişti..”

Işık, 2006 yılında geçirdiği trafik kazasının ar-
dından engelli kaldığını ve hayatının değiştiğini 
belirterek, “Zabıtalığa özendim ve 153’ü arayıp 
zabıta olmak istediğimi söyledim. Telefondaki 
hanımefendi de durumumu öğrendi ve rapo-
rumla dilekçemi istediler. Dilekçeyi teslim ettim 
ve beni mutlu ettiler. Bana üniforma verdiler. 
Bugün de zabıta ekipleri evime geldi. Şu anda 
Gazi Caddesi’ndeki dükkanları geziyoruz. Her-
kese çok teşekkür ederim” dedi.

Emirhan’la  birlikte esnaf ziyaretinde bulunup denetimler 
yapıldı. Emirhan’ın isteği yerine getirildi. Bir hafta süreyle 
zabıta memuru olarak çalışacak. Kendisinin bu isteğini yerine 
getirmekten zabıtalar da mutluluk duyuyor.
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Bakan Yanık, 2021'in ilk yarısında engelli aylıkları, yaşlı aylığı, silikozis aylığı, Evde Bakım Yardımı 
ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 12,5 milyar 
lira sosyal yardım ulaştırdıklarını belirtti.

>> AILE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANI YANIK: 

6 ayda 12,5 milyar lira 
sosyal yardım ulaştırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, ihtiyaç 

sahibi vatandaşların ekonomik ve 
sosyal hayata katılımlarını artırmak 
için her yıl birçok destek sağladık-
larını belirterek, sosyal yardımlarla 
vatandaşların yanında olmaya devam 
edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda, yılın ilk 6 ayında 
yaptıkları ödemelere ilişkin bilgi 
veren Yanık, "2022 sayılı Kanun kap-
samında yüzde 70 ve üzeri engelli 
aylığından yararlanan vatandaşları-
mız için 1,4 milyar lira, yüzde 40-69 
arası engelli aylığından faydalanan 

vatandaşlarımız için 
yaklaşık 1,1 milyar 
lira, engelli yakını 
aylığından fayda-
lanan vatan-
daşlarımız için 
de 300 milyon 
lira ödeme 
yaptık. Böy-
lece engelli 
aylıklarından 
faydalanan 
vatandaşlarımı-
za toplamda 2,8 
milyar lira ödeme 
yaptık." diye konuştu.

Meslek hastalığı 
olan silikozis hasta-

larına da destek 
sağladıklarını 

anlatan Yanık, 
bu kapsamda 
bu yıl hafif, 
orta ve ağır 
silikozis has-
tası 200 kişi 
için yaklaşık 

1,5 milyon lira 
ödeme yapıldı-

ğını bildirdi.
Yanık, çocukların 

öncelikle aile yanında 

desteklenmesi ilkesinden hareketle 
ihtiyaç sahibi ailelere Bakanlık tara-
fından Sosyal ve Ekonomik Destek 
(SED) yardımında bulunulduğunu 
aktardı.

SED hizmetiyle, çocuklarının temel 
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 
ihtiyaç sahibi ailelere destek oldukla-
rını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın öncelikli olarak 
ailelerinin yanında desteklenmesini 
ilke olarak benimsedik. Bu doğrul-
tuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları 
için SED hizmeti veriyoruz. Bu kap-
samda SED hizmetiyle ailelerimize 
932 milyon lira ödeme yaptık. Böyle-

ce, ilk 6 ayda ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımıza engelli aylıkları, yaşlı aylığı, 
silikozis aylığı, Evde Bakım Yardımı 
ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) 
kapsamında toplam 12,5 milyar lira 
sosyal yardım ulaştırdık."

Yanık, aile temelli sosyal hizmet 
ve sosyal yardım vizyonuyla hizmet 
ettiklerini vurgulayarak, "Aile bütün-
lüğünün bozulmaması için devlet 
olarak gerekli tüm desteği sağlamaya 
hazırız. Çocuklarımızın eğitimlerin-
den ve ailelerinden, ailelerimizin de 
sosyoekonomik hayattan uzak kal-
mamaları için bu tür desteklerimizi 
vermeye devam edeceğiz." dedi.

Evde 
Bakım Yardımı ile 

5,2 milyar lira destek
Bakan Yanık, yaşlı aylığından 

faydalanan vatandaşlara yaklaşık 3,6 milyar 
lira destek verdiklerini dile getirdi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını 
üstlenen vatandaşlara da Evde Bakım 

Yardımı ödemesi yapıldığına işaret eden 
Yanık, “Bu doğrultuda engellilerimiz 

için yılın ilk 6 ayında toplam 5,2 
milyar lira ödeme yaptık.” 

ifadesini kullandı.

"Aile bütünlüğünün 
bozulmaması için 
her türlü desteği 
sağlamaya hazırız"

>> KONYALI MEHMET USTA, 24 YILDIR KENDISI GIBI 

Yürüme engellilere özel üretiyor
Mehmet Şahin, "Dükkanımı bilen engelli vatandaşlar gelir. Burada ayak ölçüsünü alıp kendi imkan-
larım dahilinde müşterinin ayağına uygun ayakkabı üretiyorum. Giyenler de çok memnun." dedi.

KONYA'DA yaşayan 
73 yaşındaki yürüme 

engelli Mehmet Şahin, 
atölyesinde 24 yıldır kendi 
durumundakilere ayakkabı 
üretiyor.

Henüz 3 yaşındayken geçirdi-
ği çocuk felci nedeniyle yürüme 
engelli olan Mehmet Şahin, 
çocuk yaşta babasının yönlen-
dirmesiyle bir ayakkabı tamir 
ustasının yanında işe başladı.

İlkokulu bitirdikten sonra 
ayakkabı tamirciliğini seve-
rek yapmaya devam eden 
Şahin, 1979 yılında İŞKUR'un 
bu meslek ile ilgili açtığı bir 
sınavda birinci oldu. Askeri-
yede işe alınan Şahin, 1997 
yılına kadar burada askeri 
personelin bot tamirini yap-
tıktan sonra emekli oldu.

Ardından kendi atölyesini 
açan Şahin, yılların verdiği 
tecrübeyle kendisi gibi yürü-
me engeli bulunanlara özel 
ayakkabı üretiyor.

İşini severek yapan Şahin, 
AA muhabirine, oturarak 
yapabileceği bir iş olduğu 
için, ailesinin kendisine bu 

mesleği uygun gördüğünü 
söyledi.

Yürüme engelini en aza 
indirebilmek için bazı 
operasyonlar geçirdiğini 
anlatan Şahin, "Bazı ameli-
yatlara girdim ancak yürü-
mem düzelmedi. Ayakta da 
fazla duramıyorum. İlkokulu 
bitirdikten sonra bana bu 
mesleği verdiler." dedi.

Emekli olduktan sonra ken-
di dükkanını açtığını belirten 
Şahin, "Çıraklık, kalfalık, 
ustalık derken dükkan sahibi 

olduk. O günden beri engelli 
ayakkabısı üretiyorum." diye 
konuştu.

Kendisi yürüme engelli ol-
duğu için bu işe gönül verdi-
ğini anlatan Şahin, "Dükkanı-
mı bilen engelli vatandaşlar 
gelir. Burada ayak ölçüsünü 
alıp kendi imkanlarım da-
hilinde müşterinin ayağına 
uygun ayakkabı üretiyorum. 
Giyenler de çok memnun. 
Müşteri memnuniyeti benim 
için çok önemli. Sonuçta 
insanların parasını alıyoruz. 

