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Sevgili Dinleyicimiz, 

161. sayımızla sizlerle beraberiz. Bu sayımızda da sizler için birbirinden özel içerikler 

hazırladık. Şimdi hep birlikte bu başlıklara bir göz atalım.  

 

*GÜNCEL / 2023 YILI ÂŞIK VEYSEL YILI İLÂN EDİLDİ: / YAZAN: M. EMİN DEMİRCİ. 

 

*GÖRENELLER GÖRME ENGELLİLER OKULU TANITIMI/ HAZIRLAYAN: SELDA 

YILDIZHAN./ REHBER ÖĞRETMEN.  

 

*BİR KÖRÜN EV YAŞAMI 2. BÖLÜM / YAZAN: NECDET TURHAN. 

 

*İKİ KAPAK ARASI / BİR AŞK MASALI / HAZIRLAYAN: OĞUZ TAŞDEMİR 

 

* TURGED SPORU BIRAKIYOR / YAZAN: FATİH KARADAYI. 

 

 

*TEKNOLOJİ KÖŞESİ / NVDA: AÇIK KAYNAK, ÜCRETSİZ, CAMİA ODAKLI BİR YAZILIM / 

YAZAN: ÇAĞRI DOĞAN. 

 

 

*SPOR KÖŞESİ / ENGELLİ SPORUNUN DÜNÜ / HAZIRLAYAN: MUSTAFA ÇAKMAK. 

 

*KÜLTÜR SANAT KÖŞESİ / ANDREA BOCELLİ / HAZIRLAYAN: OĞUZ KARADAĞ. 

*HAKLARIMIZI BİLELİM. / BİR YILAN HİKÂYESİNE DÖNEN GÖRME ENGELLİ 

BİREYLERİN NOTERLERDE YAŞANAN TANIK SORUNU:/ YAZAN: AV.MÜJGAN BİLGEN 

ÖZEN. 

 

*SAĞLIK KÖŞESİ / SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ/ YAZAN: DİYETİSYEN MURTAZA ALPEREN 

KAÇMAZ. 

 

*DİZELERİN DİLİNDEN / İHTİLAÇ / YAZAN: EKREM KILIÇ. 
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GÜNCEL  

 

2023 YILI ÂŞIK VEYSEL YILI İLÂN EDİLDİ. 

 

YAZAN: M. EMİN DEMİRCİ. 

 

 

Cumhurbaşkanlığı içinde bulunduğumuz 2023 yılını Aşık Veysel Yılı olarak ilân etti… 

Dünyaya veda ettiği 21 Mart günü her yıl çeşitli anma programları yapılırken; 

2023 yılında ise büyük ozan bütün bir yıl boyunca anılacak, çeşitli yönleriyle anlatılacak ve 

genç kuşaklara tanıtılacak. 

Türkiye Körler Federasyonu ve üye dernekler de yıl boyu çeşitli anma etkinlikleriyle bu 

büyük ozanın örnek kişiliğini ele alacak, Ülkemizdeki Körlerin toplumdaki yerinin 

iyileştirilmesinde büyük ozanın oynadığı rolü dile getirecek. 

Ozanın ölümünün 50. Yıl dönümünün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümüne 

rastlaması da ayrıca ilginçtir; çünkü Veysel Cumhuriyetle özdeşleşmiş bir aydın ozandır. 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünde Cumhuriyet Destanıyla onu övmüş, bazı köy 

enstitülerinde öğrencilere dersler vermiş, Cumhuriyete bağlılığı aşılamıştır. 

Ozanlığı, derin doğa sevgisi ve insan felsefesinin yanında; Veysel Türkiye körlerinin medar’ı 

iftiharıdır. 

7 yaşında çiçek hastalığından gözlerini kaybeden ozan yenilmemiş; babasının verdiği sazla 

kısa zamanda kendine çevresinde iyi bir yer edinmiştir. Bu ünü kısa zamanda çevresini aşmış, 

Ahmet Kutsi Tecer’in 1932 yılında keşfetmesiyle ünü bütün ülkeye yayılmıştır. Onun yaşam 

biçimini etkilemiş, mücadele azmini körüklemiş, neredeyse onun avantajlı duruma gelmesini 

sağlayan körlüğünü öne çıkarmamıştır. Aşık Veysel’in ozanlığının yanında körlüğü sanki bu 

büyük ozanı yaratan önemli bir karakteristik özelliği gibi durmaktadır. bu özelliği körlerin 

toplumdaki olumsuz algılanışına karşı sanki bir başkaldırıdır. Bu yönüyle Federasyonumuzun 

tüzüğünün amaç maddesinde yer alan “toplumsal yaşamın her alanındaki ayrımcı uygulama 

ve düzenlemelerin giderilmesi” ifadesiyle örgütsel mücadeleyi de güçlendiren bir yönü vardır. 

Aynı zamanda elverişsiz ortamlarda, kendini anlamayan bir çevrede yaşayan, kendini 

umutsuz ve çaresiz hisseden körlerin kutup yıldızıdır. 
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Büyük ozanın şu dizeleri yalnızca körleri aşağı gören insana sesleniş değil, tüm dezavantajlı 

kesimlerin ortak sesi gibi yankılanmaktadır: 

Beni hor görme kardeşim 

Sen altınsın, ben tunç muyum? 

Aynı vardan var olmuşuz 

Sen gümüşsün, ben sac mıyım? 

 

Aynı vardan var olmuşuz 

Sen gümüşsün, ben sac mıyım? 

 

Ne var ise sende bende 

Ne var ise sende bende 

Aynı varlık her bedende 

Yarın mezara girende 

Sen toksun da ben aç mıyım? 

Yarın mezara girende 

Sen toksun da ben aç mıyım? 

