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Bir Gazete Bir Umut

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN

Gazetemizin geliri ile aldığımız engelli sandalyeleri bir çok kardeşimizin 
umudu oldu. Okurlarımızın verdiği destek ile Engellim Sesi Gazetesi’ne 
belgeleri ile başvuran gerçek ihtiyaç sahibi engelli kişilerin yüzü gülüyor.

SON dönemde pandemi nedeniyle bir çok 
engellinin steril ev ortamlarından çıkmadık-
larını söyleyen Engellim Sesi Gazetesi Genel 
Müdürü Didem Şensürek, güven vermeleri 
nedeniyle aynı oranda yardım talepleri aldık-
larını söyledi. Engellilerin yaşam konforları 
için mücadele ettiklerini kaydeden Şensürek, 
“Biz tüm çalışmalarımızı engelli ve ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimiz için yapıyoruz. Engelliler 
büyük istismar konusu olabiliyor. Özellikle 
hayırseverleri bu konuda uyarmak istiyoruz. 
Biz tamamen şeffaf bir kurumuz. Hayırsever-
lerin de bizim gibi kurumlara destek vermesi-
ni önemsiyoruz. Engelliler üzerinden bireysel 
çıkarları için iş yapanlara taviz vermemeliyiz. 
Bu ulvi duyguları sömürenlere karşı yetkililer 
mutlaka önlem almalı.” diye konuştu.

ENGELLIYI SÖMÜRENLERDEN 
UZAK DURMALIYIZ

TEŞEKKÜR EDERİMHEPİNİZE ÇOK

>> EVDE BAKIM, YAŞLI VE 
ENGELLI AYLIKLARI 

Bayramdan 
önce yatırılacak
Bayramdan 
önce yatırılacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evde 
bakım, yaşlı ve engelli aylıklarının 
Kurban Bayramı nedeniyle öne 
çekilip yatırılacağını açıkladı.

>> HUZUREVLERINDE 
KALAN YAŞLI VE 
Engellilere 7 gün 
yakınlarını ziyaret 
imkanı sunuldu
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı, normalleşme süreci kapsamında, 
Kurban Bayramı öncesinde resmi ve özel 
huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında 
kalan vatandaşlara 7 gün yakınlarını ziyaret 
edebilme imkanı tanıdı.  
SAYFA 3’TE

SAYFA 3’TE

>> KÜTAHYA DPÜ’DE YARIŞMA YAPILDI

Engel tanımıyor balık tutuyorum
DPÜ, engelli bireyler ve yakınları düzenlenen yarışmada balık tuttu.
KÜTAHYA Dumlupı-
nar Üniversitesinde 
(DPÜ), Engelsiz Öğrenci 
Biriminin organizasyonu 
kapsamında üniversite-
nin yerleşkesindeki göl-
de düzenlenen "Engel 
tanımıyor balık tutuyo-
rum" yarışmasına engelli 
bireyler ve yakınlarından 

oluşan yaklaşık 50 kişi 
oltalarıyla katıldı. Yakla-
şık bir saat süren yarışma 
sonucunda "En Çok Balık 
Tutma" kategorisinde 
22 balık tutan Hasan 
Keskin, "En Büyük Balık 
Tutma" kategorisinde 
ise Kazım Kurnaz birinci 
oldu. SAYFA 5’TE

AYDIN’IN Kuşadası ilçesi 
Güzelçamlı Mahallesi’n-
deki Venüs Plajı’na, Be-
lediye tarafından engelli 
rampası yapıldı. Böylece 
ilçe plajlarındaki engelli 
rampa sayısı 3’e çıktı.
SAYFA 4’TE

>> MANISA’DA ENGELLI ÇIFTIN AŞKI 

Sınır tanımadı
MANISA’NIN Demirci ilçesinde yaşayan beden-
sel engelli Said Arslan, kendisi gibi bedensel 
engelli Arzu Karataş’a sürpriz evlilik teklifi 
yaptı. SAYFA 8’DE

>> GÖRME ENGELLI BISIKLETÇILER, 

Ortaca’da kampta 
7 ildeki, 12’si görme engelli toplam 26 bisiklet tut-
kunu, Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde 
bir araya gelip, 5 gün süren kamp yaptı. Bisikletçiler, 
kamp süresince kendilerine gönüllü rehberlik yapan 
bisikletçilerle günde ortama 40 kilometre pedal 
çevirerek İztuzu, Sarıgerme ve Yuvarlakçay’ı gezdi.
SAYFA 5’TE

>> ILHAMI ILE ESMA’NIN AŞKI 

Engel tanımıyor

Geçimlerini 
sağlamak için iş 

buldukça çalışan 
ve maddi zorluk-
lara göğüs geren 
Ilhami Özkan, ev 

işlerini ise titizlik-
le yapıyor.

DENIZLI’NIN Çivril ilçesinde yaşayan boya ustası 
İlhami Özkan  (39) ile ilk görüşte aşık olduğu yüzde 
85 bedensel engelli Esma Özkan’ın (34) aşk dolu 
evlilikleri görenleri hayran bırakıyor.  SAYFA 4’TE

>> GAZIEMIR’DE HASTA NAKIL ARAÇLARI 

Yeniden hizmette! SAYFA
7’DE

>> IZMIR KENT KONSEYINDEN 

Cam Çocuklara 
“Candan” destek
IZMIR Kent Konseyi’nin  “Cam çocuklarımız var” etkinliği Tınaz-
tepe Galen Hastanesi ev sahipliğinde 17 Temmuz  tarihinde 
Bayraklı’da gerçekleştirildi. SAYFA 6’DA
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>> ENGELLI TERZI 'MAVI YOLCULUK' UMUDUNU HIÇ GÖRMEDIĞI GEMILERIN 

Maketini 
yaparak 
gideriyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde terzilik yapan 55 yaşındaki bedensel engelli Erdoğan Yanık, ahşap malzeme-
den hiç görmediği gemilerin maketlerini yaparak bir gün mavi yolculuğa çıkmanın umudunu yaşıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 
yaşayan bedensel engelli 
terzi Erdoğan Yanık, yakla-

şık yarım asırdır sürdürdüğü mes-
leğine ilgi azalınca, hiç görmediği 
gemilerin maketini yapmaya 
başlayıp mavi yolculuğa çıkacağı 
günün hayalini kuruyor.

Küçük yaşta geçirdiği kaza 
nedeniyle yürüme engelli olan 
55 yaşındaki Yanık, yakınlarının 
tavsiyesi üzerine 13 yaşında bir 
ustanın yanında terzilik mesleği-

ne adım attı.
Yaklaşık 42 yıldır mesleğini en 

iyi şekilde yapmaya çalışan Erdo-
ğan Yanık, son yıllarda çevresin-
dekilerinin hazır giyime yönel-
mesi sonucu işlerinin azalması 
üzerine, vaktini değerlendirmek 
için atık ahşap malzemelerden 
hiç görmediği gemilerin maketle-
rini yapmaya başladı.

İş yerindeki vaktinin bir bölü-
münü gemi maketleri yaparak 
geçiren Yanık, hem gemilere öz-

lemini gideriyor hem de bir gün 
gemilerle mavi yolculuğa çıkma-
nın hayalini kuruyor. Terzi Yanık, 
engeline rağmen uzun yıllardır 
işini ilk günkü heyecanla yapma-
ya devam ettiğini ifade etti.

Terziliğin maharet isteyen za-
naat olduğunu vurgulayan Yanık, 
"Bana bu ilçede ve Ankara'da 
'Pantoloncu Erdoğan Usta' derler. 
Şükürler olsun çoluğumuzu çocu-
ğumuzu bu meslekle büyüttük ve 
işimizin ekmeğini yedik. 'Peygam-

ber mesleğidir' dedik ve elimiz-
den geldiğince mesleğimize dört 
elle sarıldık." dedi.

İlkokuldan sonra okumak 
istemeyince yakınlarının, kendisi 
gibi engelli olan terzi Avşar Saka'yı 
tavsiye ettiğini anlatan Yanık, "Allah 
rahmet etsin, yeni vefat etti. Onun 
tavsiyesi ile Yüksel ustanın yanına 
çırak olarak mesleğe ilk adımımı at-
tım. Kendi iş yerimi de 1985 yılında 
açtım ve o günden bu güne terzilik 
yapıyorum." diye konuştu.

“Hiç kendime engelli 
gözüyle bakmadım”
YANIK, bedensel engelinin sosyal hayata katılmasına engel 
olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Ustam da ben de engellerimizi aşmış kişileriz. Allah’a 
şükürler olsun, ben hiç kendime engelli gözüyle bakmadım 
ve çevremizde de bize engelli diye ayrımcılık yapılmadı. 
Terzilik demek bir kumaşı sıfırdan alarak tam ince noktasına 
kadar işleyerek ve dikerek insan vücuduna uygun şekle ge-
tirmektir. Pantolon paçası dikmekle ya da fermuar dikmekle 
terzilik olmaz. Bizim gibi eski terziler artık kalmadı.”

Erdoğan Yanık, son yıllarda işlerinin azalması üzerine iş 
yerinin içerisinde kurduğu küçük atölyede ağaç parçalarına 
şekil vermeye başladığını belirtti.

>> HALEPLI 70 YAŞINDAKI NURULHÜDA EVINI OKULA ÇEVIREREK 

60 engelli çocuğa umut oldu
Suriye'nin Halep ilinin batı kırsalındaki Cine köyündeki öğretmen Nurulhüda 
Haffar, evini okula çevirerek 60 bedensel ve zihinsel engelli çocuğa eğitim veriyor.

BEŞŞAR Esed rejimi ve 
destekçilerinin saldırılarından 

kaçarak, Halep ilinin batısındaki 
Cine köyünde sığınan Nurulhüda 
Haffar, evini okula çevirerek yardım-
severlerin de desteğiyle bedensel ve 
zihinsel engelli çocuklara okul açtı.

Kullandığı evi okula çevirerek 
engelli çocuklara eğitim veren 70 
yaşındaki Haffar, engelli çocuklara 

sempati duyduğunu ve onları toplu-
ma kazandırmak için eğitim verdiği-
ni söyledi. Haffar, "Engelli çocuklara 
özel ilgim ve sempatim var. Kendimi 
çocuklarımın arasında gibi hissedi-
yorum." dedi.

Yardımseverlerin de desteğiy-
le 60 engelli çocuğun bakımını 
üstlendiklerini anlatan ilkokul 
öğretmeni Haffar, “Çocuklarımı 

nasıl büyüttüysem, buradaki 60 
öğrencimi de büyütüp topluma 
fayda sağlamalarını diliyorum. 
Okuldan çok sayıda öğrenci mezun 
ettik. Psikolojik destek verdik ve her 
bireyin kendine güven kazanmasını 
sağladık.” ifadelerini kullandı.

Haffar, “yardım” çağrısında 
bulunarak, engelli çocukların 
gelecekte topluma faydalı birey-
ler kazandırmak için çeşitli sanat 
dallarında, terzilik, marangoz atöl-
yeleri açılması konusunda destek 
beklediğini vurguladı.

“OKUMA YAZMA ÖĞRENIYO-
RUM, ÇOK MUTLUYUM”

Okulda eğitim gören bedensel 
engelli 8 yaşındaki Aye Yasir de ‘’Her 
gün buraya Nurulhüda (Um Vesim) 
teyzenin yanına geliyorum. O, bizim-
le oyun oynuyor, bize öğretiyor, bizi 
yediriyor. Biz de okuyoruz, yazıyoruz. 
Allah, Um Vesim teyzeyi bize bağış-
lasın ve ona bol rızık versin.” dedi.

5 yaşındaki Şeyma Hac Hammud 
da “Um Vasim teyzeyi ve arkadaşla-
rımı çok seviyorum. Okuma yazma 
öğreniyorum, çok mutluyum.” ifade-
sini kullandı.