Bu parayı gönül rahatlığıyla 
harcayabilmem lazım." diye 
konuştu.

BIRÇOK MÜŞTERI VAR

Şahin, özenle yaptığı yü-
rüme engelli ayakkabılarını 
giyen müşterilerinin ken-
disine dua ettiğini, bundan 
dolayı çok mutlu olduğunu 
dile getirdi.

Bu işe başladığında 
Konya'da sadece bir engelli 
ayakkabısı üreten atölye-
nin olduğunu vurgulayan 
Şahin,"Hiçbir zaman kötü 
malzeme kullanmam. Bazı 
müşterim bana, 'Abi ne olur 
bu işi bırakma, sen bu işi 
bırakırsan biz ne yapacağız?' 
diyor. Damdan düşen ben 
olduğum için engellinin 
halinden de ben anlarım. 
Gücüm yettiğince engelli 
ayakkabısı üretmeye devam 
edeceğim. Çevre iller ve baş-
ka illerden de birçok müşte-
rim var. Engellilerin engeline 
çare olmak anlatılmaz. Bunu 
yaşamak lazım. Çok güzel bir 
his." ifadesini kullandı.

BARTIN'DA etkili olan 
şiddetli sağanak nedeniyle 

meydana gelen selden en fazla 
zarar gören Kumluca beldesine 
bağlı Zafer köyünde vatandaşlar 
ekiplerin yardımlarıyla yaralarını 
sarmaya çalışırken, selden kurtu-
lan yaşlı çift yaşadıklarını anlattı.

Fabrikayanı Mahallesi’nde 3 
katlı evlerinde sel korkusunu ya-
şayan birçok araç ve eşyaları sele 
giden Adem (75) ve Emire Şenol 
(74) çifti, sel afetinin ardından ev 
ve bahçelerinde temizlik yapıyor.

Adem Şenol, gece saatlerinde 
hem evlerinin önünden geçen 
derenin taşması hem de dağlık 
yamaçtan gelen sel sularıyla 
evlerinin zemin katının tamamen 
su altında kaldığını söyledi.

Selin yaşandığı gece büyük 
korku yaşadıklarını, maddi olarak 

büyük zarar görmelerine karşın 
canlarını kurtardıklarına şükret-
tiklerini belirten Şenol, “Geceleyin 
saat 04.00 sıralarında evin önün-
deki dereden su taştı, dükkanlara 
girdi. İçerideki çamaşır makinele-
rinden buzdolabına, yataklar, ha-
lılar, makinelerimiz ve aletlerimiz 
hep su altında kaldı. Biz de evin 
üst katındaydık.” diye konuştu.

Aniden yükselen sel sularıyla 
büyük korku yaşadıklarını dile 
getiren Şenol, “Su camların üst 
seviyesine kadar çıktı, kapıları kır-
dı. Evin önündeki bahçe duvarını 
kırdı, araba garajını, serayı yıktı. 
Kuvvetli su, binaları alıp götü-
rüyor. Köprü tıkanınca su bizim 
buraya döndü. 75 yaşındayım 
bu yaşıma kadar böyle bir şey 
görmedim. Evin üst tarafından da 
su geldi.” dedi.

Emire Şenol bedensel engelli olduğunu ve kol-
tuk değnekleriyle yürüyebildiğini anlattı.

Korku dolu anları anlattı

Şehir hastanesinin 'sosyal marketi' zor günlerinde 

Hastaların ihtiyacını karşılıyor
ESKİŞEHİR Şehir Hasta-
nesindeki “sosyal market” 

sayesinde 2 yılı aşkın süreçte 
yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi has-
taya destek sağlandı.

Hastanenin bir bölümünde 
Mart 2019’da açılan markete, ha-
yırsever kişi ve kuruluşların ayni 
yardımları kabul ediliyor.

Pijama, hasta bezi, çocuk bezi, 
tıraş malzemeleri, şampuan, havlu, 
oyuncak gibi yardımlarla, zor günler 

geçiren hastalara destek olunuyor.
Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildi-

rici, Eskişehir Şehir Hastanesinin 
“bölgenin amiral gemisi” niteli-
ğinde olduğunu, tıbbi hizmet-
lerin yanı sıra sosyal sorumluluk 
projeleriyle adından söz ettiren 
bir kurum haline geldiğini söyle-
di.  Bildirici hastaların temel ihti-
yaçlarının karşılanmasına yönelik 
“sosyal market” uygulamasını 
sürdürdüklerini belirtti.

İşitme engelli üniversite adayları ile 
ailelerine işaret diliyle tercih desteği
Başkentte işitme engellilere yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yürüten Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Daya-
nışma Derneği, YKS'ye giren engelli üniversite adaylarına işaret dili tercümanlarıyla tercih danışma desteği veriyor.

BAŞÖĞRETMEN Eğitim 
Kurumlarının da destek-

lediği çalışmayla öğrenciler ve 
aileleri, uzman rehber eşliğinde 
işaret dili tercümanları aracılı-
ğıyla doğru bölüm ve uygun 
meslek tercihi konusunda 
bilgilendiriliyor.

Tomurcuk Uluslararası En-
gelliler ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Faruk Bilgili, AA muha-
birine, 2015'te kurulan derne-
ğin işitme engellilerin iletişim 
sorunlarına yönelik faaliyet 
yürüttüğünü söyledi.

YKS'ye giren öğrencilere ter-
cih desteği verdiklerini belirten 
Bilgili, "Bu hizmeti almak isteyen 

üç tür aile bize geliyor. Anne ba-
bası işitme engelli ama çocuğu 
konuşan, aile üyelerinin tamamı 
işitme engelli olan ve anne 
babası konuşuyor ama çocuğu 
işitme engelli olan gruplara hiz-
met veriyoruz." diye konuştu.

Bilgili, şunları kaydetti:
"Uzman eğitimci ve rehber 

hocamız, ailenin tercih süre-
cinde zamanı ve süreyi nasıl 
yöneteceğini, öğrencinin hangi 
okulu ve bölümü hedefleyebi-
leceğini, işaret dili tercümanı 

aracılığıyla anlatarak çözümler 
üretiyor. Bu konuda destek 
almak isteyenlere vereceğimiz 
telefon numarası aracılığıy-
la yapacağımız görüntülü 
görüşmede onların sorunlarına 
çözüm üretebileceğiz. Proje-
nin amacı Türkiye'deki işitme 
engelli öğrencilerin ve ailelerin 
sorunlarına kalıcı çözümler 
üretilmesidir."

Derneğin Yönetim Kurulu 
Üyesi Yusuf Okumuş da işitme 
engelli öğrencilerin YKS tercih 
sürecinde yaşadığı iletişim 
sorunlarıyla ilgili farkındalık 
amacıyla projeyi hayata geçir-
diklerini söyledi.

23 YAŞINDAKI ENGELLI GENCIN 

Askerlik hayali gerçek oldu
YOZGAT’IN Yenifakılı 
İlçesinde yaşayan ve asker 

olma hayali kuran 23 yaşındaki 
bedensel engelli Eren Topçu’ya 
bir günlük temsili askerlik 
yaptırıldı.