 

Kimi molla kimi derviş 

Kimi molla kimi derviş 

Allah bize neler vermiş? 

 

Kimi arı, çiçek dermiş 

Sen balsın da ben çec miyim? 

 

Kimi arı, çiçek dermiş 

Sen balsın da ben çec miyim? 

 

Topraktandır cümle beden 

Nefsini öldür ölmeden 

Böyle emretmiş Yaradan 

Sen kalmemsin, ben uç muyum? 
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Böyle emretmiş Yaradan 

Sen kalmemsin, ben uç muyum? 

 

Tabiata Veysel Aşık 

Topraktan olduk, kardaşık 

 

Aynı yolcuyuz, yoldaşık 

Sen yolcusun, ben bac mıyım? 

Aynı yolcuyuz, yoldaşık 

Sen yolcusun, ben bac mıyım? 
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GÖRENELLER GÖRME ENGELLİLER OKULU TANITIMI 

HAZIRLAYAN: SELDA YILDIZHAN. / REHBER ÖĞRETMEN. 

 

Sevgili okurlarım… Okulumuzun tanıtımını yapmadan önce kurumumuzun yüreğimdeki 

yerinden kısaca bahsetmek istiyorum; 

Henüz 6 yaşındayken görmekle görmemek arasında zihnimdeki çelişkiler, onlarca sorularla 

adımımı attım o dönemki ismiyle Aydınlıkevler körler okulu ve yetiştirme yurduna. 

 Parmak uçlarımın noktalarla tanışmasıyla yavaş yavaş yanıt buldu zihnimdeki sorular. 

Karanlığa meydan okumanın tek yolunun bilgi meşalesiyle evrene bakabilmek olduğunu 

öğretti bana mezun olduğum ve yıllar sonra rehber öğretmen olarak atandığım okulum. 

 Okulumuz pansiyonlu eğitim   verdiği dönemlerde eğitimine yatılı olarak devam etmek 

durumunda olan öğrencilere sımsıcak yuva olmuş, okulların 12 süreçlerine  Eğitim-Öğretime 

açık olması felsefesiyle sonradan görme yetisini kaybeden yada imkansızlıklar nedeniyle 

temel eğitim alamayan yetişkin görme engelli bireylere akademik bağımsız yaşam , sosyal 

mesleki beceriler kazandırma konusunda ev sahipliğinde bulunmuş, kendilerini geliştirme 

süreçlerine  katkılar sağlamıştır.   

Hukuk, basın yayın, uluslararası ilişkiler, öğretmenlik, sanat, spor  ve gelişen dijital çağda   

yazılım V.S. birçok mesleğin  temelinde görmeniz mümkündür bu günkü adıyla Gören eller 

Görme Engelliler Okulunu. 

Yazımın bu bölümünde ise okulumuzun tarihçesi hakkında bilgi vermek istiyorum: 

Okulumuz 1975-1976  Eğitim-Öğretim yılında “Aydınlıkevler Körler Okulu ve Yetiştirme 

Yurdu” olarak açılmıştır.  

1987 yılında bünyesine ortaokulun da eklenmesiyle “Gören eller İlkokulu ve Sanat 

Ortaokulu” adını almıştır. 

1998 yılında ilköğretim okulu statüsüne girmiş, “Gören eller Görme Engelliler İlköğretim 

Okulu” adı ile eğitim-öğretimini sürdürmüş, 2010 yılında iş okulu açılmıştır.  
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2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Göreneller Görme Engelliler İlkokulu – 

Ortaokulu ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere üç ayrı okul olarak aynı  

binada faaliyetine devam etmiştir. Ancak; okulumuzun 2018 yılında bünyesinde 4. Okulunda 

açılmasıyla ismi “Gören eller Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu-Özel Eğitim Meslek 

Okulu-Özel Eğitim Uygulama III. Kademe” adını almıştır. Okul kadromuz özel eğitime 

gereksinim duyan öğrencilerimize çağın eğitim modellerini uygulamaktadır; Bu bağlamda 

özel eğitim öğretmenlerimizin hedefi öğrenci merkezlidir. Kaliteyi arttırmak, engelli 

öğrencilerin ufkunu açmak ve hayata hazırlamaktır. 

Ancak; Okul binamız bakanlığımızın ilgili birimi tarafından incelenmiş olup, binamızın 

yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Okulumuz dört kademeden oluştuğu için; her 

yaş grubunun birbirinden farklı ihtiyaçları mevcuttur. Meslek okulu ve uygulama okulları için 

gerekli atölyelerin; (El Sanatları, Yiyecek -İçecek, Görsel Sanatlar sınıfları V.S.  

İlkokul ve ortaokul için; Fen Bilgisi, Yabancı dil laboratuvarı, tüm kademeler için müzik, 

beden eğitimi ve seminer salonlarının okul binasının yapımında mutlaka dikkate alınması 

gereken birimlerdir.   

Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde bu konuya son derece hassas 

yaklaşmışlardır. Taleplerimizin karşılanacağına dair vermiş oldukları olumlu tepkiler böyle 

tarihi kökene sahip bir kurum için oldukça önem arz etmektedir.  

Bizler eğitimciler olarak özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri için yapılacak tüm 

çalışmalarda gerekli desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. 
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BİR KÖRÜN EV YAŞAMI 2. BÖLÜM  

 YAZAN: NECDET TURHAN. 

 

Telefonda görüştüğüm hemşire hanımın "Karanlıkta merdivenlerden inebilir 

misiniz?"    sorusuna; "Binayı tanıyorum... Sorun olmaz, inerim." diye cevap verdiğimi daha 

önce  yazmıştım. Bazen bir  körün ışıkla işi olmadığı unutuluyor; ya da düşünülmüyor. 

