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BEDD olarak engelli bireylerin yaşama güvenle tutunabilmesini sağlamak için 1993 yılından bu yana yaklaşık 35.000 
engelli vatandaşımıza, hayatlarını kolaylaştıran ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek tekerlekli sandalyeleri kendilerine teslim 
etmenin mutluluğunu yaşadık.

Yaygın kanının aksine, herhangi bir tekerlekli sandalye, engellilerin derdine derman olmayacağı gibi gelişigüzel alınacak 
sandalyeler engelli bireyin engelini artırabileceği gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir. Tekerlekli 
sandalyelerin gerçekten yarar sağlayabilmesi için ebatlarının, tasarımlarının ve kullanım özelliklerinin tamamen kullanacak 
engelli kişiye özgü olması gerekmektedir. BEDD olarak, kişiye özel tekerlekli sandalyelerin güvenlik ve toplumsal yaşam 
açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, tekerlekli sandalye dağıtımlarımızda ihtiyaç sahipleri hakkında 
kapsamlı çalışmalar yürütüp, bireysel engelin yapısına uygun araçları temin ediyoruz. Böylece bağışçılarımız yaptıkları bireysel 
veya kurumsal tekerlekli sandalye bağışlarının doğru kişilere ve en yararlı şekilde ulaştırıldığını bilerek, güven ve huzur içinde 
yardımda bulunmaktadır..

Ülke çapında tekerlekli sandalye yardımları 81 ildeki valilikler, kaymakamlıklar veya belediyeler ile birlikte düzenlenen dağıtım 
törenleri ile ihtiyaç sahibi engellilere teslim edilmektedir.

İş bu yazı aracılığıyla il veya ilçenizde bulunan bedensel engelli ihtiyaç sahiplerinin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını 
karşılamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Bölgenizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye yardımlarımızdan faydalanabilmesi için, belediye 
başkanlıklarına, muhtarlıklara, engelliler ile ilgili kurum ve demeklere, varsa yaşlılar yurdu ve huzur evlerine bilgi verilmesini ve 
aşağıda tarafınıza arz edilen evrakların eksiksiz tamamlanarak, kişilerin de ayrıntılı bilgilerinin bulunduğu listenin eklendiği bir 
üst yazı ile demek merkezimize posta yoluyla gönderilmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte mükerrer yardımların 
önlenmesi ve bağışların verimli kullanılması amacı ile yapılan tespitlerde daha önce tekerlekli sandalye almamış ve gerçek 
ihtiyaç sahibi bireyler olması yapılan bağışların ve yardımların yerine ulaşması açısından önemlidir..

1 Nisan 2017 tarihine kadar demeğimize gönderilmesini önemle rica ederiz. İlgili tarihten sonra yapılacak başvurular yıl 
boyunca gönderebilir ayrıca demek merkezimiz aranarak tekerlekli sandalye birim sorumlusuna bilgi verilmesi gerekmektedir.

NOT: BEDD AİLESİ olarak 24 yıldır devam eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteğimize her zaman devam etmektedir, 1 
nisan 2017 tarihinden sonra gelen talepler için demeğimizi arayıp bilgi alıp gönderimleri hakkında danışabilirsiniz..

İlinizde / İlçenizde bulunan bedensel engelli ihtiyaç sahiplerinin saptanabilmesi için ilçe sosyal yardım vakıfları ile koordineli 
çalışmak istediğimizi, tekerlekli sandalyelerin temini ve de teslimatlarıyla ilgili ulaşım ve kargo bedellerinin de BEDD 
tarafından sağlanacağını bildiririz ■ Dağıtımlar adrese teslim va da kurumların toplu dağıtım talepleri doğrultusunda 
değerlendirilip uygun prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Ekonomik durumu müsaade etmediği için tekerlekli sandalyeye kavuşamayan engelli ihtiyaç sahiplerinin topluma kazandırılması 
hususunda gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Dağıtım yapılacak tekerlekli sandalye tipi;
1- Normal Çocuk / Yetişkin Tekerlekli Sandalye
2- lthal Çocuk / Yetişkin Tekerlekli Sandalye
3- Banyo ve Tuvaletli Çocuk / Yetişkin Tekerlekli Sandalye
4- Spastik Çocuk / Yetişkin Tekerlekli Sandalyesi
5- Özellikli Çocuk Sandalyesi (Puset)
6- Kanedyen
7- Koltuk Altı Değneği
8- Normal Wolker (Hareketli&Hareketsiz
9- Rollatör

Talep edilen evraklar;
1- Nüfiıs Cüzdan Sureti veya Kimlik Fotokopisi
2- İkametgâh
3- Fakirlik veya Muhtaçlık kâğıdı
4- Engelli Raporunun Fotokopisi
5- Engelli bireyin veya yakının telefon bilgisi (Mutlaka!)
6- Tekerlekli Sandalye Başvuru Formunun Doldurulması
7- Dağıtımı yapılacağımız tekerlekli sandalye türlerinden 

engel durumuna uygun olarak gördükleri sandalyeyi 
ekimizde yer alan görselli açıklamalarına göre

seçebilirler.