İşitme engelli atlet Yasin Süzen'in hedefi iki federasyonla altın madalya
Atletizmde 4x400 bayrak ve işitme engelliler milli takımı sporcusu Süzen, "En büyük hedefim, gelecek seneye ertelenen Tok-
yo Olimpiyatları'na ülkem adına katılıp, 4x400 bayrak takımında yarışmak. Oradan altı madalya ile dönmek istiyorum." dedi.

ATLETIZMDE 4x400 bayrak takımı ve işit-
me engelliler milli takımında yer alan Yasin 

Süzen, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda 
altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engel-
liler Olimpiyatları'nda 400 metrede oyunlar 
rekoru kırarak şampiyon olan Yasin Süzen, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi, çalış-
maları ve hedeflerine ilişkin antrenörü Salih 
Öztürk aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Hem Türkiye Atletizm Federasyonu hem de 
hem de İşitme Engelliler Spor Federasyonu 
bünyesinde yarıştığını anlatan Yasin, "10. Avru-
pa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 

400 metre erkeklerde altın madalya kazandım. 
Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Şimdi 
en büyük hedefim, gelecek seneye ertelenen 
Tokyo Olimpiyatları'na ülkem adına katılıp, 
4x400 bayrak takımında yarışmak. Oradan altı 
madalya ile dönmek istiyorum." dedi.

"HEM IŞITME ENGELLI HEM DE NORMAL 
SPORCULARLA YARIŞAN TEK ATLETIM"

Hedeflerine ulaşmak için gece gündüz 
çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Yasin, 
"Hem işitme engelli hem de normal sporcular-
la yarışan tek atletim." ifadelerini kullandı.

Antrenörü Salih Öztürk'e teşekkürlerini 
aktaran milli atlet, "O hem hocam hem ter-

cümanım. Gelişimimde çok büyük katkısı var. 
Ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı 
Fatih Çintimar'a, Türkiye İşitme Engelliler 
Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit 
Kıhtır'a, bize pandemi sürecinde tesislerini 
açarak yardımcı olan Keçiören Belediye Baş-
kanı Turgut Altınok'a çok teşekkür ederim." 
diye konuştu.

Gelecek planlamasına değinen Yasin, "Kari-
yerim bittikten sonra antrenör olup, kendim 
gibi çocukları yetiştirmek istiyorum. Onlarla 
daha iyi iletişim kuracağıma inanıyorum. 
Bunun için de ayrıca kendimi yetiştirmeye ve 
bu yönümü geliştirmeye çalışıyorum." değer-
lendirmesinde bulundu. 

Elsiz ve ayaksız doğdu 
ama hayata sıkı sıkı sarıldı
Kahramanmaraş'ta 
elleri ve ayakları 
olmadan dünyaya 
gözlerini açan ve 
zorlu çocukluk döne-
minin ardından oku-
yarak üniversiteye 
kadar gelen Şahan, 
sosyal yapısı ve özel 
yetenekleriyle hayata 
sımsıkı sarılıyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN Dulkadi-
roğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde 

yaşayan 24 yaşındaki Hakan Şahan, elleri 
ve ayakları olmadan dünyaya geldi.

Zamanla yeteneklerini keşfetmeye baş-
layan Şahan, okulda da başarılı bir grafik 
çizerek üniversite sınavlarındaki başarısıyla 
ailesini sevindirdi.

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesinde Ulus-
lararası İlişkiler ve Siyaset 
Bilimi Bölümü 2. sınıfta eği-
timine devam eden Şahan, 
yemek yemek başta olmak 
üzere birçok kişisel ihtiyacını 
tek başına karşılayabiliyor.

Ayrıca resim yapıp bilgisa-
yar da kullanabilen Şahan, 
son dönemlerde sosyal 
medyada da adından söz 
ettirmeye başladı.

Kız kardeşi Şerife Şahan 
ile yemek videoları çekip 
motivasyon içerikli görüntüler hazırlayan 
Şahan, internet ortamında milyonlara 
ulaşmayı başardı. Hazırladığı videoları 

Gülben Ergen, İsmail YK ve Merve Boluğur 
gibi isimler tarafından da paylaşılan gencin 
en büyük isteği ise engellilerin kendini 
keşfetmesine vesile olabilmek.

“ELLERIM OLMAMASINA RAĞMEN BIR 
AŞÇI GIBI YEMEK YAPABILIYORUM”

Hakan Şahan, her yaşında 
hayatından zevk almaya 
çalıştığını, kendisine sunulan 
hayatı en verimli şekilde kul-
lanmaya özen gösterdiğini 
belirterek, şöyle konuştu:

“Aslında sosyal medyaya 
girmemin sebebi de bu. En-
gelli ya da engelsiz herkese 
cesaret, motivasyon ve ümit 
vermek istiyorum. Engelli 
kardeşlerimizin bir köşe-
ye çekilmektense ‘Ben de 
varım’ demesini istiyorum. 
Bundan dolayı ürettiğim 
çeşitli içeriklerle ülkemizdeki 

herkese seslenmeye çalışıyorum. Mesela 
ben ellerim olmamasına rağmen bir aşçı 
gibi yemek yapabiliyorum.”
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izmir'de oturan, Ege Üniversite-
si'nde hematoloji hemşiresi Nuray 
(35) ve görme engelli serbest 

meslek çalışanı Ali Aydoğmuş (38) 
çiftinin büyük oğulları Onur, yak-
laşık 4 yıl önce halsizlik ve karın 
ağrısı şikayetiyle annesinin çalıştığı 
bölümde kan tahlili oldu. Yıllarca lö-
semili çocukları tedavi eden hemşire 
Nuray Aydoğmuş, yapılan tahlillerin 
sonucunda oğluna lösemi tanısı 
koyulduğunu öğrendi. Teşhis son-
rasında aynı 
hastanede te-
daviye alınan 
Onur'a annesi 
refakat etti 
ve yaklaşık 1 
buçuk yıllık 
bekleyişin ar-
dından uygun 
donör İsrail'de 
bulundu. 
Onur'un 
doğum günü 
olan 20 Hazi-
ran'da sevinç-
li haberi alan 
aile, oğulları-
nın yeniden 
sağlığına 
kavuşması 
için gün say-
maya başladı. 
Ardından 
aynı hasta-
nede yapılan operasyonla uygun 
ilik Onur'a nakledildi. Şimdi ise 
Onur'un sağlık durumunun iyi 
olduğunu söyleyen anne Nuray 
Aydoğmuş, "Şimdi sadece kontrol-
lerimizi yaptırıyoruz. O zor gün-
ler ise unutulmuyor. Gün içinde 

binlerce lösemili çocuk görüyorum 
ama insan konduramıyor, 'Benim 
çocuğuma olmaz' diyor. Bu süreçte 
o ailelerin hepsini çok daha iyi an-
ladım. Onur sağlığına kavuştu, ben 
de pandemi döneminde görevime 
devam ettim ve onu korumak için 
bütün tedbirlerimi aldım" dedi.

'OKULDA YORULUYOR 
ZANNEDİYORDUM'

Onur'un halsizlik ve karın ağrısı 
şikayetleri 
üzerine şüp-
helendiklerini 
anlatan anne 
Nuray Aydoğ-
muş, "Kreş 
doktoru bunu 
öncelikle fark 
etti. Çalıştığım 
birimde kan 
testine baktır-
dım ve Onur'a 
lösemi teşhisi 
kondu. Hal-
sizliğini fark 
ediyordum 
ve okulda 
yorulduğunu 
zannediyor-
dum ama 
değilmiş. Ben 
nasıl böyle 
bir şeyi fark 
etmedim diye 

düşündüm. İnsan aklına böyle bir 
şeyi getirmek istemiyor. Tedavi 
başında her şey güzel gidiyordu, 
löseminin en düşük seviyesinde 
tedavi gördük ama hastalık aniden 
tekrarladı ve nakil sürecine geçtik. 
Bir süre donör aradık. Yakın çevremi-

ze, akrabalarımıza baktırdık hiçbiri 
tutmadı. Oğlumun doğum gününde 
'bulundu' haberi geldi ve bizlere 
çok güzel bir doğum günü hediyesi 
oldu. Donör İsrail'den geldi ve Ege 
Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yıl önce 
nakil gerçekleşti" dedi.

'KORONAVİRÜS ENDİŞESİ DONÖR 
OLMAKTAN VAZGEÇİRMESİN'

Pandemi sürecinde çalışmaya de-
vam ettiğini söyleyen anne, "Oğlum 
için çok dikkat ettim. Hala da dikkat 
ediyorum çünkü hastalık bitmedi. 
İş yerinde bütün tedbirleri aldıktan 
sonra eve geldiğimde çocuklarıma 
dokunmadan duşa giriyorum. Bu 
dönemde koronavirüs endişesiy-
le kök hücre donörü olmaktan 
vazgeçen çok kişi ile karşılaşıyoruz. 
İnsanlar korkmasınlar. Hastane 
personeli hijyene çok dikkat ediyor. 
Hastaneler bir marketten daha te-
miz. Özellikle nakil birimlerinde çok 
daha titiz davranılıyor. Çocuklarımız 
ölüyorlar. İnsanlar korkmasınlar, 
donör olmaktan vazgeçmesinler" 
diye konuştu.

'DURUP ÜZÜLME LÜKSÜMÜZ 
OLMADI'

Görme engelli baba Ali Aydoğ-
muş ise, "Çocuğunuza bir teşhis 
konuluyor ve o anda durup üzülme 
lüksümüz olmuyor. Harekete geçip 
yapılması gerekenleri yapmamız 
gerekiyordu. Aynı zamanda hem 
eşimi hem çocuğumu bu dönemde 
motive ettim. Babaların bu hastalıkta 
böyle bir misyonu olduğunu düşü-
nüyorum. Bir hastalık varsa bu bizim 
çocuğumuz da olabilirdi ve maalesef 
oldu" ifadelerini kullandı.

>> LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN SAVAŞAN ANNENİN OĞLU 

Lösemiyi yendi
Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hematoloji hemşiresi olarak görev yapan 
Nuray Aydoğmuş, oğlunun lösemi olduğunu kendi çalıştığı bölümde öğren-
di. 9 yaşındaki Onur, yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu. Yıllarca lösemili 
çocuklar için savaşan anne ise, “O zor günler unutulmuyor. Gün içinde binler-
ce lösemili çocuk görüyordum ama insan konduramıyor, ‘Benim çocuğuma 
olmaz’ diyor. Bu süreçte o ailelerin hepsini çok daha iyi anladım” dedi.

>> EVDE BAKIM, YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI 

Bayramdan önce 
yatırılacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım, yaşlı 
ve engelli aylıklarının Kurban Bayramı nedeniyle 
öne çekilip 29 Temmuz'da yatırılacağını açıkladı.

1,4 milyon kişi 
faydalanacak
Bakan Selçuk, Ağustos ayı 
engelli ve yaşlı aylıklarından 
768 bin yaşlı, 636 bin engelli 
olmak üzere toplam 1,4 milyon 
vatandaşın faydalanacağını be-
lirterek, “2019 yılında vatandaş-
larımıza yaklaşık 10 milyar TL 
ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu 
tutarın yaklaşık 12 milyar TL’ye 
ulaşmasını bekliyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

EVDE BAKIM AYLIĞINDAN 
535 BİN KİŞİ 

YARARLANACAK

Evde bakım hizmeti ödemele-
rinden de 535 bin engelli vatan-
daşın faydalanacağını vurgula-
yan Bakan Selçuk, toplamda 827 
milyon TL ödeme yapılacağını 
söyledi.

AİLE, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, bu yıl Kurban 

Bayramının 31 Temmuz-3 
Ağustos tarihlerine denk 
gelmesi nedeniyle evde 
bakım aylığı ile yaşlı 

ve engelli aylıklarının 
ödeme tarihlerini öne 
çektiklerini söyledi.

HEPSİ 29 TEMMUZ'DA 
ÖDENECEK

Bakan Selçuk, 
yaşlı ve engelli 
aylıklarının 
peşin olarak her 
ayın 5’i ila 9’u 
arasında ödendi-
ğini hatırlatarak, 
“Bayram nede-
niyle herkes için 
tek bir günde, 
29 Temmuz’da 
ödemeleri 
yapacağız” dedi. 
Bakan Selçuk, 
evde bakım 
ödemelerinin de 
29 Temmuz’da 
yapılacağını 
kaydetti.