Yenifakılı ilçesi Eskiören 
köyünde ikamet eden 23 ya-
şındaki bedensel engelli Eren 
Topçu, askerlik görevini ifa 
etmek istediğini ilçe jandarma 
komutanlığına bildirdi. Engelli 
vatandaşın isteğine kayıtsız 
kalmayan ilçe jandarma komu-
tanlığı, Topçu için bir günlük 

askerlik programı ve ardından 
da yemin töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan 
törene Yenifakılı Kaymakamı 
Mehmet Abdulkadir Güvenç, 
Belediye Başkanı Soner Yalçın, 
Eskiören köyü Muhtarı Gence-
bay Delibaş, kurum amirleri, 
askerleri personel ve Top-
çu'nun ailesi katıldı.

Askeri üniforma giyerek 
hayalini gerçeğe dönüştüren 
Topçu, elini silah ve Türk Bayra-
ğına koyup yemin etti. 



YAŞAM
www.engellimsesigazetesi.com06 Sesi

Engellim

Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor Kütah-
yalı paralimpik yüzücü Recep Tuna Gaziantep'de düzenlenen Türkiye Bedensel 
Engelliler Yüzme şampiyonasına katılarak 7 kulvarda 7 madalya aldı.

>> PARALIMPIK SPORCU RECEP TUNA, ENGELLERI AŞARAK 

Olimpiyatlara yüzüyor
Kütahyalı paralimpik yüzücü Recep Tuna 

Gaziantep'de düzenlenen Türkiye Bedensel 
Engelliler Yüzme şampiyonasına katılarak 7 

kulvarda 7 madalya aldı. Hedefini her seferinden 
daha ileri götürerek hayali olan Olimpiyatlara 
bir adım daha yakınlaşan Recep Tuna, İstanbul 
ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçerek altın 
madalya almak istiyor.

Hayalinin olimpiyatlara katılıp Türk bayrağını 
dalgalandırmak olduğunu söyleyen Paralimpik 
Yüzücü Recep Tuna, “Geçtiğimiz hafta Gazian-
tep’te Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federas-
yonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler 
Türkiye şampiyonasına katıldım. Burada 7 tane 
2’ncilik kazandırdım. Bunlar 50 metre serbest, 
100 metre serbest, 400 metre serbest, 100 metre 
sırt, 100 metre kurbağa, 100 metre kelebek ve 
200 metre karışık ile 7 tane 2’ncilik elde ettim. 
Önümüzdeki hafta 2 bin kişinin katılacağı İstan-
bul boğaz yarışına katılacağım ve en inşallah ora-
da birinci olacağım ve altın madalya alacağım. 

Daha sonra Çanakkale’de boğaz yarışına katıla-
cağım ve inşallah oradan da birincilik elde etmek 
istiyorum. Hayallerim de hep olimpiyatlar oldu. 
Bu sene Tokyo’ya katılmadım ancak, 2024’te 
Paris’te düzenlenecek olan Paralimpik Olim-
piyatlara katılmak istiyorum. Benim şu an için 
hedefim milli takıma girmek ve diğer ülkelerin 
yanında Türk bayrağını astırmak ve Türkiye’me 
madalya kazandırmak” şeklinde konuştu.Antre-
nör Hatice Kaplan: “Hedefimiz 2024 Paralimpik 
Oyunlarında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde 
temsil etmek”Pandemi döneminde antrenman 
kaybı olduğundan bahseden Yüzme antrenö-
rü Hatice Kaplan, “Pandemi döneminde son 2 
yıldan bu yana antrenman yapamadığımızdan 
kaynaklı olarak biraz performans düşüklükleri-
miz oldu ancak son 2 aydır yaptığımız çalışmalar 
ile Gaziantep’de ki yarışmadan 7 ikincilik ile 
döndük. Hedefimiz 2024 Paralimpik oyunlarında 
ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek” 
diye konuştu.Kütahya Engelliler Umut Spor Ku-

lübü: “Amacımız engelli çocuklarımızı çok küçük 
yaşlardan itibaren spora alıştırmak”Kütahya 
Engelliler Umut Spor Kulübü olarak tüm engelli 
çocuklarımızı spora teşvik etmek için çalışıyoruz 
diyerek anne ve babalara çağrıda bulunan Kulüp 
Başkanı Hatice Yakar, “Bizim kulüp olarak bir çok 
dalda spor faaliyetimiz var bunlardan basketbol, 
dans ve yüzme. Biz yüzme sporunu ilk başladığı-
mız yıllardan itibaren önemle takip ediyoruz. Şu 
an için kulübümüzde 15 yüzücümüz bulunuyor 
ve bunların 4 tanesi ulusal çapta yarışmalara 
katılıyorlar ve Recep Tuna’nın şu ana kadar 
100’ün üzerinde derecesi vara ve madalya sahibi 
oldu. Amacımız engelli çocuklarımızı çok küçük 
yaşlardan itibaren spora alıştırmak. Bedensel 
engelli olan engelli arkadaşlarımızı ve çocukla-
rımızı spora davet ediyoruz. Hangi alanda spor 
yapmak istiyorlarsa biz gerekli desteği kendile-
rine vereceğiz. Onun için tüm anne ve babalar 
çocukları için bize başvuru yapsınlar kendilerini 
bekliyoruz” şeklinde konuştu

Zihinsel engelli 2 çocuğuyla yaşam 
savaşı veren hasta anneye sahip çıkıldı
Siirt'te şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları çürüyen ve zihinsel engelli 2 çocuğuyla çöplük evde 
yaşam mücadelesi veren anneye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sahip çıktı.

SÜRAYA Bakışğan, (55) Siirt 
merkez Yenimahalle 1514 

sokakta birkaç aydır çöp yuvası-
na dönen evinde zihinsel engelli 
2 çocuğuyla yaşam mücadelesi 
veriyordu.

Komşularından aldığı yardımla-
rın kesilmemesi için çöp yuvasına 
dönen evini terk etmek istemeyen 
Bakışğan, yakalandığı şeker hastalı-
ğı nedeniyle ayak parmakları iltihap 
tuttu ve çürüdü. Bu nedenle acilen 
ameliyata alınıp tedavi edilmesi 
gerekiyor.

Komşularının, durumu bildirmesi 
üzerine İLKHA muhabiri, ailenin 
evine gitti. Evin içerisine dolan 
sinekler, kirli bulaşıklar ve kötü 
kokular dikkat çekti.

Bakışğan'ın, bilincini kaybetmiş 
bir şekilde yatakta yatması ve 
oluşan yaralardan dolayı ayaklarına 
sineklerin doluşması görenlerinin 
içini sızlattı.

Bakışğan'ın kayınbiraderi Hilmi 
Bakışğan, yaptığı açıklamada, şeker 

hastalığı nedeniyle yengesinin ayak 
parmaklarında çürüme meydana 
geldiğini ve kesilmesi gerektiğini 
söyledi.

Bakışğan, "Ameliyat olmaması 
durumunda dize kadar kesilebilir. 
Anne ve kızları devletin himayesin-
de olması gerekiyor. Bu evde yaşa-
yamazlar, kimse de onlara bakamaz, 
çürüyüp gidecekler. Burada ameli-
yat edilemediği içi Diyarbakır’a sevk 
edilmesi gerekiyor. Daha önce ev 
pis olduğu ve leş gibi koktuğu için 

bu evden çıkın dedim ama kom-
şuların onlara yaptıkları yardımın 
kesilmemesi için kabul etmedi. 
Sağlık, can gittikten sonra paranın 
ne önemi var? Benim ağabeyim bu 
evde pis kokudan öldü." dedi.

