Erdoğan: Kimsenin hakkı
yok
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, kimsenin ekmeğini
kazanmak isteyen özürlü
vatandaşlara engel çıkarmaya
hakkı olmadığını belirterek,
engel çıkaranların özürlü
olduğunu söyledi.
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Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Hayata Sarılmak' isimli programın açılışında
konuştu. Erdoğan, hiç kimsenin farklı uygulamalara maruz bırakılamayacağına işaret ederek,
"Doğuştan ve sonra ortaya çıkan her türlü özellik hassasiyetle ele alınmalıdır. Bizler önce insanız,
hiçbirimiz kaderimizi kendi ellerimizle tayin etmedik. Doğuştan varolan hususiyetlerimiz, hiçbirimizin
tercihi değildir." dedi. Kendilerinin özürlülere yönelik sosyal politiklarının yardım eksenli değil hak
eksenli bir politika olduğunu ifade eden Erdoğan, "Özürlü kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için yapılan
hiçbir yatırımı, hiçbir düzenlemeyi bir lütuf ve imtiyaz olarak görmedik, görmüyoruz. Her alanda olduğu
gibi özürlülerin sorunları noktasında da Türkiye'de ilkleri başaran bir hükümet olduk." diye konuştu.
Hükümet olarak özürlülerle ilgili tarihi adımlar attıklarını anlatan Erdoğan, eğitimde feda edilecek hiçbir
vatandaşlarının olmadığını ilan ettiklerini kaydetti.
Bir hanımefendi ile arasında geçen diyaloğu konuşmasında anlatan Erdoğan, "Bir hanımefendi yanıma
yanaştı, çocuğu yanında özürlü. Merak ettim. 'Ben teşekkür etmek için geldim başbakanım, bize her ay
432 TL veriyorsunuz ben onunla geçiniyorum' dedi. Bununla geçinilir mi? Anadolu olunca tabi farklı
şartlar oluyor. Daha sonra beyinin durumunu öğrendik ve gerekeni yaptık." şeklinde konuştu.
Sosyal devlet olmanın gereğini yapmaya çalıştıklarını kaydene Erdoğan, "Demokrasiye, laikliğe, hukuk
devleti olmaya ne kadar önem veriyorsak en az onlar kadar sosyal devlet olmaya önem veriyoruz ve
vereceğiz." ifadelirini kullandı. Yaklaşık 220 bin özürlüye bakım desteği verdiklerini söyleyen Erdoğan,
bugün itibarıyla 470 bin kişiye özür oranına göre 185 ile 270 bin lira arasında değişen rakamlarda aylık
ödendiğini ifade etti. Özürlülerin fırsat eşitliğinden yararlanmasını son derece önemli gördüklerinin
altını çizen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Özürlü kardeşlerimizin de fırsat eşitliğinden
yararlanmasını son derece önemli buluyoruz. Özürlü vatandaşlarımız serbestçe seçtikleri bir işte
hayatlarını idame ettirme haklarına sahip olsun. Şimdi sahipler. Özürlü kardeşlerimiz 'Ben oturduğum
yerde kuru kuruya para almak istemiyorum, emeğimin karşılığını almak istiyorum' Bunu diyen çok
kardeşlerimiz var, o da tabii bambaşka bir güzellik. Bunları da çok gördüm ve iftihar ettim. Onun için
de kimsenin özürlü vatandaşlarımıza bu konuda engel üretmek, zorluk çıkartmak gibi bir hakkı olamaz.
Eğer yapıyorsa o kişilerin kendisi özürlüdür. Hükümet olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları
büyük bir ciddiyetle yerine getiriyoruz. Özürlülerin istihdamı noktasında işverenlerimize önemli teşvikler
sağladık. Meslek edindirme kurslarımızın sayısı bugün itibarıyla Türkiye'de 760'a çıkarıldı. İşveren
sigorta primlerin tamamı devlet hazinesinden karşılanıyor."
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin her türlü ayrımcılığa karşı olduğunu söylerken, "Yeter ki

siyasetimiz, demokrasimiz özürlü olmasın. Devletin millete bakışı özürlü olmasın." dedi.