Kıbrıs gazisi, hayatını 
4 engelli çocuğuna adadı
Erzurum'da akraba evliliği yapan Kıbrıs Gazisi Muharrem Yırık (66) 
ile eşi Hüsna Yırık (69) çifti, hayatlarını engelli 4 çocuklarına adadı.

ERZURUM'DA 
akraba evliliği yapan 

Kıbrıs Gazisi Muharrem 
Yırık (66) ile eşi Hüsna Yırık 
(69) çifti, hayatlarını en-
gelli 4 çocuklarına adadı.
Merkez Yakutiye ilçesine 
bağlı Hilalkent semtinde 
yaşayan Muharrem Yırık, 
48 yıl önce amcasının kızı 
Hüsna Yırık ile evlendi. 
Çiftin çocukları Nurullah 
(46), Hacer (44), Seçkin 
(38) ve Bülent Yırık (26) 
belli bir yaşa geldiğinde 
yürüyememeye başladı. 
Yırık ailesinin çocuklarına 
'serebellar felç sendromu' 
teşhisi kondu. Yavaş yavaş 
tüm yetilerini kaybetmeye 
başlayan 4 kardeşte, ko-
nuşamama, zeka geriliği, 
görme ve işitme kaybı 
görüldü. Yırık çifti, yüzde 
84 ile yüzde 99 arasında 
engelli raporu verilen, ih-
tiyaçlarını gideremeyecek 
hale gelen çocukları için 
yaşam mücadelesi verme-
ye başladı. Hüsna Yırık, eşi 
işteyken çocuklarının her 
türlü ihtiyacını karşılarken, 
baba Muharrem Yırık da 
kızları ve oğullarına bir şifa 
bulabilmek için hastane 
hastane gezdirdi. 2004 
yılında çalıştığı Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü'nden 
emekli olan Muharrem Yı-
rık, eşi şeker hastası olunca 
ev işlerine yardım etmeye 
başladı.

'AKRABA EVLİLİĞİ 
DENİLEREK KAPILAR 

KAPANIYOR'
İlerleyen yaşına rağmen 

hem 4 çocuğuna hem 
de eşine bakan Muhar-
rem Yırık, evi süpürüp, 
bulaşıkları yıkıyor, yemek 
pişiriyor. 2006 yılında da 
20 yaşındaki bir oğullarını 
böbrek yetmezliğinden 
kaybettiklerini hatırla-
tan Muharrem Yırık, "18 
yaşında amcamın kızı ile 
evlendim. İlk çocuğumuz 
Nurullah, Tokat'ın Reşadiye 
ilçesinde görev yaparken 
7 yaşında yüksekten düştü 
ve komada kaldı. İstanbul 
Cerrahpaşa Hastanesinde 
bize, 'Oğlunda genetik bir 
hastalık var. Bunun tedavisi 
yok, diğer çocuklarında da 
olabilir' denildi. Gezecek bir 
hayatım yok. Eşim de şeker 
hastası ona da bakıyorum. 
Her gün birisini hastane-
ye götürüp getiriyorum. 
Gece üçte uyanıyorum 
onları kontrol ediyorum, 
üzerleri açık mı bakıyorum. 
Gece lavabo ihtiyaçlarında 
yardım ediyorum. 1- 2 saat 
uyuduktan sonra kahvaltı 
hazırlıyorum. Eşime ev 
işlerinde yardım ediyorum. 
Evi süpürüyorum, bulaşık-

ları yıkıyorum. Çocuklarım 
en çok arabayla gezmeyi 
seviyor. Çocuklarım mutlu 
olunca dünyalar benim 
oluyor. Onları sevindirdi-
ğimde ben daha iyi oluyo-
rum" diye konuştu.Çocuk-
ları engelli olduğu için bir 
gün olsun isyan etmediğini 
kaydeden Muharrem Yırık, 
akraba evliliği yapılmaması 
için herkesi uyardı. Yırık 
şunları söyledi: "Çocukla-
rım elleri titriyor, bardak 
tutamıyorlar. Sinirlendikleri 
zaman kendilerini kaybe-
debiliyorlar. 'Niye ben böy-
leyim?' diyorlar bazen. Ben 
de onlara moral veriyorum. 
'Yapmayın böyle, dünyada 
ne kadar engelli var' diye 
teselli veriyorum. Oğulla-
rım evlenmek istiyorlar. Ev-
lenemeyince üzülüyorlar. 
Ben de 'Kaderimiz böyle 
yazılmış sabredeceğiz, 
Allah'tan gelmiş' diyo-
rum. Hiçbir zaman isyan 
etmedim. Allah'tan gelene 
her zaman şükrettim. Sağ 
olsun devletimiz bakım 
parası veriyor, ekonomik 
ihtiyacımız yok" dedi.

>> GÖRME ENGELLİ KADIN 

Kur'an-ı Kerim'i elektronik 
ortamda ezberleyecek
Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 
Kur'an öğrenmek isteyen 52 yaşındaki görme engelli Zeynep 
Tuç'a elektronik Kur'an-ı Kerim hediye etti.

GAZİANTEP'İN Araban ilçesinde 
Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çaba 

harcayan görme engelli Zeynep Tuç'a 
Kaymakamlık tarafından elektronik 
Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 
ilçenin Fıstıklıdağ Mahallesi'nde kardeşi 
İbrahim Tunç ile yaşamını sürdüren ve do-
ğuştan görme engelli olan 52 yaşındaki 

Zeynep Tuç'un kendi imkanlarıyla Kur'an-ı 
Kerim okumaya ve ezberlemeye çalıştığı 
haberini aldı.

Tuç'un rahatlıkla Kur'an-ı Kerim oku-
ması ve ezberlemesi amacıyla harekete 
geçen Mutlu, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce temin 
edilen elektronik Kur'an-ı Kerim ile akıllı 
telefon Tuç'a hediye etti.

>> HUZUREVLERİNDE KALAN YAŞLI VE 

Engellilere 7 gün yakınlarını 
ziyaret imkanı sunuldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, normalleşme 
süreci kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde resmi ve özel 
huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında kalan vatandaş-
lara 7 gün yakınlarını ziyaret edebilme imkanı tanıdı.
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesin-
de engelli ve yaşlı vatandaşların kal-
dığı resmi, özel 
ve belediyelere 
ait kuruluşlarda 
yeni normalleş-
me adımlarını 
uygulama kara-
rını aldı. 

Bu kapsamda, 
kuruluşlarda 31 
Ağustos 2020 
tarihine kadar en az 7 gün olacak 
şekilde sabit vardiya uygulamasına 
devam edilecek. Bu süreçte engelli 
ve yaşlıların sabit vardiya süresine 

uygun olarak en az 7 gün izin kulla-
nabilmeleri sağlanacak.

İzin kullanan engelli ve yaşlı va-
tandaşlar, tekrar 
kuruluşa giriş 
yapmadan önce 
Kovid-19 testle-
rine alınacak.

Ayrıca, 
izinden dönen 
kişiler en az 
kuruluşlarda 
oluşturulan 

sosyal izolasyon katı ya da odasında 
bir hafta misafir edilecek. Bu sürenin 
bitiminde normal katlara geçiş 
yapılacak.
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DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yaşayan 
boya ustası İlhami Özkan  (39) ile 

ilk görüşte aşık olduğu yüzde 85 beden-
sel engelli Esma Özkan'ın (34) aşk dolu 
evlilikleri görenleri hayran bırakıyor. 
Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan ve 2 
çocuk sahibi Özkan çifti, tüm engelleri 
sevgileri sayesinde aşıyor. Aşkın engel 
tanımadığını herkese gösteren İlhami 
Özkan, engelli eşinin bakımlarını eksik-
siz yerine getiriyor. 

ENGELLERİ SEVGİYLE AŞTILAR

Bu yıl evliliklerinin 10'uncu yılını 
kutlayan Esma ve İlhami Özkan çifti bu 
birliktelikten Yağız Yaşar Toprak (10) 
ve Ezel İrem Elfida (6) isminde iki çocuk 
sahibi oldu. Aşklarıyla görenleri hayran 
bırakan çift, evliliklerindeki zorlukları 
da aşklarıyla aşıyor. Hayatın zorluklarına 
birlikte göğüs geren çiftin ev işlerini İlha-
mi Özkan yapıyor. Kahvaltı ve yemeği 
hazırlayan, evi temizleyen İlhami Özkan, 
eşinin bakımlarını da eksiksiz yerine ge-
tiriyor. İlhami Özkan, ev işleri ve çocukla-
rın bakımı nedeniyle tam zamanlı bir işte 

çalışamıyor. İnşaat işleri bulduğu zaman 
çalışan Özkan, gün içerisinde yemek, 
çocukların bakımı için defalarca eve 
gelip, gidiyor. Aşık olduğu eşini kucağın-
da taşıyan Özkan, ona gözü gibi bakıyor. 
Her gün eşinin saçlarını tarayan, tırnak-
larını kesen ve sevgi sözcükleri söyleyen 
Özkan, çevresinden de takdir topluyor. 
Eşini kucağına alıp taşıyan Özkan, bazen 
tekerlekli sandalye bazen de motosikle-
tiyle eşini gezintiye çıkarıyor.

'ENGELLİ BİRİYLE YAPAMAZSIN DEDİLER'

Evliliklerine karşı çıkılmasına rağmen 
sevgileri sayesinde mutlu bir birliktelik 
yaşadıklarını belirten İlhami Özkan, 
"Ailem onu görünce 'Oğlum bu kızın eli 
tutmuyor, yürüyemiyor. Onunla olmaz 
engelli birisiyle yapamazsın' dediler. 
Sevgi, sadakat ve saygı bunlar olduğu 
sürece her şey oluyor. Dünya gözüyle 
görmek farklı, gönül gözüyle görmek 
çok farklı bir şey. Ben, gönül gözüyle sev-
dim. Her insan da engelli adayıdır. Bence 
aşk bireydeki insanlık duygusudur. Aşk 
şimdi farklı. Bir günlük, iki günlük. Önce 

nikah, sonra boşanma dairesine gidiyor-
lar. Sevgi, saygı, hoşgörü olduğu sürece 
her şeyin üstesinden gelinebilir" dedi.

'YAPTIKLARIM NEFES ALIP VERMEK 
KADAR DOĞAL GELİYOR'

Eşinin engelli olması nedeniyle evdeki 
tüm işleri kendisinin üstlendiğini ifade 
eden Özkan, "Sabah önce kahvaltıyı 
hazırlıyorum. Yemekleri yedikten sonra 
bulaşıkları yıkıyorum. Eşimin üzerini 
değiştirip saçlarını tarıyorum. Tırnakları 
uzamışsa onları kesiyorum. Evimizde 
yerleri süpürüyorum. Camları siliyorum. 
Öğlen eşimin yemeğini yediriyorum. 
Daha sonra ise motosikletle ya da teker-
lekli sandalyeyle eşimi gezmeye götürü-
yorum. Bunları severek yapıyorum ve iş 
olarak görmüyorum. Yaptıklarım nefes 
alıp vermek kadar doğal geliyor. Karşılık 
beklemeden yapılan işten keyif alınır. 
Halimden çok memnunum. . Eşim engelli 
ama bu yaşamasına, mutlu olmasına en-
gel değil. Yanında ben varım. Allah güç 
kuvvet sağlık verdikçe bunları yapmaya 
devam edeceğim" diye konuştu.