Ailenin durumuna ilişkin İLK-
HA'ya bilgi veren Siirt Aile ve Sosyal 
Politikalar Müdürü Gökhan Merakçı,  
olay yerine ilgili birimleri yönlen-
dirdiklerini ve durumu da il Sağlık 
Müdürüne ilettiklerini söyledi.

Annenin, ambulansla Siirt Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı-
ğını söyleyen Merakçı, kızlarının ise 
engelli yaşam merkezinde koruma 
altına alındığını kaydetti. 
"BÜTÜN IMKÂNLARI BU AILE 

IÇIN SEFERBER EDECEĞIZ" 
Konuyla ilgili bilgi veren Siirt 

Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı 
Abdurrezzak Kaya, ailenin durumu-
nu daha önceden de takip ettiklerini 
ifade ederek, "Aylık rutin olarak evini 
de ziyaret etmekteydik.  Anne, iki 
engelli çocuğu ile yaşamakta ve 
bakım ücreti almaktadır. Sizin aracı-
lığınızla yaşanan sıkıntı bize intikal 
etmesi üzerine acilen müdahale 
ettik. Anne Siirt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırıldı, çocuklar da 
engelli oldukları için Engelsiz Yaşam 
Merkezinde koruma altına alındı. 
Devletin himayesi altında olacaklar. 
Elimizden gelen bütün imkânları bu 
aile için seferber edeceğiz. Bizi aile-
nin durumundan haberdar ettiğiniz 
için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

SIVAS’TA öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi 
görme engelli Halit Şahin, YKS sınavında 

sözel alanda Türkiye bin 291.’si oldu.
Binlerce adayın beklediği Yükseköğretim Kurum-

ları Sınavı (YKS) sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. 
1 Milyon aday barajı geçemezken gün geçtikçe sı-
navda dereceye giren öğrenciler de kendilerini gös-
termeye başladı. Sivas’ta 
da görme engelli Halit 
Şahin üniversite sınavın-
da büyük bir başarı elde 
etti. Kent merkezinde bu-
lunan Uluslararası Şehit 
Murat Ertekin Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 12. 
Sınıf öğrencisi Şahin, Alan 
Yeterlilik Sınavı’nda(AYT) 
sözel bölümde Türkiye 
bin 291.’ si oldu. Sınavını 
okuma kodlama yöntemi ile yapan Halit Şahin, Türk 
Dili ve Edebiyatı dersinde 19 doğru 5 yanlış, Tarih1 
ve 2 dersinde 15 doğru 6 yanlış, Coğrafya1 ve 2 der-
sinde 8 doğru 1 yanlış, Felsefe grubunda ise toplam 
12 doğru 4 yanlış yaparak başarı elde etti. Şahin, 

başarısının sebebinin ise öğretmenlerinin, arkadaş-
larının ve ailesinin desteğiyle olduğunu söyledi.

ARKADAŞLARI VE ÖĞRETMENLERI 
DESTEK OLDU

Sınavda dereceye giren Halit Şahin, arkadaşla-
rının ve öğretmenlerinin desteği ile başarı göster-

diğini belirterek, “Buraya ilk 
geldiğimde endişeliydim 
yapabilir miyim, yapamaz 
mıyım diye. Ama okula çok 
çabuk alıştım. Arkadaşla-
rım ve öğretmenlerim çok 
ilgilendi benimle. Yabancılık 
çekmedim okulumda. Do-
kuzuncu sınıftayken Kuranı 
Kerim dersi aldık. Öğretmen-
lerim özel olarak beni gö-
türüp getirdi kursa. Onunu 

sınıfta Selam hocamızdan bilgisayar dersi aldım. 
Üniversite sınavı hazırlıklarında sözel bölümü tercih 
ettim. Hocalarım bana anlamadığım yerlerde de 
yardımcı oldu. Kendi tekrarlarımı yaptım, not alarak 
ve testleri arkadaşlarımla beraber çözerek bu yerle-

re geldim. Hocalarımın ve arkadaşlarımın Allah işini 
rast getirsin. Onların sayesinde buralara geldim. Bu 
başarı dersleri severek çalışmamadan ve hocala-
rımın ve arkadaşlarımın benimle ilgilenmesiyle 
gayretim daha da arttı. Zorlandığım oldu. pandemi 
sürecinde derslerden uzak kaldık’’ dedi.

“GURUR DUYUYORUM’’

Halit Şahin’in babası Ahmet Şahin oğluyla gurur 
duyduğunu söyleyerek, “Çocuğumun başarısını ön-
celikle öğretmenlere borçluyuz. Hem bu okul, Bekir 
Karataş hocamız çok ilgilendi. Maddi manevi diyebili-
rim. Selam hocamız var Halit’e bilgisayar öğretti. Son-
suz teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum oğlumla. 
Halit’in görme engelli çocuklara örnek olmasını 
istiyorum. Hiçbir şey engel değil’’ diye konuştu.

Halit Şahin’in Öğretmeni Selman Deveci ise, 
“Halit’e biz aslında gönül gözüyle bakıp görmeyi 
ve gördüğünü idrak etmeyi öğrettik. Normalde 
görme engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yok-
tur. Çok başarılıdırlar. Yeter ki insanlar destek ver-
sin. Halit bu güvenle hocalarının verdiği destekle, 
ailesinin verdiği destekle çok büyük yerlere geldi” 
şeklinde konuştu.

Engeli başarısına engel olamadı dereceye girdi
Görme engelli öğrenciden YKS başarısı Sivas’ta öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi görme engelli Halit Şahin, 
YKS sınavında sözel alanda Türkiye bin 291.’si oldu.

>> MUĞLA'DA 20 PLAJ 

Engelliler için 
düzenlendi
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
“Engelsiz Plajlar” projesi ile engelli va-
tandaşlar 7 ilçede toplam 20 engelsiz 
plajda denize girebiliyor.

TÜRKIYE’NIN en 
önemli turizm mer-

kezlerinden birisi olan 
Muğla’da Büyükşehir 
Belediyesi engelli vatan-
daşların denize girebil-
mesi için 2016 yılında 
“Engelsiz Plajlar” projesi 
başlattı. Proje kapsamın-
da Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 7 
ilçede 20 engelsiz plaj 
oluşturdu.