AK Parti Genel Merkezi'nde Sosyal İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hayata Sarılmak" isimli
programda özürlülere hitap eden Erdoğan, AK Parti döneminde özürlülerle ilgili yapılan çalışmaları
anlattı. Özürlüler Koordinasyon Merkezleri ile özürlülerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade
eden Erdoğan, "Bu ülkenin her bir vatandaşı devlet nazarında, hukuk nazarında, imkanlar ve fırsatlar
önünde eşittir. Her bir vatandaş bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Kimseye ayrıcalık yapılamaz,
yapılmamalıdır." diye konuştu. Hiç kimsenin doğuştan sahip olduğu vasıflarından dolayı ayrımcılığa tabi
tutulamayacağını söyleyen Erdoğan, "Bunun dini şudur, mezhebi şudur, özürlüdür diyerek farklı
uygulamalara maruz bırakılamaz." ifadesini kullandı.
"SOSYAL DEVLET LAİKLİK KADAR ÖNEMLİ"
"Yaşam süresince başımıza gelen olayların yaşam sevincimizi ortadan kaldırmaması gerek" diyen
Erdoğan, "Demokrasiye, laikliğe, hukuk devleti olmaya ne kadar önem veriyorsak en az onlar kadar
sosyal devlet olmaya da önem veriyoruz, vereceğiz." sözlerini kaydetti.
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Sen kadınsın çalışma evde otur. Sen kız çocuğusun okulda ne
işin var. Sen özürlüsün sokağa çıkma… Bu akla, mantığa, çağın gereklerine olduğu kadar insanlığa da
aykırıdır. Her türlü ayrımcılığı bir daha canlanmayacak şekilde tarihe havale etmek zorundayız. Yeter ki
siyasetimiz, demokrasimiz özürlü olmasın. Devletin millete bakışı özürlü olmasın, ekonomimiz özürlü
olmasın. Yeter ki sosyal devlet ilkesi daha da güçlensin. Yeter ki dayanışma ruhu eksilmesin, daha da
pekişsin. Bunu sağladığımızda Türkiye'nin her sorunu gibi özürlü kardeşlerimizin sorunları da çözülür."
BUĞRA AYAKTA ALKIŞLANDI
Bu arada programa katılan otistik engelli 14 yaşındaki Buğra'nın piyano başında ortaya koyduğu
performans, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Resital sonrasında koltuğuna oturmaya giden
Buğra'yı Erdoğan yanına çağırarak yanaklarından öptü, Buğra da Erdoğan'a sarıldı.
Programa katılan bazı ünlü engelliler şöyle:
Eşref Armağan, doğuştan görme engelli dünyaca ünlü ressam. İngiliz bilim dergisi New Scientist,
görme engelli Armağan'a son sayısında üç sayfa yer ayırmış, Discovery Channel tarafından çekilen 'The
Colors of Darkness' isimli ödüllü belgesele de konu olmuştu. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden
Harvard'ın da ilgisini çeken Armağan'ın beyni üniversite tarafından incelenmişti. Araştırma sonrasında
bilim dünyasını şaşırtan şu sonuç ortaya çıkmıştı: Kör insanlarda karanlık olan beynin görme merkezi,
Eşref Armağan bir nesneye dokunarak resim yapmaya başladığında aydınlanıyor.
Buğra Çankır, 14 yaşında, otistik müzik dehası. Engeline karşın gösterdiği yetenekle İngiliz Kraliyet
ailesi Kraliyet nişanını aldı.
Ahmet Tunç Tonger Felçli olmasına karşın girişimci ruhunu hiç kaybetmedi, kendi işini kurdu. Ürettiği
sondajlar dünya pazarında satılırken Tonger fabrikasında engellilere de iş imkanı sağlıyor. Tonger iş
dünyasındaki başarısıyla Worldcom Dünya Genç Girişimciler Yarışması'nda Jüri Özel Ödülünü almıştı.
Bilal Göregen. 22 yaşındaki görme engelli Bilal Göregen "Yetenek Sizsiniz" programında darbuka
çalarak söylediği şarkılarla izleyicileri büyüledi ve yarışmada finale kadar yükseldi. (CİHAN)