Işık  konusunda yaşadığım ilk olay bu değil… Öncesi de var; Komşularım Ayşe ve Kağan 

akşam oturmasına bana gelecekler… Hazırlığımı yapıyor  onları bekliyorum. Hazırlığım da 

çayı demlemek, mutfak tezgahına tabak, bardak ve ikram edeceğim gıdaları koymak. 

Gerisini de gelen misafire bırakmak. Hazırlıklar  benden, self servis misafirlerden. Misafir 

ağırlamakta bulduğum en  kolay  yöntem bu. Yine böyle yapıyor ve beklemeye başlıyorum. 

Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum; Gelen giden yok. "Hayırdır" niye gelmediler. 

“Unuttular ya da bir işleri çıktı galiba." diye düşünüyorum. Ertesi veya bir sonraki gün Ayşe 

ile merdivenlerde karşılaşıyoruz. Ben bir şey söylemeden "Sana gelecektik ama evde yoktun. 

Işıkların yanmıyordu." diyor.  Şaşkınlıkla onu dinliyorum.  Evde olduğumu, hatta ikramlar 

için  hazırlık yaptığımı ve beklediğimi  söylüyorum. Bu kez şaşırıyor. Böylece misafir 

beklerken ışıkları yakmam gerektiğini öğreniyor  ve bunu alışkanlık haline getiriyorum.   

  

GİYİM  KUŞAM VE MUTFAK:  

  

Ev maceralarım haricinde sokak maceralarım da var. Olmasa garip olurdu zaten. Zira; 

yıllardır elde beyaz baston gezmeye çalışıyorum.  Sokak maceralarım "Ayrımcı Tutumlardan 

Seçmeler" başlığı altında da yer alabilir. Daha sonraki yazılarımda onları 

da anlatmayı     düşünüyorum.    

 

Dilerseniz görme engelli oğlumuz Burak Can'ın "Yalnız nasıl yaşıyorsun?" sorusunu 

anımsayıp mutfak,  giyim, kuşam  işlerimden söz edeyim: 

 

Doğal olarak bir görme engellinin bütün ev işlerini kendisinin halletmesi mümkün 

değil. Örneğin; ev temizliği ve çamaşır için destek alması  gerekiyor. Ancak ivedi 

durumlarda     elektrik süpürgesi ve ütü kullanabilmeli. Çamaşır da yıkayabilmeli. 
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 En başarılı olunması gereken alan ise mutfak işleri.  Mutfak bağımsızlığı olmayan bir körün 

yalnız  

yaşaması da pek olanaklı değil. Bu bir görme engellinin mutfakta üretkenliği ve başarısı  için 

öncelikle niyetinin olması ve kendisine güvenmesi gerekiyor.   

 

Kör bir birey; “Mutfak   işlerini  yapabilirim,  yemek    pişirebilirim, çay demleyebilirim, 

bulaşık yıkayabilirim." anlayışına sahip olmalı ve kendisine güvenmeli. İlk adım böyle 

atıldıktan sonra gerisi gelecektir.   

   

YANIK KOKUSUNA DİKKAT    

  

Mutfakta dikkatli olmak  çok ama çok önemli; Bilhassa ocak  temkinli kullanılmalı. 

Ocağın düğmeleri açık mı kapalı mı bilinmeli ve ara sıra da kontrol edilmeli. Bir şey  pişirilir 

ya da tekrar ısıtılırken ocakta unutulmamalı.  Ocağın yakın çevresinde yanabilecek şeyler 

bulundurulmamalı.  Ben bir kez ocak ateşinin yakınına     mutfak temizlik bezini    dalgınlıkla 

bırakmış  ve yanmaya  başladıktan sonra kokusunu fark edip lavaboya  atıp    zorlukla 

söndürebilmiştim.   Yanık kokusunu duymam ve  lavaboda söndürebilmem bir şanstı aslında. 

Böyle olmayabilir, maazallah bir yangında çıkabilirdi. Bu sebeple görme engelli ocak ateşinin 

yol açabileceği kazalara dair bilinçli olmalı ve çok dikkatli davranmalı. Gün boyunca evde 

olunmayacaksa   ocağın  açık olup olmadığı, üzerinde bir şey unutulup unutulmadığı  evden 

ayrılırken kontrol edilmeli.  

 

Aslında  ocağa bir şey konulduktan sonra onu hep aklımızın bir 

köşesinde    tutmamız   gerekiyor. Aksi takdirde hiç beklemediğimiz şeyler olabilir. Mesela; 

bir cezve içinde kaynatmaya  bıraktığınız yumurta cezvedeki suyun bitmesiyle genleşip 

şiddetle patlayabilir. Mutfağın dört bir yanına  yumurta atomları 

saçılabilir.  Duvarlarınızda  yumurta sarısı ile çalışılmış  sürrealist görüntüler oluşabilir. Şaka 

gibi değil mi? Evet ama bu şaka gibi  gözüken şey benim başıma geldi. Ocakta unuttuğum 

yumurta şiddetle patladı. Acil müdahale temizliği için eve bir  arkadaş çağırmam gerekti. 

