
 
 

   

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir                               

Lefkoşa, 5 Ocak 2017 

 

Avrupa Komisyonu “Engelli bir bireyin yaşamından bir gün” konulu 

panel düzenliyor 

Avrupa Komisyonu’nun  6 Ocak 2017, Cuma günü düzenleyeceği panelde dahiliyetçi büyüme ve sosyal adalet 

çerçevesinde engelli bireylerle ile ilgili politikaların önemi vurgulanacaktır. Lefkoşa Merit Otel’de 11:00 ile 

13:30 saatleri arasında yapılacak olan panel Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), LTB Engelsiz Dans 

Okulu, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD)’nin işbirliği ile organize 

edilmiştir.  

Etkinliğin amacı engelli bireylerin sosyal entegrasyonunun önemiyle ilgili farkındalığı geliştirmektir. Engelli 

bireylerin yaşamlarından kesitler ve ayrıca AB uygulamaları yanı sıra yerel uygulamaların konuşulacağı panelde 

konuşmacı olarak AB uzmanı İdil Seda Ak, AB’nin engelli bireylerle ilgili politikaları ve AB’deki en iyi uygulamalar 

konularını içeren bir sunum yapacaktır. Buna ilaveten Gülay Gündüz Efendi, “Engelsiz Yaşam Evi Projesi” ve 

Kıbrıs Türk toplumundaki uygulamalar, Ruhsar Vudalı, Mehmet Geçit ve Bahire Doğru, Kıbrıs Türk toplumunda 

engelli bireylerin yaşamlarından kesitler ve tavsiyeler ve son olarak Çelen Çağansoy, LTB Engelsiz Dans Okulu 

konularında sunumlar gerçekleştireceklerdir.   

Avrupa Engelliler Günü çerçevesinde AB Bilgi Merkezi, KİKEV ve KTOÖD işbirliği ile ayrıca Aralık 2016’da Lefkoşa 

ve Girne’de çevresinde ve ailesinde işitme engeli olan kişilere, çalışanlara ve öğrencilere “İşaret Diline Giriş” 

başlıklı iki seminer organize etmiştir. 

AB Engelli Stratejisi 2010-2020 engelli bireylerin topluma eşitlik temelinde katılımını engelleyen bariyerleri 

kaldırmayı amaçlamaktadır. Strateji, AB ve ulusal hükümetlerin engelli bireyleri nasıl destekleyebileceği ve bu 

bireylerin haklarından yararlanmalarını nasıl sağlayabilecekleri konularını özetlemektedir.   

 

Kısa Geçmiş: 

Avrupa Birliği’nde her altı kişiden birisinin – yaklaşık 80 milyon – hafif ve ağır derece arası değişen bir engeli 

bulunmaktadır. 75 yaşını aşkın kişilerin üçte birinden fazlasının hareketlerini kısıtlayan engelleri bulunmaktadır. Bu 

rakamlar devamlı olarak artan AB nüfusuyla beraber yükselecektir. Bu bireylerin birçoğunun topluma ve ekonomiye 

katılımı, karşılarına çıkan fiziksel veya diğer zorluklar ve ayrımcılık yüzünden sıklıkla engellenmektedir. 

AB Temel Haklar Şartı “Birlik, engelli bireylerin özgürlüklerini, sosyal ve mesleki entegrasyonlarını ve topluma 

katılımlarını sağlamak amacıyla tasarlanmış olan önlemlerden yararlanma haklarını tanır ve bu haklara saygı duyar,” 

İfadesini içerir. Buna ek olarak, AB ve 28 AB üyesi ülkelerin tümü Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne imza atarak engelsiz bir Avrupa oluşturmak yolundaki kararlılıklarını göstermişlerdir.  

 

‘Erişilebilirlik’ engelli bireylerin, başkalarıyla eşitlik temelinde, fiziksel ortama, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojilerine 

ve sistemlerine ve diğer imkan ve hizmetlere olan erişimi anlamına gelmektedir.   

  

 

İlgilenen şahıslar bu etkinlikler ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için AB Bilgi Merkezi Facebook sayfası f/abbilgi veya AB Bilgi 

Merkezi’ne başvurabilirler: info@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik, Lefkoşa. 

Medya iletişim:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303EN.01000101.htm
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