>> KUŞADASI’NDA BİR PLAJA DAHA 

Engelli rampası

Kuşadası'nda yaşayan bedensel en-
gelli Yaşar Küçükgüldal (52), Güzel-
çamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na 

engelli rampası yapılması için geçen gün-
lerde Kuşadası Belediyesi'ne başvurdu. 
Bunun üzerine harekete geçen Kuşadası 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
plaja 24 saat içinde engelli rampası yaptı. 
Tabanı kuma oturtulan ve ahşap malze-
meden yapılan 38 metrelik rampa sayesin-

de engelli vatandaşlar denize rahatça girip 
çıkabilecek. Kuşadası Belediyesi, mavi 
bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar 
Denizi ile Türkmen Mahallesi'ndeki halk 
plajından sonra Güzelçamlı'daki Venüs 
Plajı'nda yaptığı çalışmayla ilçedeki engelli 
rampası sayısını 3'e çıkarmış oldu.

'ÇİLEMİZE SON VERDİ'

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan 

engelliler olarak daha önce denize 
girmekte büyük zorluk yaşadıklarını 
belirten Yaşar Küçükgüldal, "20 yıldır 
buraya engelli rampası yapılması için 
başvurmadığım yer kalmadı. Kuşadası 
Belediye Başkanı Ömer Günel, sesi-
mizi duyup bu isteğimi hemen yerine 
getirerek çilemize son verdi. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum" 
dedi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Venüs Plajı’na, Belediye tarafından 
engelli rampası yapıldı. Böylece ilçe plajlarındaki engelli rampa sayısı 3’e çıktı.

Aydın’ın Kuşadası 
Belediyesi, en büyük 
hayali bir çöp toplama 
kamyonunun sesini 
yakından dinlemek 
ve içine binmek olan 
görme engelli Efe 
Erden’e 10’uncu yaş 
gününde sürpriz yaptı. 

GÖRME ENGELLİ EFE’NİN
 HAYALİ GERÇEK OLDU; 

Çöp kamyonu 
şoför koltuğuna 
oturdu

TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü'ne 
(TİM) bağlı çöp toplama ve ilaç-

lama ekipleri, Efe'nin hayalini yerine 
getirmek için konvoy halinde evinin 
önüne geldi. Efe, çöp kamyonunun 
şoför koltuğuna oturdu.

Kuşadası Belediyesi, doğuştan 
görme engelli ve epilepsi hastası 
olan minik Efe Erden'in en büyük 
arzusunu yerine getirdi. Özellikle 
çöp toplama kamyonları ve ilaçlama 
araçlarının çıkarttıkları seslere aşırı 
ilgi gösteren Efe'nin annesi Yadigar 
Erden, Kuşadası Belediyesi yetkilile-
rine ulaştı. Efe'nin 10'uncu yaş günü 
için bir sürpriz hazırlamak istedikleri-
ni belirten Yadigar Erden, çöp topla-
ma araçlarının doğum günü parti-
sine renk katmasını istedi. Ailenin 
isteğini geri çevirmeyen Kuşadası 
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 

yetkilileri, doğum günü partisinin 
gerçekleştiği esnada Efe'nin Güzel-
çamlı Mahallesi'ndeki evinin önüne 
iki çöp toplama kamyonu, bir yıkama 
aracı ile bir de ilaçlama aracı gön-
derdi. 10'uncu yaş günü pastasını 
üflemeye hazırlanan Efe, araçların 
sesini duyunca sevince boğuldu. 
Uzun süre çöp toplama kamyonu-
nun sesini yakından dinleyen Efe 
Erden, daha sonra kamyonun şoför 
koltuğuna oturdu.

'ENGELLİ BİREYLERİN HER ZAMAN 
YANINDAYIZ'

Erden'in doğum günü partisine 
katılan Kuşadası Belediye Başkan 
Yardımcısı Özgür Batçıoğlu "Efe'nin 
en büyük arzusunu yerine getirme-
nin mutluluğunu yaşıyoruz. Kamyon 
seslerine duyarlılık gösteren çocuğa 

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünye-
mizdeki araçlarla bir sürpriz yaptık. 
Efe'nin mutluluğu görülmeye değer-
di. Kuşadası Belediyesi olarak ilçemiz-
de yaşayan bütün engelli bireylerin 
her zaman yanında olacağız" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLDU'

Efe'nin annesi Yadigar Erden ise 
"Efe'nin doğuştan gelen bazı has-
talıkları var. Görme engeli de bun-
lardan bir tanesi. Efe, her sabah çöp 
kamyonun sesini duyunca balkona 
koşuyor. En büyük hayali buydu. Ku-
şadası Belediyesi oğlumun en büyük 
arzusunu yerine getirdi. Emek veren 
herkese çok teşekkür ederim" diye 
konuştu. Baba Özay Erden de Kuşa-
dası Belediyesi yetkililerine teşekkür 
ederek Efe'nin 10'uncu yaşına mutlu 
bir şekilde girdiğini söyledi.

İlhami ile Esma’nın aşkı engel tanımıyor

Geçimlerini 
sağlamak için iş 

buldukça çalışan 
ve maddi zorluk-
lara göğüs geren 
İlhami Özkan, ev 

işlerini ise titizlik-
le yapıyor.

YATAĞA BAĞIMLI İTFAİYE ERİNE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE İÇİN

Kasapoğlu talimat verdi

DENİZLİ'DE, işitme engelli 
eski milli masa tenisi spor-

cusu Fevzi Durmaz (37), solunum 
yetmezliği nedeniyle tedavi gör-
düğü hastanede 
hayatını kaybetti. 
Durmaz'ın şüphe 
üzerine yapılan 
Covid-19 testinin 
pozitif çıktığı 
öğrenildi. 

Denizli'de yaşa-
yan ve 5 yıl önce 
geçirdiği sağlık 
problemleri 
nedeniyle yatağa 
bağımlı kalan 
eski milli masa 
tenisi sporcusu 
Feyzi Durmaz, 3 
gün önce rahatsızlanınca Denizli 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Çoklu organ yetmezliği nedeniy-
le tedaviye alınan Durmaz'a, şüphe 
üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test 

sonucu pozitif çıkan Durmaz, bu-
gün solunum yetmezliği nedeniyle 
yaşamını yitirdi. Eski milli spor-
cunun ölümü, spor camiasında 

büyük üzüntüye 
neden oldu. 

Türkiye İşitme 
Engelliler Fede-
rasyonu Başkanı 
Yakup Ümit 
Kihtir, Fevzi Dur-
maz için yayım-
ladığı başsağlığı 
mesajında, camia 
olarak üzüntü 
içinde olduklarını 
belirterek, "Eski 
Milli Masa Tenisi 
Sporcumuz Fevzi 
Durmaz'ın vefa-

tını derin bir üzüntü ile öğrenmiş 
bulunmaktayım. Kendisine Yüce 
Allah'tan rahmet, Ailesi ve sevenle-
rine sabırlar ve başsağlığı dilerim" 
dedi.

>> COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN 

Eski milli sporcu
yaşamını yitirdi

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde 
çarpan otomobil nedeniyle ya-

tağa bağımlı halde yaşayan itfaiye eri 
Ahmet Altınok'un (43) akülü tekerlekli 
sandalye isteğine Gençlik ve Spor 
Bakanı Doktor Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu kayıtsız kalmadı. Bakan 
Kasapoğlu Altınok'un akülü tekerlekli 
sandalye isteğinin 
yerine getirilmesi 
talimatı verdi.

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Demirci 
İtfaiye Amirliği'nde 
görevli olan ve geçici 
olarak Demirci ilçe-
sine görevlendirilen 
Ahmet Altınok, geçen 
yıl 29 Haziran sabahı 
saat 07.30 sıralarında, 
spor amaçlı Si-
mav-Demirci Karayo-
lu'na doğru yürüyüşe 
çıktı. Ancak Demir-
ci'den, Simav'a giden 
Zekeriya U. yönetimindeki 43 LK 349 
plakalı otomobil, Altınok'a çarptı. Ağır 
yaralanan Altınok, Demirci Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kı-
rıklar bulunan, omuriliği zedelenen ve 
bilinci kapalı olan Altınok, ilk müda-
halenin ardından hava ambulansı ile 
Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne 

sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Altı-
nok, tedavi sürecinin sonunda, yüzde 
98 engelli kaldı. Sadece boynu ile kol-
larını kullanabilen ve yatağa bağımlı 
hale gelen Altınok, "Sürekli yatmak 
zorunda kaldığım için sırtımda yaralar 
oluşmaya başladı. Büyük acı veriyor. 
Beni yeniden hayata bağlayacak, 180 

derece yatabilen, 
farklı fonksiyonel 
özellikleri bulunan 
bir akülü tekerlekli 
sandalyeye ihtiyacım 
var. Normal akülü 
tekerlekli sandalyeler 
fiziki yetersizlikleri 
nedeniyle maalesef 
bana uygun değil. 
Kimsenin yardımına 
ihtiyaç duymamak 
için almak istedi-
ğim akülü tekerlekli 
sandalyenin fiyatı 100 
bin lira civarında. 50 
bin lirası toplandı. 

Geri kalanı için hayırseverler ve yetki-
lilerden yardım bekliyorum" dedi. Altı-
nok'un bu yardım isteği ulusal ve yerel 
basında haber olarak yer aldı. Engelli 
Altınok'un yardım isteğine Gençlik ve 
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ka-
yıtsız kalmayıp, en kısa sürede yerine 
getirilmesi için talimat verdi.
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SABANCI Vakfı'nın, sivil 
toplumun güçlenmesine 

ve toplumsal gelişmeye kat-
kıda bulunma hedefiyle 2007 
yılından bu yana yürüttüğü 
Hibe Programları kapsamında 
destek almaya hak kazanan si-
vil toplum kuruluşları belli oldu.

Sabancı Vakfı açıklamasında 
görüşlerine yer verilen Sabancı 
Vakfı Genel Müdürü Nevgül 
Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın 
14 yıldır sivil toplum kuruluş-
larına hibe desteği verdiğini 
belirterek, “Sabancı Vakfı olarak 
46 yıldır toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunma amacıyla sivil 
toplumun desteklenmesi ge-
rektiğini düşünüyor 
ve bunun için 
çalışıyoruz." 
ifadelerini 
kullandı.

Hibe 
Program-
ları kap-
samında 
14 
yılda 173 
projeye 
verilen 
hibe desteği-
nin 28.5 Milyon 
TL'ye ulaştığını ak-
taran Safkan, "Bu yıl da 
kalıcı etki yaratma hedefiyle 8 
projeye hibe desteği veriyor 
ve desteklediğimiz projeler ile 
kadınların toplumsal ve eko-
nomik hayatta güçlenmesini, 
gençlerin gelişimini ve en-
gellilere yönelik eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılmasını hedef-
liyoruz. Toplumsal sorunlarla 
mücadelenin etkin bir şekilde 
yürütülmesinde önemli bir 
role sahip olan sivil top-
lum kuruluşlarıyla birlikte 
çözümün parçası olmaktan 

ve onları 
destekle-
mekten 
büyük 
mutluluk 
duyu-

yoruz." 
değerlen-

dirmesinde 
bulundu.

Safkan, Kovid-19 
salgını sürecinde proje-

lerin gerçekleşmesi için gerekli 
esnekliklerin sağlanacağını 
vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz 
süreçte Kovid-19 salgınına 
yönelik önlemler nedeniyle 
birçok etkinlik ve toplantı 
online olarak yürütülüyor. 
Bu bir yandan sivil toplum 
kuruluşlarının arasındaki ile-
tişimi sağlamlaştırırken diğer 
yandan saha çalışmalarını ve 
yüz yüze eğitimleri mümkün 
kılmıyor. Bu yüzden biz de 

Sabancı Vakfı olarak bu sürecin 
gerekliliklerini de göz önünde 
bulundurarak hibe desteği 
verdiğimiz projelere gerekli 
esnekliklerin sağlanacağını 
taahhüt ediyoruz."

58 ILDEN 254 
PROJE BAŞVURUSU

Sabancı Vakfı Hibe Prog-
ramı'na bu yıl Türkiye'nin 58 
ilinden 254 proje başvurusu 
yapıldı.

