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ENGELLIM Sesi Gazetesi açıldığı günden bu 
yana henüz 1 yılını doldurmasına rağmen 
çok sayıda engelliye tekerlekli sandalye 
ulaştırdı. Çalışmalarına son hızla devam eden 
Engellim Sesi Gazetesi daha fazla insana 
yardımcı olabilmek için önemli ziyaretler 
gerçekleştirdi. Gazetenin satışlarından elde 
edilen gelirlerle ihtiyacı bulunan engellile-
re tekerlekli sandalye veren Engellim Sesi 
Gazetesi Genel Müdürü Didem Şensürek, 
İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a, Konak Kaymaka-

mı Mehmet Eriş’e ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim 
Tanğılav’a ziyaret gerçekleştirdi.

“DAHA FAZLA INSANA ULAŞMAK
ISTIYORUZ”

Gerçekleşen ziyaretlerle daha fazla insana 
ulaşmak istediklerini belirten Engellim 
Sesi Gazetesi Müdürü Didem Şensürek, 
“Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde 
çalışmalarımızdan bahsettik. Şeffaf 

çalışan bir gazete olduğumu belirttik. 
Ziyaretlerimiz sırasında Sayın Valimizden, 
Kaymamamızdan ve İl Müdürümüzden 
de önemli öneriler geldi. Kendileri 
çalışmalarımızı takdir ettiklerini söylediler. 
Daha fazla engelliye ulaşmamız için 
çalışmalarımıza katkı sunacaklarını ifade 
ettiler. Ziyaretimizi kabul ettiği için Sayın 
Valimiz Erol Alyıldız’a, Kaymakamımız 
Mehmet Eriş’e ve İl Müdürümüz Nesim 
Tanğılay’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Engellim Sesi Gazetesi’nden daha fazla insana ulaşmak için önemli ziyaretleri sürdürüyor.
Vali Ayyıldız’ın konuğu olduSesi
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Gazetenize 
verdiğiniz 
destekle 
engelliler için 
umut olmayı 
sürdürüyoruz. 
Ihtiyaç sahibi 
engelli 
kardeşlerimize 
engelli 
sandalyesi 
ulaştırmayı 
gazetemizin en 
büyük amacı 
sayıyor, bu 
yolda  bir yılı 
devirmenin 
gururunu 
yaşıyoruz.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, gazetemizin Genel Müdürü Didem Şensürek

O yüzler gülünce 
dünyalar
hepimizin oluyor!

ZOR GÜNLERDE BILE HAYIRDA
YARIŞANLARA SELAM OLSUN

Söz konusu engelliler ve ihtiyaç sahipleri denilince 
duyarlı bir milletin ferdi olmaktan gurur duya-
rız. Peki gazetemizin gelirleriyle elde ettiğimiz 

engelli sandalyelerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle 
buluşturunca yaşadığımız hisleri anlatamadığımızı 
söylesek bize inanırmısınız?

Bir yılı doldurarn gazeteniz Engellim Sesi ile bu 
kardeşlerimize elimizden geldiği ölçüde yardımcı ol-
maya çalışıyoruz. Engellilerin haberlerini kamuoyuna 
duyurarak bugün evinde oturan, dört duvara hap-
solmuş bir çok engelli kardeşimizin bunu yenmesini, 
hayata katılıp türlü başarılar elde etmesi için varız. 
Bizim görevimiz engellilerin başarılarını, haklarını, 
hikayelerini, isteklerini aslında aklımıza gelecek her 
türlü konuda insanların empati yapmasını kolay-
laştıracak haber ve fotoğrafları yayımlamaya gayret 
gösteriyoruz.

Konuyla ilgili farklı ve yapılmayanı hayata taşıyan 
bir vizyon çizmeyi hedeflediklerini söyleyen Engel-

lim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem Şensürek, 
hedefimizin engellilere ve ihtiyaç sahiplerine her 
alanda dokunmak olduğumuzu kaydetti. Son yıllarda 
çıkarılan yasalarla birlikte bir çok mağduriyetin önüne 
geçildiğini ve devletin engelliye bakışında olumlu 
adımlar atıldığının altını çizen Şensürek, “Amacımız 
elimizden geldiğince engelli kardeşlerimizin yaralarını 
sarmak, onlara dokunmak, dertleriyle hemhal olmak. 
Devletimiz engelliler için eskiye oranla muhteşem 
diyebileceğimiz hizmetler sunuyor. Ancak yine de 
eksiklerimiz var, biz de hem engelli kardeşlerimize 
hem de kamuya yardımcı olabilmek içinçalışıyoruz. 
Sadece engelli sandalyesi dağıtmak olarak bu konuyu 
indirgemeyi doğru bulmuyoruz. Bu kardeşlerimizin bir 
çok sorunu var. Bazen oturup sohbet etmek bile onlar 
için çok önemli. Ekibimiz bu duyarlılıkla engellilerin 
sorunlarını, taleplerini, haklarını, hayata dair hikalerini 
duyurmak için gazetemizi özenle hazırlıyor.” şeklinde 
konuştu.