Aman sizsiz olun  ocakta bir şey unutmayın.  
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YEMEĞİ HERKEZ GİBİ PİŞİRMEK:  

  

"Ocağı  dikkatle   kullanacağız kullanmasına da; Peki,  "yemeği nasıl pişireceğiz?"  diye 

sorulabilir. Yöntem gayet basit. Herkes nasıl yapıyorsa, öyle. Sadece bazı 

ölçülerin  geliştirilmesine  ihtiyaç var; Örneğin zeytin  yağını ölçmek gibi. Ben Uzun süre 

kapaklı büyük bir kâseden fincanla zeytinyağını kullandım.  Bir ara zeytinyağı şişesinden bir 

çay bardağına dökerek  ölçü yapıyordum. Tabii en uygunu kapaklı kaseden yağı küçük bir 

kepçe ile almak. Bir iki  deneme sonrası görme engelli yemekler veya salata için kaç ölçü 

yağ  kullanması gerektiğini   ve  yemeklerini nasıl pişirebileceğini öğrenebilir. öğrenme işinde 

ve mutfak tanziminde bir  görenden   yardım alması ve onunla yapacağı 

uygulamalar  ardından  aşçılığını ve diğer mutfak pratiklerini sürdürmesi daha akılcı olur. 

Tıpkı ilk  gidilecek    yolun  zihin haritasını     yaparken    bir görenden 

destek    alınması   gibi.  

 

MUTFAK HÂKİMİYETİNDE BAŞARI:  

  

Görme engelli zaman içinde mutfak hâkimiyetini  artıracak,    dokunma, işitme  ve koku 

alma  yetenekleriyle  bir yemeğin pişip pişmediğini takip  eder hale gelecektir.   Pişen bir 

yemek hakkındaki en belirgin ipuçları;  tencereden yükselen nefis yemek kokusu 

ve  kaynama  sesleridir. Mutfak hâkimiyetinde başarılı olunması için az ama 

kullanışlı  eşyaların olduğu, düzenli,  tertipli, temizliğine dikkat edilen bir 

mutfak  gerekmektedir. Görme engelli isterse bunların hepsini yapabilir. Yeter ki niyeti, 

kendine güveni ve enerjisi olsun.  Bir diğer önemli konu;  evde gören bir kişi varsa,   mutfakta 

ve evin diğer alanlarında kullandığı bir şeyi yine aynı yerine ve aynı şekilde bırakması 

gerektiği söylenilmeli. Aksi takdirde ev işlerimizde   aksamalar ve kazalar olabilir, 

ev     hâkimiyetimizde  sorunlar doğabilir.    

  

EVİMDEKİ OKLAVA:  

  

Kazalar deyince, yalnız yaşayan bir görme engelli için en talihsiz ve zor durumlardan birisinin 

porselen  ya da cam  eşya kırılması   olduğundan söz etmiştim. Evet gerçekten de bizler için 

oldukça   problemli bir durum bu.  Bu problem karşısında geliştirdiğim  çözüm; evde bir 

oklava bulundurmak.  
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Evet evde bir oklavam var. Fakat onu hamur  açmak için değil, kırılıp dağlan porselen ya da 

cam   parçaların  büyüklerini bulmakta kullanıyorum. Yerde dairesel arama  yöntemiyle 

oklavayı dolaştırıyor, temas eden büyük kırıkları bir kaba alıyorum. Sonrasında da 

elektrik    süpürgesiyle   geri kalanları temizlemeye çalışıyorum. Her görme engelli ev 

yaşamında  kendine özgü  değişik yöntemler bulup uygulayabilir. Kıyafetlerimi yönetmekte 

bulduğum yöntem ise;  çok sayıda  elbise askısı kullanmak. Askılara aldığım 

giysileri  kolayca seçip istediğimi giyebiliyorum. Katlanıp bir yere  kaldırılmış giysilerin 

kullanımı askıdakiler gibi pratik değil.    Giysilerimin renk seçiminde yıllar önce Türkiye 

Görme Özürlüler Kitaplığı'nın  bizlere hediye ettiği   renkleri söyleyen cihazı halen 

kullanıyorum. Bu değerli cihaz için TÜRGÖK'e bir kez daha teşekkür etmek isterim.  

  

BAĞIMSIZLIKTAKİ  ASIL BELİRLEYİCİ:  

  

Yukarıda  anlatmaya çalıştıklarımın hemen hepsi Milli Eğitim  Bakanlığı 

bünyesindeki  Körler Rehabilitasyon Merkezlerinde  "Kişisel İdare"  dersi olarak veriliyor. 

Ankara ve İstanbul'daki               bu      iki merkez   programlarında yer alan     özel 

eğitimler    bağımsızlığımıza büyük katkılar   yapabilir. Ancak asıl bağımsızlığımızın yaşam 

felsefemizce belirlendiğini asla unutmamalıyız.  

 

Yazımı bu noktada aklıma   gelen iki  sloganımla   bitirmek istiyorum… 

 

Engeller Aşılmak  Sorunlar Çözülmek İçindir  

 

Yaşamı Sevmek İçin Yürek Başarmak İçin Emek Gerek 

  

Herkese Sevgiler.   
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İKİ KAPAK ARASI  

BİR AŞK MASALI.  

HAZIRLAYAN: OĞUZ TAŞDEMİR. 

 

Sevgili okurlar; bu sayımızda size, ünlü yazar Ahmet Ümit'in " BİR AŞK MASALI " adlı 

romanını önereceğiz... 