Engelsiz plajlarda sahil-
lere engellilerin rahatlıkla 
denize girebilmeleri için 
özel dizayn edilen engelli 
rampaları ve zaman geçi-
rebilmeleri için şezlonglar 
yerleştirildi. Evlerinden alı-
yorlar Büyükşehir Beledi-
yesi, engelli vatandaşların 
rahatlıkla denize girmesini 
sağlarken, aynı zamanda 
belediyeden talepte bulu-

nan vatandaşlar evinden 
alınıp belediye ekipleri 
tarafından denize götürül-
dükten sonra tekrar evleri-
ne geri bırakılıyor. Engelli 
vatandaşlar Bodrum’da 
Kumbahçe Halk Plajı,Tur-
gutreis Halk Plajı, Bitez 
Halk Plajı, Ortakent Halk 
Plajı, Gümbet Halk Plajı, 
Gündoğan Plajı, Türkbükü 
Plajı, Dalaman’da Sarsala 
Halk Plajı, Datça’da Hayıt-
bükü Halk Plajı, Karaincir 
Halk Plajı, Hastaneönü 
Plajı, Datça Orcey Otel 
Önü Plajı, İskele Halk 
Plajı, Taşlık Halk Plajı, 
Datça Palamutbükü Plajı, 
Fethiye’de İnlice Halk Plajı, 
Milas’ta Güllük Halk Plajı, 
Ören Halk Plajı, Ortaca’da 
Sarçed Plajı ve Ula Akyaka 
Halk Plajında rahatlıkla 
denize girebiliyor.

ENGELLI KIZ KARDEŞLERIN 
BOZUK YOLUNA 

Kilit parke 
döşedi

TOROSLAR Belediye Başkanı Atsız Afşın 
Yılmaz, engelli kız kardeşlerin evlerine giden 

yolu kilit parke ile kaplattırdı. Başkan Yılmaz; “Biz 
büyük bir aileyiz. Onların mutluluğu, hepimizin 
mutluluğudur” dedi.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Buluklu 
Mahallesinde yaşayan ve evlerine gidip gelmede 
zorluk çeken engelli 3 kız kardeşin yol talebini, To-
roslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz anında 
yerine getirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya 
göre, erkek kardeşleri Derviş Kaya, muhtar aracı-
lığıyla Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ulaştı. 
Yaşları 40 ile 50 arasında olan zihinsel engelli 
Menekşe, Güzide ve Şefika kardeşlerin evleri ile 
ana yol arasındaki 200 metrekarelik bağlantı yolu, 
belediye ekiplerince kilit parke ile kaplandı.

Kaya ailesinin, gündelik yaşamda karşılaştığı en 
büyük sorunlardan birisi de evlerine ulaşımı sağla-
yan yolun rampa ve stabilize yol olmasıydı. Başkan 
Yılmaz’ın talimatıyla yol belediye ekiplerince kilit 
parke ile düzenlendi.

Evlerine artık daha rahat ulaşan ve yolları daha 
konforlu hale gelen engelli kız kardeşlerin mutlu-
luğu ise gözlerine yansıdı.

“KIZ KARDEŞLER, EVLERINE ARTIK 
RAHATLIKLA ULAŞABILIYOR”

Buluklu Mahallesi Muhtarı Veli Dere, Başkan 
Yılmaz’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, 
“Mahallemizde yaşayan zihinsel engelli 3 kız 
kardeş, evleri ile ana yol arasındaki bozuk yol 
nedeniyle mağdur durumdaydılar. Yolları yıllardır 
bozuktu ve malzemelerini çıkarmada zorluk çeki-
yorlardı. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz sağ olsun 
ekibini gönderdi ve yolu yaptırdı. Kız kardeşler, 
evlerine artık rahatlıkla inip çıkabiliyorlar” diye 
konuştu.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDIYORUZ”

“Yollarımız çok güzel oldu” diyen mahalle sakin-
leri de Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek; “Yolumuz 
çok kötüydü. Arabanın yanı sıra yürüyerek bile ev-
lerimize ulaşamıyorduk. Şimdi çok güzel oldu. Baş-
kanımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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DENİZLİ'DE, lenf kanseri hastası Mehmet 
Emin Seçgin (67), yürüteçle kaldırımda 

yürürken, elektrikli bisikletiyle süratle yanından 
geçtiği için uyardığı Nilgün Y. (42) tarafından 
darbedildiğini ileri sürüp, şikayet-
çi oldu. O anlar kameraya yansır-
ken, Seçgin, “Bana bunu yapanın 
cezalandırılmasını istiyorum" 
dedi. Nilgün Y. ise Seçgin’in ken-
disine küfrettiğini ve asıl mağdu-
run kendisi olduğunu söyledi.

Lenf kanseri tedavisi gören, 
diyabet, kolesterol ve tansiyon 
hastası da olan, yalnız yaşayan 
emekli işçi Mehmet Emin Seçgin, 
29 Temmuz günü öğle saatlerin-
de, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ 
Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 
tekerlekli yürüteciyle yürüyü-
şe çıktı. Bu sırada Nilgün Y., 1 
çocuk babası Seçgin'in yanından 
elektrikli bisikletiyle hızla geçti. 
Seçgin, arkasından bağırarak 
Nilgün Y.'yi uyarınca tartışma 
çıktı. Elektrikli bisikletinden inen 
Nilgün Y., Seçgin'e tekme ve 
tokat atıp, iterek düşürdü. O anlar 
bir iş yerinin güvenlik kamerasına 
yansıdı, çevredekiler tarafından 
cep telefonuyla görüntülendi. 
Olayın ardından Denizli Devlet Hastanesi'nden 
darp raporu alıp, polise giden Mehmet Emin 
Seçgin, Nilgün Y.'den şikayetçi oldu.

'3 GÜN EVDEN ÇIKAMADIM'

Birçok hastalıkla mücadele ettiği için yü-
rümekte güçlük çektiğini söyleyen Mehmet 

Emin Seçgin, yaşananlar için üzgün olduğunu 
belirtip, "Nilgün Y., elektrikli bisikletini üzerime 
doğru sürdü. Ben de arkasından söylendim. 
Tepki gösterip, uyarıda bulundum. Daha sonra 

yanıma geldi, 'Sen bana 
küfrediyorsun' diyerek 
bağırmaya başladı. Ardın-
dan tekme ve tokat atarak 
beni darbetti. Boğazımı 
sıktı. İterek yere düşürdü. 
Tehditler savurdu. Yer-
deyken de 'Kalk numara 
yapma' diye bağırdı. Ya-
şananlar nedeniyle 3 gün 
evden çıkamadım. Olayın 
ardından kendisinden şi-
kayetçi oldum. Bana bunu 
yapan kişinin cezalandı-
rılmasını istiyorum" diye 
konuştu.

'BEN DE 
KENDİSİNDEN 

ŞİKAYETÇİ 
OLACAĞIM'

Nilgün Y. ise, asıl mağ-
durun kendisi olduğunu 
belirtip, "Elektrikli bisikle-
timle kaldırımda ilerlerken 
Mehmet Emin Seçgin'in 

yaklaşık bir metre yanından geçtim. Arkamdan 
ağza alınmayacak şekilde küfretti. Yanına gidip 
onu bu şekilde konuşmaması için uyardım. 
Eliyle beni itmeye başladı. Yakama yapıştı. Ettiği 
küfürlere dayanamadım. Kendimi korumak için 
müdahale ettim. Ben de kendisinden şikayetçi 
olacağım" dedi.

İ smetpaşa Mahallesi, Mersinaki 
mevkiindeki, özellikle ilçe dışından 
gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği 

İngiliz Burnu mevkiinden bugün 
saat 15.00 sıralarında akülü tekerlekli 
sandalyesi ile ilçe merkezi yönüne 
giden bedensel engelli Muammer 
Güçlü'nün karşısına Yeşiltepe bölgesi-
ne geldiğinde plakası alınamayan bir 
otomobil çıktı. Güzergahın en yüksek 
ve dar yeri olan  bölgede, iddiaya 
göre, karşıdan gelen otomobilin ya-
nından geçebilmek için iyice kenara 
yanaşmak zorunda kalan Güçlü, 
bariyeriz yolda 30 metre yükseklikten 
uçuruma yuvarlandı.

