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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağlı ih�yaçlı durumda olan  bir kısım üyenin 
bir yıllık fizik tedavi ve rehabilitasyon hizme� bedeli karşılanmış�r.

Yenierenköy Belediyesi’ne ait su arıtma tesisinin yenilenmesi ve bakımının sağlanması
için maddi yardım  yapılmış�r.

Sosyal Riskleri Önleme Vak�’na, bakım ve eği�m gereksinimi olan çocukların özbakım 
ve eği�mlerine yönelik olarak hazırlanan kreş/bakımevi projesi için  maddi yardım
sağlanmış�r.

Çanakkale Ortaokulu’na fotokopi cihazı alınmış�r. 

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri’ne ait binanın tamirat işleri
yapılmış ve maddi destek  sağlanmış�r.

Ramazan Bayramı’nda Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret eden kişilerin ulaşım bedelleri
karşılanmış�r.

İdaremiz, ih�yaçlı kişilere sağlamış olduğu maddi yardımlar yanında, ih�yaçlı öğrencilerin 
eği�m giderleri ile Özel Eği�m Vak�’na devam eden çocukların okul giderlerinin 
karşılanması için katkı sağlamış, maddi imkanları kısıtlı olan bazı  vatandaşların evlerini 
tamir  e�rmiş veya tamir etmeleri için inşaat malzemesi temin  etmiş, bazı muhtaç 
kişilere gıda pake� yardımı  yapmış ve bir kısım vatandaşın  evine elektrik bağlanması
için maddi yardım yapmış�r.

İDAREMİZ YARDIMLARINI AĞUSTOS AYINDA DA SÜRDÜRDÜ



KKTC Engell�ler Dayanışma Derneğ� yayını olan ’n�n ENGELSİZ KIBRIS DERGİSİ
�lk sayısının basımı �ç�n İdarem�z tarafından madd� destek sağlanmıştır.

İDAREMİZ, HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLADIĞI YENİ BİR 
          PROJE İLE ÇOCUKLARA UMUT IŞIĞI OLDU

Proje kapsamında, ülkemizde son dönemlerde giderek artan
teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı, obezite, hareketsizlik
gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olmak 
adına çocuk ve gençlere yönelik, kullanımı ücretsiz spor�f oyun 
alanları düzenlenmesi hedeflenmiş�r.
Projenin ilk çalışması  Vakıflar İdaresi’ne ait Küçük Kaymaklı 
Çarşısı’ndaki  bir alanın çimlendirilip futbol oyun alanı olarak
düzenlenmesi şeklinde gerçekleşmiş�r. 

BU AY DOĞANLAR

Arkadaşlarımızın doğum günler�n�

kutlar sağlık ve mutluluklar

d�ler�z. Ertan Kordal
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Öznur Soysal
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Ali Yeltekin
13 Ağustos

Ülkemizde yaşayan engellilerin birçok sorunu mevcut. Her engel
grubunun kendi ayrı sorunları olsa da ortak olan sorunların oranı
azımsanmayacak düzeyde diyebiliriz. Bu ortak sorunların başında
ise çevre, eği�m ve toplumun bakış açısı geliyor.
Çevre ortak sorun. Çünkü sokaklarımız, caddelerimiz, mahallelerimiz,
işyerlerimiz özetle çevremiz engellerle dolu.
Doğru düzgün kaldırım yok. Olanlarda ise bir engelli bireyin hareket
edebilmesine olanak tanınmıyor. Kaldırım üzerlerinde görme engelliler
için sarı şerit beyaz baston yolu olarak tabir edilen yürüme yolları yok
denecek düzeyde. Yine kaldırımlar ortopedik engelliler için rampalı
olarak dizayn edilmemiş durumda.

TEMEL ENGEL SORUNLARI

Şurasında üzücü bir gerçek ki mevcut yol ve kaldırımların birçoğunda
engelli olmayan bireyler dahi rahat olarak yürüyemiyor. Birçok yerde
kaldırım yok çünkü insanların yürümesi için yapılan kaldırımları bilinçsiz
vatandaşlar tara�ndan park edilmiş arabalar, yine duyarsız işyeri
sahiplerinin yerleş�rdiği çiçeklik ve tabelalar, çöp konteynerleri gibi
engeller işgal ediyor.
Eği�m ortak sorun. Çünkü görme ve işitme engelliler için gerekli olan
özel eği�m neredeyse yok hükmünde. Okullarımızda özel eği�m sınıfları
bulunmuyor. Özel eği�m merkezlerinin sayısı da çok az. Özellikle görme 
ve işitme engelliler için özel eği�mci bulmak çok güç.  

Yine okullarımızda ortopedik engelliler için gereken mimari düzenlemelerin
sağlıklı olarak yapıldığını ifade edemeyiz. Birçok okulun giriş çıkışında rampa
dahi göremiyoruz.

Toplumun engellilere bakış açısı da ortak bir sorun. Çünkü engelli bireyleri engelleyen en
büyük engel bakış açısıdır. Engellilere normalin dışında davranmak, yüksek sesle konuşmak,
özetle acımak önlerine engelden setler yapıldığı anlamına gelir diyebiliriz. Engellilere yardımcı
olmaya çalışırken kırmayı, incitmeyi, üzmeyi istemeyiz değil mi? Toplum olarak bu konuda 
duyarlı olmaya çalış�ğımız aşikar.
Acımak yerine anlamak, üzülmek yerine yanında olmak en büyük destek�r bir engelli için.
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