Ahmet Ümit, genellikle polisiye romanlarıyla bilinen ve sevilen bir yazardır. Bu defa 

okuyucusunun karşısına Bir Aşk Masalı’yla çıkıyor yazarımız. Bu aşk masalı, Kaf Dağlarının, 

efsanevi yılanların ve balinaların hatta devlerin olduğu bir hayal dünyasında geçiyor. Doğanın 

hükmü altında yaşayan insanın durması gereken yerlerin hatırlatıldığı bu masal bir insanlık 

eleştirisi de yapıyor öte yandan. Hayvan sevgisini ve şiddetin sadece kaba kuvvetle değil, 

özgürlüklerin kısıtlanması ile de uygulanabileceğini ifade ediyor. Sevmesini bilmeyen, 

beceremeyen insanoğluna kendi sınırlarını gösteriyor. Aşkın gerçek anlamını yitirdiği 

günümüzde, gerçek aşkın gönüllerdeki anlamını da tekrar düşündürüyor. Aşkı aşk yapan şey 

aslında uğruna çıkılan her yolda, her türlü meşakkate, her türlü zorluğa göğüs gerecek kadar 

güçlü tutabilmesidir insanın. Okuyucu sadece bir masal okumakla kalmaz; aşk yolunda cesur, 

kararlı, tutkulu, iyiliksever olunsa da özgürlük yoksa ne sevgiden nede aşktan söz 

edilemeyeceğini ilgi çekici bir fantezi dünyasında görmüş olur. Diğer türlü seven gardiyan, 

sevilen mahkûm, bulundukları yer ise hapistir.  

Sevgili okurlar;   umarım bu kitabı severek okuyacaksınız. 
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TURGED SPORU BIRAKIYOR. 

 

YAZAN: FATİH KARADAYI 

 

 

Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) sporu bırakıyor. 

Körler camiasının eski adıyla Himaye Derneği olarak bildiği Türkiye Görme 

Engelliler Derneği (TURGED) hakkında camiamıza yeni katılanlara bilgi vererek 

yazıma başlayayım. 

Eski adıyla Türkiye Görmezleri Eğitim Ve Himaye Derneği 1970 yılında İstanbul’da 

kurulmuş; 1972 yılında Kamu Yararına çalışma iznini almış, 1975 yılında ise Türkiye 

kelimesini isminde kullanma hakkını elde etmiş üye ve şube sayısı bakımından ülkemizin 

2. en büyük derneğidir. 

Körlere hayır kurumu olarak hizmetine başlamış olan dernek, 1985li yılların sonuna 

doğru hak temelli mücadele eden bir örgüt olma yoluna evirilmiş halen hak temelli 

mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. 

2003 yılında yaptığı genel kurulla adının hem çok uzun, hem de görme engellilerin 

himaye edilmelerinin kuruluşumuzca kabul edilemeyeceğinden bu günkü adı olan 

Türkiye Görme Engelliler Derneği olarak değiştirmiştir. 

2009 yılında ise ülkemizde görme Engellilerin spor alanındaki gelişmelere paralel olarak o 

dönemin dernekler kanununun da derneklerin aynı zamanda spor kulübü olarak 

çalışabileceklerine izin vermesi nedeniyle önce genel merkezinde İstanbul TURGED 'i 

sonrasında sırasıyla Çanakkale, Kahramanmaraş ve Isparta TURGED kulüplerini kurmuştur. 

Görme engelli sporunun birçok branşın da rol alan derneğimiz, gerek milli takımımıza farklı 

dallarda sporcu vermiş, gerekse de kurumsal çözüm önerileriyle Görme Engelliler Spor 

Federasyonuna destek olmuştur. 

 

26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları 

yasasının derneklerin artık spor yapamayacaklarını emreden hükümleri gereğince 

dernek olarak camiaya hizmet edeceğinden;  
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önce genel merkez genel kurulunu 07.01.2023 tarihinde yaparak spor kulübünün 

başarılarını yine kendi üyeleri tarafından kurulan İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü 

(İSGÖR)'e devretmiştir. şubelerinde kurulan kulüpler de aynı yöntemi izleyerek devir 

iş ve işlemlerini yapacaktır. Kısacası resmi olarak 13 yıldır görme engelliler spor 

camiasında bulunan TURGED; yetiştirebilirse 2023 yılındaki GESFED 'in 

faaliyetlerinde üyeleri tarafından kurulan kulüpleriyle yer alacak. 

 

Yeni kurulan kulüplere başarılar diliyoruz. 
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TEKNOLOJİ KÖŞESİ  

 NVDA: AÇIK KAYNAK, ÜCRETSİZ, CAMİA ODAKLI BİR YAZILIM  

YAZAN: ÇAĞRI DOĞAN. 

 

NVDA (NonVisual Desktop Access), Türkçesiyle (Bilgisayara Görsel-olmayan Erişim) 

ifadesinin kısaltmasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere temel hedef kitlesi kör ve az gören 

kişilerdir. Bu yazılım, Avusturalya menşeli kâr amacı gütmeyen bir firma olan NVAccess 

tarafından Windows işletim sistemi için tasarlanmıştır ve ücretsiz olarak kullanılabilir. 

NVDA, Python programlama dili kullanılarak geliştirilmektedir.  

NVDA'nın temel felsefesi, Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarların görsel olmayan 

tekniklerle kullanılabilmesi için Ücretsiz ve açık kaynak bir Çözüm sunmak ve onu ilgili 

camianın talepleri doğrultusunda ve onların da katkısıyla sürekli olarak geliştirmektir. 

Dolayısıyla NVDA, gören kullanıcılar için ekran yoluyla aktarılan içeriği konuşma 

sentezleyicilere ya da braille ekranlara gönderir, yani bilgiyi işitilebilir ve dokunulabilir kılar. 

Yanı sıra, kullanıcıların bilgisayarı klavye kısa yolları kullanarak kontrol etmelerine; onların 

internet tarama, e-posta yazma, belge düzenleme ve diğer bilgisayar işlemlerini işitsel ya da 

dokunsal tekniklerden faydalanarak yapmalarına olanak tanır. 

Yazılım, temel olarak kör ya da az gören kullanıcılar tarafından kullanılsa da; okuma yazma 

bilmeyen ya da disleksili kişiler, dil öğrenenler veya oluşturdukları içeriğin ya da 

geliştirdikleri uygulamaların erişilebilirliğini sınamak isteyen yazılımcı/tasarımcılar da 

NVDA’dan faydalanabilir. NVDA, dünya çapında birçok kullanıcıya erişebilmektedir ve 

farklı dillerde kullanılabilmektedir. 