Sahildekiler ve tur teknesindeki 
tatilciler olayı fark edip, durumu 112 

Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 
Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye 
Grubu ve 112 Acil Servis ekiple-
ri sevk edildi. Güçlü, kazayı şans 
eseri yaralı olarak atlatırken, kazaya 
neden olan otomobil sürücüsü ise 
durmayıp, yoluna devam etti. Suyla 
karanın birleştiği sığ alana düşen 
Güçlü'ye ilk müdahale olay yerinde 
sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bo-
yunluk takılıp, sedyeye alınan Güçlü, 
daha sonra bir tekneyle taşındı. 
Güçlü, yaklaşık 100 metre mesafe-
deki bir iskeleye götürülüp, buradan 
sahile çıkartılıp, ambulansa nakle-
dildi. Muammer Güçlü Foça Devlet 
Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye 

alındı. Güçlü'nün sağlık durumunun 
iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulun-
madığı bildirildi. Güçlü'nün Bornova 
ilçesinden tatil için bir süre önce 
Foça'ya geldiği öğrenildi.

'DAHA ÖNCE DE İKİ ARAÇ 
UÇTU, ÖNLEM ALINMADI'

Bölge sakinlerinden Özgür Tükel 
daha önce de aynı mevkide kazalar 
yaşandığını ancak tüm başvurula-
ra rağmen bir önlem alınmadığını 
söyledi.Tükel, "Senelerdir bu bölgede 
yaşıyorum daha önce de 2 otomo-
bil bu uçurumdan uçtu. Birçok kez 
belediyeye, şikayet ettik, önlem 
alınmasını istedik. Ancak, her defa-
sında, 'Önümüzdeki hafta yapılacak' 

dediler. Ancak, bugüne kadar yapılan 
hiçbir şey yok. Bugün de tekerlekli 
sandalyesiyle bir engelli vatandaş 
buradan uçtu. Benim de engelli bir 
evladım var. Ben de burada onu 
tekerlekli sandalye ile gezdiriyorum. 
Ama bu trafikte gezdirmem mümkün 
değil.  Zaten, yolun neden olduğu 
toz toprak nedeniyle eve kapandık, 
kaldık.  Son 2 yıldır bu yol çok daha 
tehlikeli oldu.

Pandemiden uzak izole yaşamak 
için gelenler nedeniyle nüfus ve 
trafik arttı. Önlem alınmazsa, her an 
başka bir facia yaşanabilir. Yetkililer-
den ricamız, lütfen gelip yerinde bir 
incelesinler, bu sokağın sakinlerinin 
ne çektiğini görsünler" dedi.

>> AKÜLÜ TEKERLEKLI SANDALYESI ILE 30 METRELIK UÇURUMA YUVARLANIP, YARALANDI

Verilmiş sadakası varmış!
Foça’da, karşıdan gelen otomobilden kaçmak için 
kenara fazla yaklaşınca bariyeri olmayan yoldan yak-
laşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan 44 yaşındaki 
bedensel engelli Muammer Güçlü yaralandı. 

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 
hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Güçlü’nün 
sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin 
bulunmadığı bildirildi.

42 yaşındaki kadın hem bağırdı
hem de Mehmet amcaya saldırdı

YAVAŞ GITMESINI SÖYLEYEN ENGELLIYI DARBETTI

"Telafide Ben de Varım" projesi ile 
engelli öğrenciler sosyalleşiyor
Kayseri'de bir okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, "Telafide Ben de 
Varım" programı kapsamında iş yerlerinde ustalar eşliğinde çalışarak sosyalleşiyor.

İSTİKLAL Özel Eğitim Okulu, 
yeni tip koronavirüs (Co-

vid-19) salgını sürecinde yapı-
lamayan dersler için uygulanan 
telafi programı kapsamında farklı 
etkinlikler düzenliyor.

Öğrenciler zaman zaman farklı 
iş yerlerini ziyaret ederek, ustalarla 
yağlama, mantı, köfte, helva, turşu 
ve ekmek yapıyor.

Bu kapsamda özel öğrenciler 
bir kasaptan kıyma ve pide içi için 
malzeme alıp, fırına giderek yanan 
ocağın başında pide yapımını 
öğrendi.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu 
Müdürü Osman Morsümbül, 
Covid-19 sürecinde öğrencilerin 
eğitimlerinin aksadığını, bu ne-
denle telafi sürecini başlattıklarını 
söyledi. Eğitime katılan öğrencileri 
bilgi ve becerilerini geliştirmeleri 
için katkı sağladıklarını anlatan 
Morsümbül, "Okulda kazandırdı-
ğımız bilgi ve becerilerin uygula-
malarını iş yerlerinde yapıyoruz. 
Bugün de kasap ve fırın işletme-
cileri ile konuştuk ve öğrencileri 
buraya getirdik. Veliler de geldi 
bu etkinliğe. İş yeri sahipleri de bu 
şekilde çocukları tanıyor." ifadeleri-
ni kullandı.

Morsümbül, yiyecek içecek 

üretimi gibi beş farklı alanda ders 
verdiklerini, haftada iki kez de okul 
dışında farklı iş yerlerinde etkinlik-
ler yaptıklarını dile getirdi.

Çocukların sosyalleşmesi için bu 
tür etkinliklerin önemli olduğunu 
vurgulayan Morsümbül, böylece 
çocukların kendilerine olan gü-
venlerinin arttığını ifade etti.

Öğrencileri okul bitince işe 
de yerleştirdiklerini vurgulayan 
Morsümbül, "İş yerleri bizim okulu 
ve öğrencileri tanıyor. Bu öğrenci-
lerin neler yaptıklarını görünce işe 
almaları çok kolay oluyor." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Güner 
ise eğlenceli bir derse katıldığını, 
hamur açıp, pideyi fırına verdiğini 

belirtti.
Talha Cehan da yemek yapmayı 

ve dışarıda bulunmayı sevdiğini, 
heyecanlansa da yemek yaparken 
mutlu olduğunu anlattı.

Velilerden Serpil Cehan da 
oğlunun iş yerlerindeki derslerle 
kendine güveninin arttığını ifade 
etti.

Oğlunun daha önce farklı bir 
yere giderken zorlandığını anlatan 
Cehan, "Çocuğum, `Ben artık gide-
biliyorum anne, yapabilirim anne.` 
demeyi öğrendi. Çocuğumun 
kendine olan güveni gelişti. Kendi 
ayakları üstünde durabilmesi için 
destek oluyoruz. İnşallah ileride iş 
imkanı da olacak." diye konuştu.

>> BAHÇELIEVLER BELEDIYESI TEKERLEKLI SANDALYESI ÇALINAN 

Engelli sporcuya sürpriz yaptı
Engelli masa teni-
si sporcuları için 
kahvaltılı sabah 
sporu etkinliği 
organize eden 
Bahçelievler 
Belediyesi, yürü-
me engelli Seçil 
Ocak'ın tekerlekli 
sandalye talebini 
de yerine getirdi.