Sabancı Vakfı Hibe Programı; 
"Kaliteli Eğitimin Desteklenme-
si", "Eğitime Erişimin ve Deva-
mın Sağlanması" ve "Hak Temel-
li Yaygın Eğitim Çalışmalarının 
Desteklenmesi" alanlarında 
kadın, genç ve engelli bireylerin 
karşı karşıya kaldıkları toplumsal 
sorunların çözümü için projeler 
hayata geçiren STK'lara 50 bin 
TL ile 250 bin TL arasında hibe 
desteğinin yanı sıra bilgi ve 
tecrübe desteği de sağlıyor.

HÜRPEDAL Bisiklet ve 
Doğa Sporları Derneği, 

koronavirüs salgınının ardın-
dan yeni normalleşme sürecine 
geçilmesini fırsat bilerek mer-
kezi İzmir'de bulunan Eşpedal 
Derneği üyelerini Muğla'nın 
Ortaca ilçesinin turistik ma-
hallesi Dalyan'a kampa davet 
etti. Ortaca Belediyesi'ne ait 
Günlüklü Tesisleri'ndeki kampa 
Eşpedal Derneği'nin İzmir, 
Muğla, İstanbul, Ankara, Eski-
şehir, Malatya ve Gaziantep'ten 
12'si görme engelli 26 üyesi 
katıldı. Kampta, kurdukları 
çadırlarda konaklayan bisiklet 
tutkunları, doğayla baş başa 
5 gün geçirdi. Gören gönüllü 
bisikletçilerle birlikte tandem 
bisikletleriyle günde ortalama 
40 kilometre pedal basan gör-
me engeli bisiklet tutkunları, 
İztuzu, Sarıgerme ve Yuvarlak-
çay'ı gezdi.

Eşpedal Derneği Başkanı 
Fatih Söylemez, "Eşpedal 
Derneği, görme engellilerle 
görenlerin birlikte bisiklet 
sürdüğü bir dernek. Birçok 
ilde temsilciliğimiz var. Biz 
engellilerle engelsizler arasın-
daki mesafeyi pedallıyoruz. Biz 
buna yol arkadaşlığı diyoruz. 
Algıları değiştiriyoruz, bunu 
da tandem bisiklet aracılığıyla 

yapıyoruz. Tandem bisiklet 
görenlerle görmeyenlerin bir 
arada bisiklet sürmeleri için bi-
çilmiş kaftan. Önde gören pilot 
arkaya görme engelli ko-pilot 
birlikte pedal çeviriyoruz" dedi.

‘AB VE BM DESTEK VERIYOR’

Söylemez, kamp süresince 
keyifli saatler geçirdiklerini be-
lirtip, "İztuzu'na gittik, denize 
girdik. Bize destek olan Hür 
Pedal Derneği'ne çok teşekkür 
ediyoruz. Birleşmiş Milletler ve 
Avrupa Birliği destekli proje-
lerle bu tür etkinlikleri yürütü-
yoruz. Grubumuz 20 ile 40 yaş 
arasında öğretmen ve me-
murlardan oluşuyor. Pandemi 
sürecinde bisiklete binemedik, 

engelliler mağdur oldu. Bizim 
için bu bir tür motivasyon kam-
pı oldu" diye konuştu.

Kampa İzmir'den katılan 
görme engelli bisiklet tutkunu 
Saldıray Altındağ, "Pilot ve 
ko-pilot etkileşimi anlamında 
bizim birtakım komutlarımız 
var. Mesela pedalları çevirme-
memiz gerektiğinde 'paralel', 
çok basacaksak 'yardır' diyerek 
etkileşimi sağlıyoruz. Aslında 
amacımız bu bisiklet üzerinde 
yaptığımız yol arkadaşlığını 
bütün sosyal hayatımıza da 
yaymak. Pilot gördüklerini an-
latırken, ko-pilot duyduklarını 
ve hissettiklerini anlatıyor. Böy-
lelikle bir bütünlük sağlıyoruz" 
diye konuştu.

Görme engelli bisikletçiler, 
Ortaca’da kampta 
7 ildeki, 12’si görme engelli toplam 26 bisiklet tutkunu, Muğla’nın Ortaca ilçesi 
Dalyan Mahallesi’nde bir araya gelip, 5 gün süren kamp yaptı. Bisikletçiler, 
kamp süresince kendilerine gönüllü rehberlik yapan bisikletçilerle günde 
ortama 40 kilometre pedal çevirerek İztuzu, Sarıgerme ve Yuvarlakçay’ı gezdi.

Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği 
alacak projeler belli oldu
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bu yıl da kalıcı etki yarat-
ma hedefiyle 8 projeye hibe desteği veriyor ve desteklediğimiz projeler ile 
kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesini, gençlerin gelişimini 
ve engellilere yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Hibe desteği almaya hak kazanan 

sivil toplum kuruluşları ve proje-

leri arasında; Afyonkarahisar Iş 

Kadınları Derneği'nin "Gücümün 

Farkındayım, Işimin Başındayım", 

Altı Nokta Körler Vakfı'nın "Do-

kunsal Öğrenme & Değerlendirme 

Projesi", Bodrum Kadın Dayanışma 

Derneği'nin "Bodrum'dan Türki-

ye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddet-

siz Kentini Yaratıyor", Eskişehir 

Gelişim Vakfı'nın "Koza Ebeveynden 

Ebeveyne Destek Programının 

Geliştirilmesi", Istanbul Esenyalı 

Kadın Dayanışma Derneği'nin “Kız 

Kardeşimle Güçlüyüm", Rengarenk 

Umutlar Derneği'nin "Bir Varmış 

Sur Oynarmış", Yenilikçi Girişim Der-

neği'nin "Destek Ol" ve Yüksekova 

Kadınları Toplumsal Destekleme ve 

Kültür Derneği'nin "Yüksekova’da 

Kadın Olmak - 2" projesi yer alıyor.

“Toplumsal 
sorunlarla mücade-

lenin etkin bir şekilde 
yürütülmesinde önemli bir 
role sahip olan sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte çözü-

mün parçası olmaktan ve 
onları desteklemekten 

büyük mutluluk du-
yuyoruz”

>> KÜTAHYA DPÜ’DE YARIŞMA YAPILDI

Engel tanımıyor 
balık tutuyorum

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), engelli bireyler
ve yakınları düzenlenen yarışmada balık tuttu.

DPÜ Engelsiz Öğrenci Biriminin orga-
nizasyonu kapsamında üniversitenin 
yerleşkesinde-

ki gölde düzenlenen 
"Engel tanımıyor 
balık tutuyorum" 
yarışmasına engelli 
bireyler ve yakınla-
rından oluşan yakla-
şık 50 kişi oltalarıyla 
katıldı.

Yaklaşık bir saat 
süren yarışma 
sonucunda "En Çok 
Balık Tutma" katego-
risinde 22 balık tutan 
Hasan Keskin, "En 
Büyük Balık Tutma" 
kategorisinde ise 
Kazım Kurnaz birinci 
oldu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ödül töre-
ninde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde 

evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara bir 
farkındalık oluşturmak için yarışmayı düzenle-

diklerini söyledi.
Ayrıca doğaya ve 

sportif balıkçılığa 
dikkati çekmek 
için de bu etkinliği 
düzenlediklerini 
belirten Uysal, "Bizim 
üniversitemiz güzel 
bir üniversite. Üni-
versitemizi güzel ve 
anlamlı yapan bir 
hususta engelliye 
verdiği önemdir. 
Biz bunun için hem 
para harcadık hem 
de emek harcadık ve 
neticesini de gördük. 
Biz yakın bir geçmişte 

üniversite olarak eğitim alanında erişilebilir 
bakımdan en iyi eğitim kurumu ödülü aldık." 
diye konuştu.

Etkinlik sonunda yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi.
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DERNEKLER Birliği Platformu hayır-
sever vatandaşların da katkılarıyla 

temin ettiği 9 adet tekerlekli sandalyeyi, 
ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılmak üzere Kemalpaşa 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
teslim etti. 

Şehit Mustafa Yavuz 
Polis Merkezi’nde düzen-
lenen törene İlçe Emniyet 
Müdürü Serdar Pehlivan, 
Dernekler Birliği Platformu 
Dönem Başkanı İlker Yıldız, 
Yönetim kurulu üyeleri, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekip-
leri ve basın mensupları katıldı. Platformun 
Dönem Başkanı Yıldız törende yaptığı 
konuşmada, ‘Bizler Dernekler Birliğini, İlçe-

mizde yaşayan vatandaşlarımız ve kurum-
larımız ile istişarede bulunarak, ihtiyaçları 
tespit edip, kurumlara iletmek amacıyla 

kurduk.” dedi. 
Kemalpaşa İlçe Emniyet 

Müdürü Serdar Pehli-
van yaptığı konuşmada, 
‘Kemalpaşa’da böyle bir 
birliktelik oluşturduğunuz 
için sizleri tebrik ederim. 
Önümüzdeki dönem-
de bunun gibi toplum 
yararına olan projelere 
birlikte imza atalım. Engelli 
vatandaşlarımız için temin 

edilen bu tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sa-
hiplerine dernekler birliği yönetim kurulu 
üyeleri ve emniyet mensupları tarafından 
iletilecektir.’ İfadelerini kullandı.

Videolara işaret 
dili geliyor 

İnternet sitelerine entegre olup işitme 
engellilerin okuduklarını anlamaları-

na yardımcı ve destek olan Engelsiz Çeviri, 
bundan böyle videolara işaret dili seçeneğini 
getiriyor.

İşaret dili yazılımıyla web sayfalarındaki 
metinleri anlık işaret diline çeviren Engelsiz 
Çeviri, geliştirdiği yeni ürünüyle artık video-
lara da işaret dili eklentisi yapabilme imkanı 
sağlıyor.

Engelsiz Çeviri üzerinden aldıkları kodu 
kendi videolarına entegre eden kurumlar, 
işaret dili özelliğine sahip olabiliyor. Video-
larda “play”e ya da YouTube'da çıkan işaret 
dili ikonuna tıklandığında, altyazı dosyasıyla 
senkronize çalışan işaret dili başlıyor. Engel-
siz Çeviri, 
işitme 
engellilerin 
en büyük 
sıkıntı-
larından 
biri olan 
“boyut” 
konusuna da tam ekran yapabilme seçeneği 
sunarak çözüm getiriyor.

İşitme engelli bireylerin okuduklarını 
anlamalarına yardımcı olan sosyal girişim 
Engelsiz Çeviri; web eklentisi, PDF eklentisi 
ve video eklentisi olmak üzere üç ürünle 
hizmet veriyor. 

İşaret dilinde kelimelerin ek kavramının 
bulunmaması ve kelime dağarcığının dar 
olmasından dolayı işitme engelli bireylerin 
yüzde 50'ye yakını okuduğunu anlamakta 
güçlük çekiyor. Web sitelerine entegre edilen 
sosyal girişim Engelsiz Çeviri, işitme engelli 
bireylerin üzerine tıkladıkları cümleyi işaret 
diline çevirerek engelli bireylerin okudukla-
rını anlamalarına yardımcı oluyor. Böylece 
İşitme engelli bireyler Engelsiz Çeviri tekno-
lojisiyle bilgiye daha rahat ve hızlı erişebili-
yorlar.

>> PINAR’DAN YİNE BİR İLK: 

Engelsiz İletişim Hattı
Türkiye’de ilklerin öncüsü olan Pınar, hayata geçirdiği yeni uygulama ile kendi bünyesinde yer alan 
Pınar İletişim Merkezi üzerinden görme engelli bireylere özel “Engelsiz İletişim Hattı” hizmeti ile 
sektöründe bir ilke daha imza attı. Türkiye’deki 1 milyondan fazla görme engelli bireyin hayatını 
kolaylaştırma hedefiyle yola çıkılan uygulamada Pınar İletişim Merkezi üzerinden görme engelli 
bireylere haftanın 7 günü 07.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet verilmeye başlandı.

1973 yılından bu yana 
Türkiye’de sağlıklı nesillerin 
yetişmesine öncülük eden 

Pınar, tüketici talep ve şikayetle-
rini dinlemek için kurduğu Pınar 
İletişim Merkezi’nde yeni bir 
dönem başlattı. 