Uygulama, sürekli olarak geliştirilmektedir ve her yıl en az üç ya da dört yeni sürümü 

yayınlanmaktadır. Bu sayede kullanıcılar, en son eklenen özellikler ve iyileştirmelerden 

faydalanabilirler. Ayrıca, NVDA topluluğu, kullanıcıların istekleri ve önerileri doğrultusunda 

NVDA projesine doğrudan katkıda bulunabilmekte ya da uygulamayla birlikte çalışmak üzere 

eklenti geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Ben de bu yazıyla başlattığım diziyle söz 

konusu NVDA eklentilerinin bazılarıyla ilgili bilgi ve ipuçları vermeye çalışacağım. 
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Görsel Tarifi İçin Bir Yapay Zekâ Eklentisi 

İlk eklentimizin adı CloudVision. Bu eklenti, iPhone kullanıcılarının SeeingAI, Envision gibi 

uygulamalardan aşina oldukları çeşitli işlevleri NVDA’ya ekliyor. Yapay zekâ 

teknolojisindeki son gelişmelerden yararlanarak görsel içerikleri tarif etmeye ya da görsellere 

gömülü metinsel bilgiyi almaya yönelik bir eklenti. Tarifini ya da içerisindeki metinsel bilgiyi 

almak istediğiniz imaj dosyası (jpg/png/gif formatları destekleniyor) ya da herhangi bir yerde 

karşılaştığınız görsel üzerindeyken NVDA+Kontrol+I tuşlarına bastığınızda NVDA “nesne 

analiz ediliyor” bilgisini seslendiriyor ve işlem başlıyor. Tanıma işleminin sürdüğünü bip 

seslerinden anlıyoruz ve işlem bittiğinde sonuç yine NVDA tarafından seslendiriliyor. Tanıma 

sonucunun bir iletişim kutusunda gösterilmesi için bu tuşlara hızlı bir şekilde iki kez basılması 

gerekiyor. NVDA Tercihler menüsünden ulaşılabilen Girdi Hareketleri iletişim kutusunda, 

“Cloud Vision” kategorisi altından eklentiyle ilgili komutlar için atanmış kısa yol tuşlarını 

öğrenip düzenleyebiliyorsunuz. Tanıma işlemi yapay zekâ uygulamasının yüklü olduğu bir 

sunucuda (Bir ağda diğer kullanıcılar tarafından erişilen kaynakları barındıran bilgisayar) 

gerçekleştiğinden, eklentiyi kullanabilmemiz için bilgisayarımızın internete bağlı olması 

gerekiyor. 

Eklentinin, yazının hazırlandığı tarihteki en son kararlı sürümünü bu adresten indirebilirsiniz: 

https://github.com/alekssamos/cloudvision/releases/download/v3.0.0.5/CloudVision-

3.0.0.5.nvda-addon 

Son betasını ise bu adresten alabilirsiniz:  

https://github.com/alekssamos/cloudvision/releases/download/v3.0.0.6-beta2/CloudVision-

3.0.0.6.nvda-addon 
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SPOR KÖŞESİ.  

ENGELLİ SPORUNUN DÜNÜ. 

 HAZIRLAYAN: MUSTAFA ÇAKMAK. 

 

Biz görme engelliler kendi aramızda muhabbet esnasında görme engelli cümlesini 

kullanmayız; Görme engelli sözcüğü yerine, körler şeklinde cümlelerle birbirimize sesleniriz. 

Tıpkı bizi temsil eden Türkiye körler Federasyonunun isminde geçen, “körler” sözcüğü gibi.  

Doğuştan veya küçük yaşta sonradan görme yetisini kaybeden görme engellilerin, yani 

körlerin mutlaka bir körler okulu yıllarında yaşamış olduğu bir geçmiş vardır. Bütün 

insanlığın spora ve spor yapmaya düşkünlüğünün olduğu gibi, biz körlerin de spora, ayrı bir 

merakı vardır. Futbol maçlarını dinlerken, normal insanların Futbol maçlarındaki heyecana ve 

tutkuya bağlı olduğu gibi bizlerin de ayrı bir bağlılığı vardır. İşte bu sebepten dolayı; her kör, 

körler okulunda mutlaka bir topa poşet geçirme yöntemi ile, veya ses çıkaran herhangi bir 

teneke parçasına, vurma yöntemi ile tıpkı normal insanlar gibi futbol oynamaya çok merakı 

vardır. Eminim ki her körün körler okulunda, böyle bir arkadaşı vardır. Örneğin; her kör kendi 

arkadaşı ile topa poşet geçirerek, karşılıklı maç yapmıştır değil mi?  Eminim ki şu anda 

çocukluk arkadaşlarınızın hepsi gözlerinizde, bir bir canlanmıştır.  Ne güzel dostluklar? Ne 

güzel arkadaşlıklar değil mi? İşte insan o günlerine tekrar geri dönmek istiyor, ancak 

dönemiyor. Şu üç günlük dünyada o dönemdeki arkadaşlarımızla, ne kadar bağlantı 

kuruyoruz… Tekrar dostluklarımızı gözden geçirerek, eski arkadaşlarımızla anılarımızı bir 

daha tazelemek üzere, bütün okurlarımızı eski arkadaşlarıyla,  bir araya gelerek, bu anıları 

tekrar bir daha yaşarcasına, buluşmaya davet ediyorum. 