ENGELLİ masa tenisi sporcuları için 
kahvaltılı sabah sporu etkinliği organize 

eden Bahçelievler Belediyesi, yürüme engelli 
Seçil Ocak'ın tekerlekli sandalye talebini de 
yerine getirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya 
göre, Bahçelievler Millet Bahçesi'nde düzen-
lenen etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı 
Hakan Bahadır, Engelli Spor Birim Koordinatörü 
Ramazan Sincar, engelli masa tenisi sporcuları 
ile aileleri katıldı.

Etkinlik esnasında tekerlekli sandalyesinin 
çalındığını dile getiren 29 yaşındaki yürüme 

engelli Seçil Ocak, Bahadır'a tekerlekli sandal-
ye isteğini iletti.Bahadır, Ocak'ın talebini geri 
çevirmeyip kendisine sürpriz yaparak tekerlekli 
sandalye hediye etti.Ocak, yapılan sürpriz üze-
rine, "Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok 
heyecanlandım." ifadesini kullandı.Bahçelievler 
Belediye Başkanı Hakan Bahadır da her konuda 
engellilerin yanında olduklarının altını çizerek, 
şunları kaydetti:"Belediye olarak elimizden 
geleni yapıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, tüm Müslümanlara dua edelim. 
Her konuda biz engellilerimizin yanındayız."
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>> ENGELLI 3 KOMŞUSUNU 

Sırtında taşıyıp kurtardı
SINOP’UN Ayancık ilçesinde 
yaşanan selde yaşlı ve engelli 3 

komşusunu sırtın-
da evinin çatısına 
çıkararak kurtaran 58 
yaşındaki Mahmut 
Kabakaya, yaşadıkla-
rını anlattı.

İlçede 11 Ağus-
tos’ta şiddetli yağış-
ların ardından gelen 
sel, can kayıplarının 
yanı sıra büyük çapta 
hasara yol açtı.

Sel felaketinde bulundukları yerlerde 
mahsur kalan birçok kişi ise helikopter-
le kurtarıldı. Çok sayıda evin sel suları 
nedeniyle yıkıldığı Babaçay köyünde 5 

çocuk, 6 torun sahibi Kabakaya, yaşlı ve 
engelli 3 komşusunu da sırtında evinin 

çatısına çıkararak kur-
tulmalarını sağladı.

Sel sırasında 
tomrukların binanın 
zemin katına 
oldukça 
zarar 
verdiğini 
vurgula-
yan Ka-
bakaya, 
“Eşyalar 

zarar gördü, arabam gitti. 
Bu evden 15 kişi kurtuldu 
o gece, çok şükür.” ifadesini 
kullandı.

DEÜ Rekörü Nükhet Hotar, DEÜ 
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız 
ve Diş Sağlığı Uygulama ve 

Araştırma Merkezinde genel anestezi 
uygulanarak tedavi 
edilen zihinsel engelli 
ve epilepsi hastası 
Nihat Özer ve ailesini 
ziyaret etti.

Burada AA muhabi-
rine açıklama yapan 
Hotar, genel anestezi 
altında ameliyat olması 
gereken engelli diş 
hastalarının ihtiyaçları-
nı karşılamak için çaba 
gösterdiklerini ifade 
etti.

Üniversite bünyesindeki Diş Hekim-
liği Fakültesinin geçen yıl kurulduğu-
nu, bu yıl da öğrenci kabul edecekle-
rini bildiren Rektör Hotar, fakültenin 

kamuya hizmet sunma konusunda 
da yoğun çaba içinde olacağına işaret 
etti.

Prof. Dr. Hotar, şu bilgileri verdi:
"Bugün 49 yaşın-

da bir hastamız var. 
Yüzde 90 zihinsel 
engelli. Ailesinin bize 
aktardığı ve gördü-
ğümüz kadarıyla çok 
ciddi diş sorunları 
yaşamaktaydı. Bunu 
çözmek için de genel 
anestezi altında mü-
dahale gerekiyordu. 
Hocalarımız, başarılı 
bir şekilde hastamızın 

dolgusundan diş çekimine, ağzındaki 
bir kitlenin alımından tedavisine ka-
dar her şeyi bir kerede gerçekleştirmiş 
oldular.

Diş sağlığı merkezlerinde de bu 

tip tedaviler yapılmakta ama salgın 
nedeniyle bu konuda gecikmeler ya-
şanıyor. Biz, bir yerinden buna yetiştik. 
Yeni yaptığımız kliniğimizde engellile-
re özel bölümümüz, ameliyathanemiz 
olacak. Diş Hekimliği Fakültesinin ken-
di yapılanması içinde engellilerimize 
bir merkez oluşturmayı planlıyoruz."

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman 
Bozkaya ise zihinsel engelli hasta-
ların diş tedavilerinin tüm dünyada 
bir problem olduğunu, bu konuda 
çözüme odaklanan bir eğitim kurumu 
olduklarını ifade etti.

Hastanın abisi Zahit Özer ise dok-
torlara teşekkür ederek, "Bu tip has-
taların ihtiyacı olan bir yer burası. Biz 
çok yerden geri döndük. Derdimize 
dermanı, şifayı, burada bulduk." dedi.

>> DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI DIŞ HEKIMLIĞI FAKÜLTESINDE 

Engellilere 
özel klinik
Diş Hekimliği Fakültesinde engelli bireylerin 
diş tedavileri ve operasyonları için özel klinik 
oluşturulacağı belirtildi.

>> PIKE DIKIM KURSUNU TAMAMLAYAN 

Engelliler sertifika aldı
Denizli'de engellilere yönelik düzenlenen pike dikim kursunu 
tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

TÜRKIYE Iş Ku-
rumu (IŞKUR) 

Denizli Il Müdürlüğü, Il 
Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ve Türkiye Beyazay 
Derneği Denizli Şu-
besi işbirliği ile açılan 
kursun tamamlanması 
dolayısıyla sertifika 
töreni düzenlendi.

Denizli Milletvekili Şa-
hin Tin, törende yaptığı 
konuşmada, toplumun 
tüm kesimlerini ayrım 
yapmadan destekledik-
lerini özellikle engellile-
rin bu anlamda önemli 

bir yere sahip olduğunu 
belirtti. Engellilerin 
durumlarını iyileştirmek 
için var güçleriyle çalış-
tıklarını dile getiren Tin, 
şunları söyledi:

"Sadece engelli 
kardeşlerimizin değil 
ailelerinin de hayatlarını 
kolaylaştırmak için çok 
önemli adımlar atıyoruz. 
Bizler bu çalışmaları 
'insan insana emanet-
tir' düsturuyla yerine 
getirmenin gayretin-
deyiz. Vicdan coğraf-
yamızda bu ve benzeri 

duyguların filizlenmesi, 
yeşermesi için bize dü-
şen engellilerin hayata 
eşit ve adil bir şekilde 
katılımını sağlamaktır. 
Bugün IŞKUR Denizli Il 
Müdürlüğü tarafından 
75 bin 659 lira bütçe ile 
yaklaşık 3,5 ay süren 
kurs sonunda engelli 
kardeşlerimizin iş ve 
meslek sahibi olması 
sağlandı."

Konuşmalarının ardın-
dan eğitimi tamamlayan 
10 kursiyere sertifikaları 
verildi.