Geçtiğimiz yıl yüzde 89 ora-
nında müşteri memnuniyetine 
ulaşan Pınar İletişim Merkezi, 
altyapısına yatırım yaparak 
Türkiye’de yaşayan 1 milyondan 
fazla görme engelli vatan-
daşa daha kapsamlı hizmet 
verebilmek için çalışmalarını 
tamamladı. Kendi bünyesinde 
bulunan iletişim merkezinde 
görme engelli bireylere yönelik 
çağrı hizmeti sunmaya başlayan 
Pınar; görme engellilerin satış  
ve sonrasında akıllarına takılan 
soruları sorabilecekleri, ürünler 
hakkında bilgi ve destek alabi-
lecekleri çağrı hizmetini sunan 
Türkiye’nin ilk gıda markası 
oldu. 

Tüketiciler, Pınar İletişim Mer-
kezi’nin  444 76 27 telefonunu 

arayarak veya  Türkiye’deki tüm 
Görme Engelliler Dernekleri’ne 
bildirilen çağrı hizmeti numara-
sıyla bağlanabilecekler. Görme 
engelli bireyler, sesli desteğin 
yanı sıra operatöre ürünleri 
göstererek görüntülü bir şekilde 
destek alabilecek, ürün içeriği ile 
ilgili detaylar ve ürünler hakkında 
bilgi sahibi olabilecek, son tüke-
tim tarihi gibi akıllara takılabile-
cek sorularına anlık olarak yanıt 
bulabilecek.

SIRADA İŞİTME ENGELLİLER 
İÇİN GÖRÜNTÜLÜ HİZMET VAR 

Türkiye’de kendi bünyesindeki 
ekibi ile görme engelli bireylere 
yönelik görüntülü çağrı hizme-
ti sunan ilk gıda markası olan 
Pınar, bu alandaki hizmetlerini 
de genişletmeyi hedefliyor. Bu 
kapsamda personel eğitimlerini 
sürdüren Pınar İletişim Merkezi, 
işaret dili eğitimlerinin tamam-
lanması ile işitme engelli bireyler 
için de görüntülü hizmet verme-
ye başlayacak.

Haftanın 7 günü ulaşılabiliyor
Tüketiciler Pınar markası ile ilgili tüm görüş, öneri ve şikayetleri 

için Pınar İletişim Merkezi’ne 444 76 27 numaralı telefondan, 
info@pinar.com.tr mail adresinden,  twitter.com/InfoPinar ve 

facebook.com/PınarİletişimMerkezi adreslerinden 7 gün sabah 
07:00 ile akşam 23:00 saatleri arasında kesintisiz ulaşılabiliyor.

Engelliler için el ele verildi

PTT ile engelleri aşıyorlar
Türkiye’nin e-Ticaret Platformu “www.epttavm.com” yaz boyunca 
özel kampanyalar ve indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturuyor.

KAPIDA kontrollü teslimle güvenli ve 
kolay alışverişin adresi konumunda 

olan ePttAVM.com, müşterilerine güvenli 
ve ekonomik alışveriş fırsatı sunuyor. ePt-
tAVM.com bünyesinde 20 milyon ürün ve 
15 binin üzerinde mağaza yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN LEZZETLERİ 
EPTTAVM.COM’DA!

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin taze, 
doğal ve sağlıklı ürünleri indirimli 
fiyatlarla ePTTAVM.com üzerinden satışa 
sunulurken, Orman Genel Müdürlüğü’n-
ce Türkiye'deki ormanlardan toplanarak 
Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Merkezi'nde işlenen tamamı doğal bitki 
çayları ve yağlar da ePttAVM.com ara-
cılığıyla müşterilerle buluşuyor. Ayrıca 
zeytinyağı, bal, meyve suyu, salça, sirke 

gibi Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tara-
fından üretimi gerçekleştirilen ürünler 
uygun fiyatlarla ePttAVM.com’da satışa 
sunuluyor.

BOREL ÜRÜNLERİNDE 
UYGUN FİYATLAR

Yerli kaynaklarla üretilen bor katkılı el 
dezenfektanı Borel’in de ePttAVM.com 
üzerinden satışına devam ediliyor. Ulusal 
Bor Araştırma Enstitüsü laboratuvarında 
geliştirilen ve bor madeni katkılı el dezen-
fektanı Borel, avantajlı fiyatlarla müşteriler-
le buluşuyor.

ENGELLERİ AŞIYORLAR

Tüm bunların yanı sıra engelli bireyler ta-
rafından üretilen el emeği ürünler engelsiz.
epttavm.com üzerinden satışa sunuluyor.

>> İZMİR KENT KONSEYİNDEN 

Cam Çocuklara 
“Candan” destek

İzmir Kent Konseyi’nin  “Cam çocuklarımız var” 
etkinliği Tınaztepe Galen Hastanesi ev sahipliğinde 

17 Temmuz  tarihinde Bayraklı’da gerçekleştirildi.
OSTEOGENEZİS 
imperfekta (cam kemik 

hastalığı) derneği üyelerinin 
çocuklarının sorunlarının ve 
çözüm önerilerinin konuşul-
duğu etkinliğe, İzmir Kent 
Konseyi Başkanı Nazik Işık, 
İzmir Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Aslı Umucu, 
İzmir Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi Başkanı Abdülsamet 
Baskak, Cam Kemik Hastalığı 
Dernek Başkanı Yasemin Gü-
reşci ve Cam Kemik Hastalığı 
Derneği Kurucu Üyelerinden 
Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) İzmir Şubesi Başkanı 
Halil İbrahim Hüner konuş-
macı olarak katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan 
Tınaztepe Galen Hastanesi 
Başhekimi Genel Cerrah Prof. 
Dr. Gökhan Akbulut, farkın-
dalık oluşturmak ve artırmak 
için toplantıyı düzenleyen 

İzmir Kent Konseyi Başkanı 
Nazik Işık’a duyarlılığı için 
teşekkür ederek; ihtiyaç 
duyan her bireyin her zaman 
yanında olmaya özen gös-
teren İzmir Kent Konseyi’nin 
önderliğinde böyle projeler-
de yer almaktan memnun 
olduklarını söyledi. Akbulut 
ayrıca; Ortopedi ve Travma-
toloji Uzmanı Op.Dr. Fatih 
Sürenkök ile birlikte her za-
man cam kemik hastalarının 
yanında olmaya çalıştıklarını 
dile getirdi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı 
Nazik Işık, İzmir’deki yerel 
yönetimler ve sivil toplum 
örgütleriyle yürüttükleri faali-
yetlerde ‘’birlikten güç doğar’’ 
anlayışıyla hareket ettiklerini 
belirterek, ihtiyaç duyan her 
bireye her zaman destek 
olduklarını ve destek olmaya 
devam edeceklerini söyledi.

16 adet engelli 
park yeri ayrıldı

>> BÜYÜKŞEHİR’DEN 332 ARAÇLIK OTOPARK

İZMİR 
Büyükşehir 

Belediyesi yoğun 
araç trafiğinin ve 
otopark sorunu-
nun yaşandığı kilit 
noktalara çözüm 
bulmaya devam 
ediyor. Kentin 
en işlek caddele-
rinden Gaziemir 
Akçay Caddesi’nde 
asfalt yenileme 
çalışmalarıyla eş 
zamanlı başlatı-
lan ve bölgedeki 
alışveriş merkezinin 
bitişiğindeki boş 
araziye yapılan yeni 
otopark inşaatı ta-
mamlandı. Toplam 332 araçla 
40 bisiklet ve motosikletin 
yararlanabileceği otoparkta 
16 adet de engelli park yeri 
ayrıldı. Aynı anda 6 elektrikli 
aracın da yararlanabileceği 
yeni otoparkın yapım çalış-
maları kapsamında yaklaşık 
10 bin metrekarelik alana kilit 
parke döşendi ve otoparkın 
çevresine yayalar için kaldı-
rımlar yapıldı. Bölgedeki park 
sorununu ve trafik yoğunluğu-
nu büyük ölçüde rahatlatacak 
otoparkın kısa süre içinde 
kullanıma açılması planlanıyor.

VEZİRAĞA’DA ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ TAMAM

Büyükşehir Belediyesi’nin 
kuruluşu İZBETON’un Lale ile 
Çaldıran mahallelerini Yeşilde-
re Caddesi’ne bağlayan yeni 
alternatif yol için kaldırım ve 

parke çalışmaları da tamam-
landı. 2 bin 300 metrekare 
çim parke ve bin 314 metrelik 
kaldırım imalatı yapılarak 
bölgedeki çevre düzenleme 
çalışmaları bitirildi. Yolda 
yürütülen sıcak asfalt döküm 
çalışmalarının da bir hafta 
içerisinde tamamlanması 
öngörülüyor.

MÜRSELPAŞA’DA ÇALIŞ-
MALAR TAM GAZ DEVAM

İzmir’de trafiğin en yoğun 
olduğu noktalardan olan 
Mürselpaşa Bulvarı’nın 
yan yolunu Gıda Çarşısı’na 
bağlayacak yeni bağlantı 
yolu için de çalışmalar hızla 
devam ediyor. Yan yolun 
inşaatında asfalt dökümü ve 
çevre düzenleme çalışmaları 
devam ederken, yeni yolda 
da zemin hazırlığı çalışmaları 
sürdürülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içinde trafik 
yoğunluğu ve park sorunu yaşanan bölgelere 
müdahale ediyor. Yeşildere Caddesi’nden Ve-
zirağa bölgesine alternatif bağlantı yolu açan 
Büyükşehir, Gaziemir’deki alışveriş merkezinin 
bitişiğinde 332 araçlık otopark alanı oluşturdu.
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>> KIYI BOYUNCA BIRBIRINDEN FARKLI PARKLAR 

Engelli çocukların 
kullanımına uygun!
Hayata geçen kıyı düzenleme projesi kapsamında Karşıyaka sahili yepyeni bir çehreye bü-
ründü. Spor ve aktivite alanları, çocuk oyun parkları, su bahçeleri, mini gölet ve dinlenme 
alanlarıyla her yaş grubundan İzmirliye hitap eden düzenlemeler büyük beğeni topladı.

Karşıyaka 1. Etap Kıyı Düzenleme 
çalışmaları kapsamında yapımını 
tamamladığı alan kentin yeni cazi-

be merkezlerinden biri oldu. Karşıyaka 
Yelken Kulübü ile Alaybey Tersanesi ara-
sında kalan 2,1 kilometrelik sahil şeridi 
yeşil alanlarla denizin buluştuğu, farklı 
yaş gruplarından bölge sakinlerinin hem 
dinlenip hem eğlendiği hem de spor 
yapabildiği bir alana dönüştü. Düzen-
lemeler kapsamında Alaybey Tersanesi 
ile Atatürk, Annesi ve Kadın hakları Anıtı 
arasındaki bölümde mevcut ağaç do-
kusu korunurken yeni ağaçlar dikilerek 
piknik ve dinlenme alanları oluşturuldu. 
Mini futbol, basketbol sahası,  masa 
tenisi ve açık havada spor yapmak 
isteyenler için farklı seviyelere uygun 
spor aletleri ile donatılan Alaybey sahili 

sporseverlerin beğenisini kazandı.

TEMATIK BAHÇE DE VAR

Karşıyaka Yelken Kulübü’nden Ata-

türk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na 
kadar olan Karşıyaka 1. Etap kıyı düzen-
leme çalışmaları kapsamında meydan-
lar, çocuk oyun alanları, spor ve aktivite 

alanları, köpek parkı, kaykay parkı, 
su bahçeleri, mini gölet ve dinlenme 
alanları oluşturuldu. Nikah Dairesi, 
İnsan Hakları ve Vapur İskelesi meydan-
ları yeniden düzenlendi. Ege’nin iklim 
kuşağında var olan ağaç, çalı ve yer ör-
tücülerden oluşan tematik bahçe Kar-
şıyaka’ya kazandırıldı. Bahçe içerisinde 
patikalar ve çeşit çeşit bitki arasında 
dinlenme alanları yaratıldı. Açık bir 
atölye alanı oluşturularak ekim-dikim, 
tohum atölyelerinin düzenlenmesine 
olanak sağlandı.