Bu arada yazımızın başlık kısmı dikkate alınarak, engelli sporu adına bilinen ilk Tırnova 

Amerika Birleşik Devletleri‘nde 1911 yılında,  sakatlar olimpiyatı adına düzenlenen ilk resmi 

turnuva olduğunu bu yazımızda belirtelim.  

Yazımızın diğer serilerinde; engelli sporunun bugünü, engelli sporunun yarını yazı serilimizle 

buluşmak üzere hoşçakalın… 
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KÜLTÜR SANAT KÖŞESİ.  

 ANDREA BOCELLİ  

 HAZIRLAYAN: OĞUZ KARADAĞ. 

 

Dünyaca ünlü tenor. “Tanrının şarkı söyleyecek bir sesi olsaydı, tıpkı onun gibi söylerdi.” 

Demişti Celine Dion. 

İşte öylesi bir sesten bahsediyoruz; güçlü, kendine has bir sesten ve yenilik ve yaratıcılığın 

buluştuğu bir vücuttan. 

Doktorların doğum öncesinde, ailesine çocuğun engelli doğacağını söylediği ve annesinin 

ısrarla kürtaja yanaşmadığı bilinmektedir. 22 Eylül 1958 yılında bu karmaşa ve belirsizlik 

içinde dünyaya gelen Bocelli’ye, 5 aylıkken glokom teşhisi konmuş, 12 yaşında ise bir maç 

sırasında kaza sonucu gözlerini tamamen kaybetmiştir. Annesi, teşhis konulduğundan itibaren 

Bocelli’nin eğitimiyle yakından ilgilenmiş; jünyor Bocelli’ye, 6 yaşına gelmesiyle birlikte 

piyano dersleri aldırmıştır. Piyano eğitimini; flüt, saksafon, trompet, trombon gitar ve davul 

gibi ensturumanların örenimi takip etmiştir. Bu eğitimler, Bocelli’nin sonraki hayatını 

derinden etkileyecektir. Klasik müzikle de yine bu dönemde tanışmıştır. Dadısı ona 7 

yaşındayken; franco Covalli’nin ilk plağını hediye etmiş, Bocelli o tarihten itibaren ünlü ses 

sanatçılarını yakından izlemiştir. ilk ses yarışmasını 14 yaşındayken kazanmış, aslında ileride 

büyük bir ses sanatçısı olacağının sinyallerini vermiştir. 1980 yılında hukuk eğitimi almak 

üzere; Pisa üniversitesini kazanmış; üniversite eğitimi sırasında da müzikle ilgilenmiştir. 1982 

yılından başlayarak; ; klasik müzik ve pop alanında 15 solo stüdyo albümü, 3 büyük hit 

albümü ve 9 tane opera kayıt altına almıştır. Romanza albümü, tüm zamanların en çok satan 

albümleri arasına girmiş, ayrıca; Sacred Arias albümü, klasik müzik alanında solo eser veren 

sanatçılar içerisinde bu güne kadar en çok satan albüm olmuştur. 

Bocelli’nin en büyük başarılarından birisi; klasik müziği özgün bir tarzla pop ve caz müziğine 

uygulaması ve bunu yaparken klasik müziğin temel öğelerine zarar vermemesidir. Bu sayede 

dünyada hem klasik müzik severlerin, hem de caz ve pop müzik severlerin dikkatini çekmiş; 

çok geniş yelpazede bir hayran kitlesine ulaşmıştır. 
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 İlk online konserini, “Umut İçin Müzik” adıyla 12 nisan 2020 yılında, youtube platformu ve 

kendi kişisel web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlamış ve dünyada bu konseri canllı olarak 

üç buçuk milyon insan takip etmiştir.  

Hayatı boyunca gerçekten de her zaman “umut için müzik” yapmış ve bunu eserlerinde hep 

hissettirmiş olan bu sanat abidesini bu güne kadar ziyaret etmediyseniz; şimdi yaslanın geriye 

ve “Con te Partiro” eserini; https://youtu.be/TdWEhMOrRpQ adresinden üzerinden 

dinleyerek; Andrea Bocelli’ye “Merhaba!” deyin. 
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HAKLARIMIZI BİLELİM.  

 BİR YILAN HİKÂYESİNE DÖNEN GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN 

NOTERLERDE YAŞANAN TANIK SORUNU. 

YAZAN: AV.MÜJGAN BİLGEN ÖZEN. 

 

Bu yazı dizimizde okuma-yazma bilen imza atabilen görme engelli bireylerin noterlerde 

yaptıkları düzenleyici işlemlerde ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olarak iki tanık 

istenmesinin zorunlu tutulması ve bu hukuka aykırı uygulamanın düzeltilmesi için verilen 

mücadeleler incelenmeye çalışılacaktır.  

Bu bölümde bu sorunun mevzuatsal durumu ortaya konacak daha sonraki bölümlerde sorunun 

giderilmesi için verilen mücadeleler ifade edilmeye çalışılacaktır.  

1926 yılında yürürlüğe giren 818 sayılı eski borçlar yasasının 14’üncü maddesinde imza 

konusu ve bu maddenin 3’üncü fıkrasında ise; görmeyenlerin imzaları hüküm altına 

alınmaktaydı. Bu maddenin 3’üncü fıkrasına göre; görme engelli kişilerin, imzalarının 

hukuken geçerli sayılması için imzanın iki tanık huzurunda atılması gerekiyordu. Bu nedenle 

de banka, noter ve tapu dairelerinde görme engellilerin resmi işlem yapmalarında tanık 

aranma mecburiyeti vardı. Bu maddenin gerekçesi ise; görme engellilerin imza atma anında 

karşılaşacakları her tür tehlikeler karşısında onların korunması olarak gösteriliyordu.  