DENIZLI'NIN Çivril ilçesinde, 
8 yıl önce berber dükkanında 

çalışırken aynı anda beyin kanaması ve 
kalp krizi geçirerek felç olan Mehmet 
Ali Erdoğdu (37), İŞKUR'dan aldığı hibe 
desteğiyle yeni bir hayat kurdu. 

Kocayaka Mahallesi'nde yaşayan 
evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali 
Erdoğdu, 2013 yılında ilçe merke-
zindeki berber dükkanında çalıştığı 
sırada fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. 
Beyin kanaması ve kalp krizi geçirdiği 
belirlenen Erdoğdu, tedaviye alındı. 
Sağlık sorunu nedeniyle sağ kısmı felç 
olan Erdoğdu, aynı zamanda da hafıza 
kaybı yaşadı. Bir yıl boyunca yatağa 
bağlı yaşayan Erdoğdu, kalbinden de 
4 ameliyat geçirdi. Yaklaşık 10 ay sonra 
hafızası yerine gelen Erdoğdu, 5 yıllık 
tedavinin ardından yeniden ayağa 
kalkmayı başardı.

ENGELLERİ AŞTI, KÜÇÜKBAŞ 
HAYVAN ÜRETİMİNE BAŞLADI

Sağ kolu ve bacağını geçirdiği 
felç nedeniyle kullanamayan 
Erdoğdu, berberlik mesleğine 
geri dönemedi. Aile maddi sıkın-
tılarla boğuşurken, Mehmet Ali 
Erdoğdu'nun eşi Tuğba Erdoğdu 
(37) sosyal medyada İŞKUR'un 
engelli bireylere yönelik hibe 
desteği verdiğini gördü. Erdoğdu 
çifti, yaşadıkları kırsal mahallede 

küçükbaş hayvan üretimi yapabile-
cekleri fikri üzerine proje hazırlayıp 
İŞKUR'a başvuru yaptı. Projesi kabul 
edilen Erdoğdu'ya 36 bin TL hibe 
desteği verildi. Erdoğdu bu parayla 
evinin yan kısmına ahır inşa edip 26 
koyun aldı. Yürümekte güçlük çekme-
sine rağmen eşinin de destekleriyle 
koyunlarına gözü gibi bakan Erdoğdu, 
hayvanlarının sayısını kısa sürede 40'a 
kadar çıkardı.

'HAYATA YENİDEN TUTUNDUM'

Küçükbaş üretimine başlamasıyla 

hayata yeniden tutunduğunu belirten 
Erdoğdu, maddi açıdan zor günle-
ri bu sayede atlattıklarını söyledi. 
Sabahın erken saatlerinden itibaren 
eşiyle birlikte koyunlarıyla ilgilenmeye 
başladıklarını dile getiren Erdoğdu, 
"Bir tarafım felçli kaldığı için berberliğe 
dönemedim. İŞKUR desteğiyle koyun 
aldık. 3 çocuğum var. Bu koyunlar on-
ların geleceği için güvence oldu. Felçli 
olduğum ve kalp rahatsızlığım için 
bol bol yürümem gerekiyordu. Ben 
de koyunlarımı otlatmaya başladım. 
Koyunla-

rımla günlük 10 kilometre yürüyorum. 
Sağlığıma katkısı çok oldu. Hayata 
yeniden tutundum. Yürüyüşüm eski-
sinden çok daha iyi hale geldi. Benim 
için yeni bir başlangıç oldu. İŞKUR sa-
yesinde hayatımız düzene girdi. Allah 
kimseyi benim durumuma düşürme-
sin. Yardımcı olan herkese teşekkür 
ederim" dedi.

'HAYATA SIFIRDAN BAŞLADIK, 
ÇOK ÇALIŞTIK'

Tuğba Erdoğdu ise eşinin geçmişte 
ölümün kıyısından döndüğünü dile 
getirerek, "Hastaneye kaldırıldığın-
da, 'Burada bekleme git cenaze 
işlemlerini başlat. Yaşayamaz, 
buradan sağ çıkamaz' demişlerdi. 
Öyle olmadı, 3 gün yoğun bakımda 
yattıktan sonra hayata döndü. An-
cak sağ kısmı felçli kaldı. İŞKUR'un 
hibe desteğiyle küçükbaş hayvan 
üretimine başladık. Eşimin sağlığı-

na da çok iyi geldi. Eskiden yataktan 
kalkamazken artık çok daha rahat 
hareket edebiliyor. Biz hayata sıfırdan 
başladık. Çok çalıştık. Yükseğe çıkmaya 
başladık. Şu an 40 koyunumuz var. Yeni 
doğumlarla bu sayı daha da artacak. 
Eşimle birlikte koyunları otlatmaya 
gidiyoruz. Yemlerini birlikte veriyoruz. 
Çocuklarımız da yardım ediyor. El bir-
liğiyle üretime devam ediyoruz" diye 
konuştu.

Beyin kanaması geçirince ‘yaşayamaz’ dediler,

İŞKUR desteğiyle 
hayata tutundu

Doktorların ‘Yaşayamaz’ dediği 
Erdoğdu, 2 yıl önce 26 koyun aldı, 

eşinin de yardımıyla besiciliğe başladı. 

Zor günleri bu sayede geride bıraktığını belirten Erdoğdu, “Felçli olduğum ve kalp rahatsızlığım olduğundan bol bol 
yürümem gerekiyordu. Otlatmaya başladığım koyunlarımla günlük 10 kilometre yürüyorum. Hayata yeniden tutun-
dum. Yürüyüşüm eskisinden çok daha iyi hale geldi” dedi.

KOLUNDAKI 'SEVGI IZI' 
DÖVMESINDEN 

Ailesine 
kavuştu
İzmir'in Karabağlar ilçesin-
de kaybolan, konuşma ve zihin-
sel engelli Osman Ayhan (61), 
bir gün sonra Urla'da jandarma 
tarafından bulundu. Kolunda-
ki 5 haneli 'sevgi izi' dövmesi 
sayesinde kimliği tespit edilen 
Ayhan, yakınlarına teslim edildi.

URLA İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, dün, Balıklıova Mahallesi'n-

de devriyedeyken, konuşma ve zihinsel 
engelli kişiyi fark etti. Yapılan aramada 
üzerinden kimliğine dair belge çıkmayan 
kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürül-
dü. Kolundaki 'sevgi izi' sorgulamasıyla, bu 
kişinin Karabağlar ilçesinde yaşayan ve 16 
Ağustos'ta ortadan kaybolduğu belirle-
nen Osman Ayhan olduğu tespit edildi. 
Kayıtları inceleyen ekipler, Ayhan'ın kız 
kardeşi S.İ.'ye ulaştı. S.İ., ailesiyle Urla İlçe 
Jandarma Komutanlığı'na gelip Osman 
Ayhan'ı teslim aldı. Her yere bakıp Ayhan'ı 
bulamayınca polise kayıp başvurusunda 
bulunduklarını belirten S.İ., jandarmaya 
teşekkür etti. Ekipler, Ayhan'a su verip, ai-
lesi gelene kadar da ilgilendi. Urla'ya yolcu 
minibüsüyle geldiği tahmin edilen Ayhan, 
kendisini bulan jandarma ekipleriyle toka-
laşarak, teşekkür etti. 'Sevgi izi' özel gerek-
sinimi olan bireylerin vücutlarına dövme 
olarak yazılan rakamlardan oluşuyor.