24 BIN METREKARELIK 
ÇIM VE ÇALI ALANI

Kıyı boyunca birbirinden farklı, 
engelli çocukların da kullanımına 
uygun 4 çocuk oyun parkı ile bir adet 

kaykay parkı, 2 adet köpek oyun parkı, 
299 araçlık otopark, 2 adet mini futbol 
sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 adet 
WC, 2 kilometrelik gezinti yolu, 11 adet 
gölgelik, bir adet ahşap seyir tepesi, 5 
adet yansıma havuzu, 4 adet kuru havuz 
ve bisiklet parkuru alanı oluşturuldu. 
Kıyı düzenlemesi boyunca mevcut 
ağaç dokusu korunurken yeni ağaç ve 
bitkilerle bu doku zenginleştirildi. 24 
bin metrekarelik çim ve çalı alanı ayrıldı. 
Tuzun zararlarından en az etkilenen ve 
olabildiğince az su tüketen türler tercih 
edildi. Doğal malzeme kullanılarak alan 
boyunca koşu yolu yapıldı. Yaya ve bisik-
let yolları yenilendi.

Toplam 92 bin metrekarelik alanda ya-
pılan düzenleme çalışmalar 48,4 milyon 
liralık yatırımla tamamlandı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir-
deniz projesi kapsamında Bostanlı 
sahil şeridini 3 etap halinde yeniden 
düzenlemiş, dev kaykay parkının yer 
aldığı son bölümü de geçtiğimiz yıl 
kullanıma açmıştı. 

İzmir’de engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildiği için Kırmızı Bayrak almaya hak kazanan tesisler 
arasına Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri ve ilçedeki özel bir işletme olan Gatsby Cafe de katıldı.

Foça’da ilk engelsiz 
Kırmızı Bayrak dalgalandı

FOÇA’DA ilk kez bir otel ve 
yine ilk kez özel bir işletmenin 

Kırmızı Bayrak almaya hak kazan-
ması nedeniyle düzenlenen törene;  
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in eşi 
Neptün Soyer, 
Foça Belediye 
Başkanı Fatih 
Gürbüz, Kırmızı 
Bayrak Komisyo-
nu ve Engelsiz 
İzmir Yürütme 
Kurulu üyeleri, 
Foça Belediye 
Başkanı’nın eşi 
Seçil Gürbüz, 
Çeşme Belediye 
Başkanı’nın eşi 
Nuriş Oğan, Kar-
şıyaka Belediye 
Başkanı’nın eşi 
Öznur Tugay, 
Narlıdere Belediye Başkanı’nın eşi 
İlke Engin, Beydağ Belediye Başka-
nı’nın eşi Filiz Yılmazlar, Dikili Bele-
diye Başkanı’nın eşi Nesrin Kırgöz 
ve Ödemiş Belediye Başkanı’nın eşi 
Selma Eriş, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi  Sosyal Projeler Dairesi Başkanı 
Anıl Kaçar ve ilçedeki sivil toplum 
kuruluşlarının ile siyasi partilerin 
temsilcileri katıldı.

Kırmızı Bayrak töreninde yaptığı 
konuşmada, vatandaşlık hakla-
rına vurgu yapan Neptün Soyer; 
“Tamamen gönüllülerle İzmir’de bir 
yol alıyoruz, idealimiz bu bayraklar 
olmadan da her alanda bütün fark-

lılıklarımızla eşit vatandaşlık hakla-
rımızı alabildiğimiz bir dünya olsun. 
İzmir’i özel, yaşanabilir bir şehir 
haline getiren bu birlik beraberlik 
ve dayanışma ruhu içinde olduğu-

muz komisyon 
üyelerine ve baş-
kan eşlerimize, 
İzmir’in dünyada 
en yaşanabilir 
şehir olması için 
birlikte çalıştığı-
mız herkese çok 
teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

İzmir Büyük-
şehir Belediyesi 
Sosyal Projeler 
Dairesi Başkanı 
Anıl Kaçar ise 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
engellilere 

yönelik çalışmalarından örnekler 
sundu. Foça Belediye Başkanı 
Fatih Gürbüz; “Göreve geldiğimiz 
günden beri herkesin bir arada 
huzurla yaşadığı Foça hayalimiz var. 
Geçen zaman içerisinde bu amaca 
daha çabuk ulaşmayı hayal ettik. 
Foça’da, İzmir’de ve Türkiye’nin her 
yerinde herkesin eşit haklara sahip 
olduğu, eşit şekilde yaşam sürdüğü 
bir gelecek için çalışmaya devam 
edeceğiz. İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e 
engelli vatandaşlarımız için ilçemize 
yaptığı değerli katkılardan dolayı 
teşekkü r ederim” dedi.

Kırmızı Bayrak nedir?
Izmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
Engelsizmir 2013 Kongresi sürecinin önemli çıktıla-
rından biri 'engelli bireylerin erişimine uygun hale 
getirilen kamuya açık faaliyet gösteren özel veya 
kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekânlar ile ula-
şım araçlarına 'Kırmızı Bayrak' verilmesi çalışmasıdır. 
Türkiye ölçeğinde ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma 
ile engelli bireylerin erişimine uygun mekânların sayı-
sının arttırılması hedeflenmektedir.

Hangi koşullarda Kırmızı Bayrak verileceğinin 
kriterlerinin belirlenmesi, belirlenen kriterler doğrul-
tusunda başvuru, kontrol ve değerlendirme çalışma-
larının yürütülebilmesi amacıyla Izmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilgili birimleri; Izmir Kent Konseyi, Izmir 
Büyükşehir Belediye Meclisi, Mimarlar Odası, Inşaat 
Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, Izmir Ticaret Odası, Izmir Esnaf 
ve Sanatkâr Odaları Birliği temsilcileri ile ortopedik, 
görme, işitme ve zihinsel engelliler ile ilgili faaliyet 
gösteren dernek temsilcilerinden oluşan “Engelsiz 
Izmir Kırmızı Bayrak Komisyonu” kuruldu ve “Engelsiz 
Izmir Kırmızı Bayrak Yönetmeliği” Izmir Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nce kabul edile rek yürürlüğe girdi.

Neptün Soyer ve Fatih Gürbüz, Taner Kaya’ya  
herkes adına teşekkür belgesi takdim etti.

>> GAZIEMIR’DE HASTA NAKIL ARAÇLARI 

Yeniden hizmette!
Gaziemir Belediyesi’nin Koronavirüs salgını nede-
niyle bir süredir ara verilen sağlık hizmetleri tek-
rar başladı. Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla 
belediyenin Hasta Nakil Ambulansı ile Engelli Hasta 
Aracı Hizmetleri tekrar vatandaşların kullanımına 
sunuldu. Bu hizmetlerin tekrar başlamasıyla yurttaş-
lar hastaneye rahatça ulaşıp tedavi olabilecek.

HASTA Nakil Ambulansı 
Hizmeti ile yaşlı, yatalak 

durumdaki hastalar evlerinden 
alınarak sağlık kuruluşlarına 
ulaştırılıyor. Hastalar, hastane-
lerdeki bakım ve tedavilerinin 
sonra-
sında 
yeniden 
evlerine 
bırakı-
lıyor. 
Hastala-
rı sağlık 
kuruluş-
larına 
taşıyan 
ekipler, 
burada 
tedavi 
ve 
işlem-
lerin 
yürü-
tülmesi 
sürecinde de hastalara yardım 
ediyor. Teknik ve tıbbi donanı-
ma sahip olan ambulanslarda 
bir acil tıp teknisyeni ile şoför 
görev yapıyor. Bu hizmetten 
faydalanmak isteyen yurttaşla-
rın 48 saat önceden 0232 216 
20 20 numaralı telefonu araya-
rak randevu almaları gerekiyor.

ENGELLILERE ÖZEL ARAÇ

Engelli Hasta Aracı Hizmeti 
kapsamında ise engelli birey-

ler ile yarı mobil durumdaki 
yurttaşların sağlık kuruluşlarına 
ulaşması sağlanıyor. Özel asan-
sör donanımlı araç ile tekerlekli 
sandalye kullanan ortopedik 
engelli bireylerin sağlık hizmet-

lerine 
kolayca 
ulaşa-
bilmesi-
ne katkı 
verili-
yor.

Bu 
hizmet 
kapsa-
mında 
kanser 
tedavisi 
gören 
hasta-
lara da 
ulaşım 
desteği 
verili-

yor. Kemoterapi veya radyote-
rapi tedavisi, fizik tedavi ya da 
diyaliz tedavisi gören hastaların 
sağlık kuruluşlarına ulaşması 
sağlanıyor. Vatandaşları hasta-
neye taşıyan ekipler, muayene 
işleminin ardından hastaları 
tekrar evlerine bırakıyor. Engelli 
Hasta Aracı Hizmeti’nden ya-
rarlanmak isteyenler 999 0 251 
dahili 1853 ve 999 0 112 nu-
maralı telefonlardan randevu 
oluşturabiliyor.

Güzelbahçe’de milli sporcular yetişiyor
TÜRKIYE’YI birçok alanda temsil eden 
12 Milli Triatlon sporcusu Güzelbahçe 
Belediyesi’nin ilk Mavi Bayraklı Plajın-
da eğitim görüyor. 

Korornavirüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında yarışmaların iptal edildiği 
ve havuzların kapalı olması nedeniyle 
Izmir Gençlik Spor Modern Triatlon Ta-
kımı Haziran ayından beri Güzelbahçe 
Belediyesi’nin Mavi Bayrak alacağı Site-
ler Mahallesi Plajında eğitim görüyor. 

Izmir Gençlik Il Spor Müdürlüğü 
Triatlon branşı antrenörleri Alper Tolga 
Köksoy ve Mert Onaran tarafından eği-
tilen 12 milli sporcu, geçmiş dönemde 
Balkan şampiyonası ve Avrupa şampi-
yonasına katılıp, birçok başarıyla imza 
attı. Aralarında Tuna Tunca (otizm) ile 
Umurcan Aydınoğlu (mental) 2 özel 
sporcu da bulunmakta. Iki sporcunun 
da Türkiye sıralamasında dereceleri bu-
lunmakta. Tuna Tunca Engelli Kategori-

sinde; Çanakkale’de 2’inci, Istanbul’da 
8’inci oldu. Özdere Kış Kupası açık su 
yarışmasına 2 yıl yer aldı.

Haftada 20 ila 22 saat antrenman ya-
pan Milli sporcular, Haziran ayı başından 
beri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
saat 9:30’da 60km bisiklet antrenmanını 
Güzelbahçe’de sonlandırıp ardından 5 
saat yüzme antrenmanı daha sonra 5 saat 
koşu 12 saatte bisiklet sürerek 22 saatlik 
çalışmalarını çalışmalarını tamamlıyorlar. Milli sporcuları Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ziyaret etti, başarılar diledi.
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>> ENGELSIZ EGE KOORDINATÖRLÜĞÜ YÖK BAYRAK ÖDÜLÜ

EÜ, “Engelsiz Program Nişanı” almaya hak kazanan

4 üniversiteden birisi
Yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrencilerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faali-
yetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 
“Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim” temalarıyla düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödülleri sahiplerini buldu. 

Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Budak, 
“2020 YÖK Engelsiz Üniver-

site Ödüllerinde üniversitemiz, 
‘Engelsiz Program Nişanı’ almaya 
hak kazandı. Engelsiz Üniversite-
ler Ödülleri kapsamında prog-
ramlarını farklı engel gruplarına 
erişilebilir kılan üniversitelerden 
114 başvuru arasından toplamda 
4 üniversiteye Engelsiz Program 
Nişanı verildi.  Üniversitemiz 
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğ-
retmenliği programı görme en-
gelli öğrencilere yönelik yaptığı 
uyarlamalar ile 2020 yılı Engelsiz 
Program Nişanı almaya hak ka-
zanan 4 üniversiteden birisi oldu. 
Ayrıca YÖK, her yıl ödül almaya 
hak kazanan üniversitelerin yanı 
sıra ödül kriterlerin çoğunu karşı-
layan bir yıl sonrası için açıkladığı 
aday üniversiteler arasında 2020 
yılı Mekânda Erişebilirlik Ödülü 
alanında Üniversitemiz; Eğitim 

Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 
Hemşirelik Fakültesi yer alıyor. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Engelsiz Ege Ko-
ordinatörü Doç. 
Dr. Pelin Piş-
tav Akmeşe, 
“Bu yıl 116 
yükseköğ-
retim ku-
rumu 841 
başvuru 
yapmıştır. 
Ödüller 
yükseköğ-
retim kurum-
larına ‘Mekan-
da Erişebilirlik’, 
‘Eğitimde Erişebilirlik’ 
ve ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetler-
de Erişilebilirlik’ olmak üzere 
3 kategoride Engelsiz Üniver-
site Bayrakları ile farklı engelli 
gruplarına erişilebilir kılan 

üniversitelerin ilgili program-
larına Engelsiz Program Nişanı 
verilmiştir. Engelsiz Üniversite 

Ödülleri, 'Engelsiz 
Üniversite Bayrak-

ları ve Engelsiz 
Program 

Nişanları ol-
mak üzere 
iki alanda 
veriliyor. 
Engelsiz 
Program 
Nişanı bir 

programın 
engel grup-

larına yönelik,  
düzenlediği 

faaliyetlerle düzen-
lemeleri alandaki tüm 

zorunlu dersler ile ilgili engel 
grubunda erişilebilir kılınmasını 
gerekiyor. Aynı zamanda engelli 
öğrencinin eğitim aldığı bölüm-
de tüm derslere eşit erişebilme-

sini kapsıyor. Ege Üniversitesi-
nin bu yıl hem 4 üniversiten biri 
olarak Engelsiz Program Nişanı 
alması hem de 2020 yılı için üç 
fakültesi ile aday gösterilmesin-
de öğrenci merkezli bir yakla-
şımı benimseyen Rektörümüz 
Sayın Prof. Dr. Necdet Budak’ın 
çok büyük katkıları vardır” dedi.

Engelli öğrencilerin eğitim 
öğretim, sosyal ve kültürel faali-
yetlere katılımına destek olmak, 
gerekli uyarlamaların, alt yapının 
ve donanımların sağlanması ve 
üniversitelerde engelsiz bir eko-
sistemin oluşturulmasını teşvik 
etmek üzere 2018 yılından bu 
yana Engelsiz Üniversite Ödülleri 
veriliyor. Ödüller sadece fiziki 
erişilebilirliği değil aynı zamanda 
engelli öğrencilerin doğrudan 
katkı sağladığı, içinde bulundu-
ğu sosyokültürel faaliyetleri ve 
eğitime erişilebilirlikte yapılan 
çalışmaları da içeriyor.  

Ege 
Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Özel 
Eğitim Öğretmenliği 

programı Görme Engelli 
öğrencilere yönelik yaptığı 

uyarlamalar ile 2020 yılı 
Engelsiz Program Nişanı 

almaya hak kazanan 4 
üniversiteden biri-

si oldu.

>> DEÜ’DEN 

Sesli kitap kampanyası
Dokuz Eylül Üniversitesi, görme engelli 
kullanıcıların kaynak erişimini kolaylaştırmak 
üzere ‘Kitabımın Sesi Ol’ kampanyası başlattı. 

DEÜ, kitap seslendir-
mek isteyen gönüllü 

okuyucuları kampanyaya 
destek vermeye davet etti. 
Gönüllü okuyucuların evle-
rinde kayıt yapabileceklerini 
belirten DEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Nükhet Hotar, “Görme 
engelli kullanıcılarımızın 
kitaplara erişimini kolaylaş-
tıran sesli kitap arşivimizin 
büyümesi için tüm kitapse-
verlerin desteğini bekliyo-
ruz” dedi.

Erişilebilir üniversite hedefi 
doğrultusunda birçok başa-
rılı çalışmaya imza atan DEÜ, 
kaynakların erişilebilirliğini 
arttırmak üzere basılı eserleri 
sesli kitaba dönüştürme ça-
lışmalarını hızlandırdı. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Merkez Kütüp-
hanesi bünyesindeki basılı 

eserleri, dijital ortama akta-
ran Görme Engelliler Birimi, 
‘Kitabımın Sesi Ol’ kam-
panyasını başlattı. Yüksek 
çözünürlüklü kitap tarama 
cihazları ile braille alfabesi 
için özel üretilmiş yazıcıların 
da kullanıldığı kütüphane-
de gönüllü öğrenciler özel 
odalarda kitap seslendirdi. 
DEÜ, daha çok sesli kitap 
oluşturmak için kitapseverle-
re çağrıda bulundu. 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nükhet 
Hotar, erişilebilir üniversite 
hedefi kapsamında, çeşitli 
projeler gerçekleştirildiğini 
söyledi. Rektör Hotar, Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Merkez 
Kütüphanesinde sesli kitap 
arşivinin arttırılması için 
gönüllü okuyucuları destek 
olmaya davet etti.

Gönüllü okuyucular, www.kutuphane.deu.edu.tr web sitesinde yer alan formu 
doldurarak katılım sağlayabilir.

Engelli 
aylığı 
ne kadar 
oldu?
“Engelli 
aylığı ne 
kadar?” 
sorusunun 
yanıtı da 
çok sayıda 
vatandaş 
tarafından 
merak edi-
liyor. Bakan 
Selçuk, 
memur ma-
aşı zammı 
ile beraber 
yaşlı aylıkla-
rının 711.50 
TL’ye, % 40-
49 engelli 
aylığı ücre-
tinin 567.97 
TL’ye, %70 
ve üstü en-
gelli raporu 
bulunan va-
tandaşların 
engelli ay-
lığı ödeme-
lerinin ise 
851.95 TL’ye 
yükseldiğini 
belirtti.

>> ENGELLI AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım 
maaşı arttı mı?

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk’tan, evde bakım yar-

dımı ve engelli aylığı konusunda açıklama geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zeh-

ra Zümrüt Selçuk, 18 yaş altı bakıma muhtaç 
engelli yakını bulunan vatandaşların aylıkla-
rını 567.97 TL’ye çıktığını belirtti. Ağır silikozis 
hastalığı olanların aylıkları da 1.562,86 TL’ye 
yükseldi. Evde bakım parası ne kadar konusun-
da önemli açıklamalar yapan Selçuk, 535.805 
engelli vatandaş için evde bakım yardımı yapıl-
dığını aktardı. Buna göre evde bakım yardımı 
2020 yılının Temmuz ve Aralık dönemi için artış 
gerçekleştirildiğini de bildirdi. Evde bakım pa-
rası 2020 yılı Temmuz - Aralık döneminde aylık 
1.544,61 TL oldu.

Evde bakım aylığı 2020 artışının yanı sıra 
Bakan Selçuk; koruyucu ailelere çocuk başına 
ödenen ücretin de 1.485 TL’den 1.687 TL’ye 
çıktığını bildirdi. Bakan Selçuk; engelli aylığı ve 
evde bakım aylığı ödemelerinin nasıl yapıldığını 
konusunda da bilgi verdi. Yaşlı ve engelli aylık 
ödemeleri her ayın 5’i ile 9’u arasında PTT aracı-
lığı ile yapılıyor. Talep edildiği durumda aylıklar 
hanelere de teslim ediliyor. Böylece vatandaşlar 
engelli aylığı ve evde bakım parası 2020 öde-
melerini alırken herhangi bir sorun yaşamıyor.

YUNUSEMRE Belediye-
sinden yapılan açıkla-

maya göre, 
mental 
retardasyo-
nu (zihinsel 
gerilik) 
bulunan 
14 yaşın-
daki Burak 
Karaca'nın 
babası Şa-
hin Karaca, 
belediye 
yetkililerini arayarak oğlunun 
çöp kamyonlarını çok sevdiği-
ni ve binmek istediğini iletti.

Belediye ekipleri, Burak 
ve babasını evinden alarak 

belediye 
şantiye-
sinde çöp 
kamyo-
nuna 
bindirerek 
gezdirdi.

Çöp 
kamyonu-
na binen 
Burak'ın 
mutluluğu 

yüzünden okunurken baba 
Şahin Karaca, yetkililere teşek-
kür etti.

>> “ÇÖP KAMYONUNA BINME” HAYALI 

Gerçeğe dönüştü
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde belediye ekipleri, 
zihinsel geriliği bulunan Burak Karaca’nın çöp 
kamyonuna binme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

>> DOĞA RUTKAY, VODAFONE’UN 

“Kırmızı Işık” 
kampanya sesi oldu
Vodafone’un kadına yönelik şiddetle mücadelede 
farkındalığı artırmak için başlattığı, “Şiddete karşı 
#BenVarım” kampanyasının destekçileri arasında 
oyuncu Doğa Rutkay da yer aldı ve kampanya 
için çekilen reklam filminin sesi oldu.

VODA-
FONE 

açıklamasında 
görüşlerine 
yer verilen 
Doğa Rutkay, 
kadına yönelik 
şiddetin kabul 
edilemez ol-
duğunu belir-
terek, "Kadına 
yönelik şiddet, 
tüm dünyanın 
ortak sorunu. 
Bu toplumsal 
sorunla hep 
birlikte müca-
dele etmeliyiz. 
Vodafone'un 
kadına şiddet-
le mücadele-
nin önemini 
vurgulayan 
kampanya-
sında yer 
almaktan bü-
yük mutluluk 
duydum. Her-
kesten ricam, 
kampanyaya destek vermeleri 

ve #BenVarım 
etiketiyle 
paylaşım 
yapmaları. 
Sesimiz ne 
kadar yükselir, 
sayımız ne 
kadar artarsa, 
kadına yöne-
lik şiddetle 
mücadele-
de o kadar 
güçleniriz. Bu 
mücadelede 
el ele, yürek 
yüreğe, kol 
kola olmalı-
yız." ifadelerini 
kullandı.

Temmuz 
başı itiba-
rıyla tüm 
kanallardan 
kamuoyuna 
duyurulan 
kampanya ile 
insanların ka-
dına şiddete 
karşı "#BenVa-

rım" demesi hedefleniyor.

ARSLAN (27), dört yıl önce 
tanıştığı Karataş (27) ile 

yaşamını birleştirme kararı aldı. 
Karataş'a evlenme teklifini sürp-
riz bir şekilde yapmak isteyen 
Arslan, 
bu 
konuda 
arkadaş-
larından 
yardım 
istedi.

Arzu 
Karataş'ı 
gezme 
baha-
nesiyle 
Akdere 
Mahal-
lesi'ne 
çağıran Arslan, Karataş'ı elinde çi-
çekler, balon ve yüzükle karşıladı. 

Said Arslan, "Benimle evlenir 
misin" yazılı pankart önünde ev-

lenme teklifinde bulundu. Teklifi 
kabul eden Karataş, duyduğu 
mutluluğu dile getirdi.

Said Arslan doğuştan bedensel 
engelli olduğunu ancak yaşama 

sıkı 
sıkıya 
bağlı ol-
duğunu 
anlattı.

Sev-
ginin ve 
aşkın 
engel 
tanıma-
yacağını 
herkese 
göster-
mek 
istedik-

lerini belirten Arslan, "Farklılık-
larımız bizim zenginliğimiz. Bu 
yüzden bir ömür Arzu ile birlikte 
yaşlanmaya karar verdik." dedi.

>> MANISA’DA ENGELLI ÇIFTIN AŞKI 

Sınır tanımadı
Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan bedensel 
engelli Said Arslan, kendisi gibi bedensel engelli 
Arzu Karataş’a sürpriz evlilik teklifi yaptı.