Türkiye geneli manuel 
sandalye ulaştırmaya 
devam..

Ihtiyaç sahibi kişilere bir 
tebessüm olabilirsek ne 
mutlu bizlere.

Bir insana değer 
vermek, özen göstermek 
, ona kıymetli olduğunu 
hissettirmek” Bir 
kültürdür”

Bunun eğitimi yoktur, 
kitaplarda yazmaz yolu 
insan olmaktan geçer..
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Adana Emniyet 
Müdürü Zafer 
Aktaş, önemli 
konuklarını 
ağırladı. Polislik 
mesleğini çok 
seven engelli 
ve hasta çocuk-
lar bir günlüğü-
ne polis oldu.

Engelli ve hasta çocuklar polis oldu
ADANA'DA polislik 
mesleğini çok seven en-
gelli ve hasta çocuklar bir 
günlüğüne polis olurken, 
çocukları Adana Emniyet 
Müdürü Zafer Aktaş 
makamında ağırladı. 

Bu durum Adana 
Emniyet Müdürü Zafer 
Aktaş'a aktarıldı. Bunun 
üzerine Aktaş, engelli 
ve hasta çocukların bir 
günlüğüne polis olma 
hayalini gerçekleştirdi. 
Çocukları makamında 
kabul eden Aktaş onla-
ra polis kıyafeti giydirdi. 
Ayrıca Aktaş çocuk-
lara hediyeler verdi. 
Hayalini gerçekleştiren 
çocuklar çok mutlu 
olduklarını söyledi.

“Engelli atamalarını aralık 
ayında gerçekleştireceğiz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Engelli atamalarını, 
kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi.
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda bakanlığının 2020 yılı 
bütçesinin sunumunu yaptı.

Ailenin önemine işaret eden 
Selçuk, yürütülen tüm politikala-
rın nihai hedefinin mutlu, çalış-
kan ve üretken bireylerin, uyumlu 
aileler içinde daha müreffeh bir 
toplum hedefine doğru birlik ve 
beraberlik içinde yürümesi oldu-
ğunu belirtti.

Selçuk, eğitimden sağlığa, istih-
damdan sosyal hayata her alanda 
engellilerin olduğunu söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun ve 
alt düzenlemeleriyle Türkiye’de 
ilk kez 1500 maddelik engelliler 
hukuku oluşturulduğunu anımsa-
tan Selçuk, Türkiye’nin 2007’de 
Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme’yi imzalayan ilk ülkeler 
arasında yer aldığını vurguladı.

Selçuk, engellilere yönelik hiz-
metleri medeniyetin ve gelişmiş-
liğin temel bir göstergesi olarak 
gördüklerini ifade ederek, “Engelli 
atamalarını, kotaları dolduğu 
sürece aralık ayında gerçekleştire-

ceğiz.” dedi.
Engelli bireylere yönelik 

gündüz yaşam merkezlerini ülke 
genelinde yaygınlaştırmaya de-
vam ettiklerini 
belirten Selçuk, 
2018’de 7 olan 
gündüz yaşam 
merkezi sayısını 
2019 itibarıyla 
52 ilde 68’e 
çıkardıklarını 
söyledi.

Engellilerin 
ilgi, yetenek ve 
becerilerine odaklanarak işe yer-
leştirilmesini sağlayan istihdam 
modeline önem verdiklerini vur-
gulayan Selçuk, “2002’ye kadar 
atanan engelli memur sayımız 
5 bin 770 civarındayken hükü-
metlerimiz döneminde atanan 
engelli memur sayısı yaklaşık 10 
kat artarak 55 bini geçti. Geçmiş 
yıllarda olduğu gibi engelli vatan-
daşlarımızın EKPSS sınav maliye-
tini Bakanlığımızca karşılamaya 
devam ediyoruz.” diye konuştu.

Selçuk, 2019 itibarıyla yatılı 
kurum bakımı talebi olan 152’si 

resmi olmak üzere ülke genelin-
de toplam 406 huzurevinde 26 
bin 233 yaşlıya hizmet verildiğini 
anlatarak, 168 bin yaşlının evde 

bakım desteğin-
den faydalandı-
ğını kaydetti.

Bakanlık 
olarak, şehitlerin 
emanetlerine 
ve kahraman 
gazilere sahip 
çıkmaya devam 
ettiklerini dile 
getiren Selçuk, 

2014’ten bugüne kadar 26 bini 
aşkın şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınına kamuda istihdam sağ-
landığını vurguladı.

Sosyal Yardım Kartı Projesi’ni 
hayata geçirerek 2 milyon va-
tandaşa banka kartı verdiklerini 
ifade eden Selçuk, tüm sosyal 
yardımların yüzde 86’sının artık 
nakdi olarak yapıldığına dikkati 
çekti. Selçuk, sosyal yardım alan 
fakat çalışabilir durumdaki va-
tandaşları, İŞKUR’a yönlendirerek 
istihdamlarını teşvik etiklerini de 
söyledi.