Fakat bu uygulama insan hakları, eşitlik gibi evrensel hukuk kuralları açısından 

savunulamayacak bir yasa maddesiydi. Ayrıca; bu madde yüz yıl öncesine ait engelli bireyler 

hakkında ön yargılı ayrımcılık içeren bir düzenlemeydi. Bu nedenle; 01.07.2005 tarihinde 

kabul edilen ve 07.07.2005 tarihinde 25868 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren 5378 sayılı engelliler hakkında yasa tarafından iptal edilmiştir. 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 23 maddesiyle, 1512 sayılı noterlik kanununun 

73.maddesi, "noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme engelli olduğunu anlarsa, işlemler 

engellinin isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır. İlgilinin işitme veya 

konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkanının da bulunmaması halinde, iki tanık ve 

yeminli tercüman bulundurulur." şeklinde, yine 5378 sayılı yasanın 24.maddesi ile Noterlik 

Kanununun 75.maddesinin ikinci fıkrası "bir noterlik işleminde imza atılmış veya imza yerine  
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geçen el işareti yapılmış olmasına rağmen, ilgilisi ister veya adına işlem yapılan ve imza 

atabilen görme engelliler hariç olmak üzere noter, işlemin niteliği, imzayı atan veya el 

işaretini yapan şahsın durumu ve kimliği bakımından gerekli görürse, yukarıdaki fıkradaki 

usul dairesinde ilgili tanık, tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. Mühür 

kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir. 

Yine engelliler yasasının 50. maddesinde eski borçlar ve ticaret yasalarının imza başlıklı 

maddelerinde görme engellilerin imzalarında iki tanık aranma zorunluluğu yönündeki fıkralar 

iptal edilmiş yeni yasal düzenlemelerde yürürlüğe girmiştir.  

Yukarıdaki yasa maddelerinde de görüldüğü gibi; görme engelli bireyler tarafından 

gerçekleştirilen resmi işlemlerde yani tapu banka noter gibi kurum ve kuruluşlarda yapılan 

işlemlerde imza atarken artık iki tanık istenmesi zorunluluğu yeni yasal düzenlemelerle 

değiştirilmiş bu durum görme engelli bireyin tercihine bırakılmıştır.  

bu yasal düzenlemeler tapu tüzüğünde yapılan değişikliklerle tapu müdürlüklerinde 

uygulamaya geçirilmiştir. Banka müdürlüklerinde yaşanan sorunlar ise; BDDK tarafından 

bütün bankaları bağlayan yazılı görüş verilmesi ve Bankacılık işlemlerinin engellilerin 

erişimine uygun hale getirilmesini sağlayan yönetmeliğin çıkarılması ile giderilmeye 

çalışılmıştır. Elbette tapu dairelerinde ve bankalarda bu sorunların çözüldüğünü ifade etmek 

gerçekçi olmaz. Zira buralarda da hala bu sorunlar zaman zaman yaşanmaktadır. Fakat bu 

kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmelerle bu sorunlar büyük ölçüde çözülebilmektedir. 

Ayrıca bu kurum ve kuruluşların mevzuata aykırı bir genelge ya da yönetmelik gibi bir 

belgeleri yoktur.  Görme engelli bireylerin iradeleri yok sayılarak hukuka aykırı olarak 

kendilerine tanık   dayatılması uygulaması sadece noterlerde yapılan işlemlerde kalmıştır. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, 2014 yılında hukuka aykırı olarak çıkardığı 2014 / 2 

no’lu genelgede maksadı aşan bir yorum yapmış Noterlik Kanunu’nun 73. Maddesinde 

düzenlenen “Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme engelli olduğunu anlarsa, işlemler 

engellinin isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır” şeklindeki hükmün genel 

nitelikte hüküm olduğunu, görme engellilerin noter tarafından A4 kağıdına yazılan düzenleme 

şeklindeki işlemleri okuyamayacağını bu nedenle “Tutanağın okunması” başlıklı 86. maddesi 

ve “ilgilinin okuma yazma imkanına sahip olmaması” başlıklı 87. Maddelerine göre; iki tanık 

bulundurma zorunluluğunun hukuka uygun olduğunu iddia etmektedir.  
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Ayrıca Türkiye Noterler Birliği 2014 yılında çıkardığı bu genelgeyi 2019 yılında tarafımca 

Danıştay 8. idari dava kurulu başkanlığına genelgenin iptali için açmış olduğum iptal 

davasından sonra kötü niyetli olarak ve muazalı bir şekilde genelgenin içeriğini aynen 

saklayarak sadece sayısını değiştirmiştir. Oysa: Noterlik Kanunu’nun 73. Maddesi’nde görme 

engellilerin yapacakları işlemlerde ONAYLAMA VEYA DÜZENLEME ŞEKLİNDE 

AYRIM YAPMADAN engellinin isteğine bağlı olarak iki tanık bulundurulacağını açıkça 

düzenlenmiştir. Mevcut genelge bu haliyle Kanunlara açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

Görme engellilerin yapacağı işlemin onaylama veya düzenleme olup olmadığına 

bakılmaksızın isteğe bağlı olarak tanık bulundurulması gerekmektedir. Normlar hiyerarşisi 

gereğince kanunlara aykırı olarak genelge düzenlenemeyeceğinden, 2019/5 no’lu Genelge 

hukuka aykırılık teşkil etmektedir. 

 

Görme engelli yurttaşlar ayırt etme yeteneğine sahiptirler. Yapacakları işlemlerde kendisinin 

zarara uğrama ihtimalinin olduğunu düşünürlerse yanlarında tanıklarını götürerek işlemini 

yapabilecek yeterliliğe de sahiptirler. Görme engellilerin yapacakları işlemlerde tanık 

bulundurulması, ancak onların istediği bu yönde olduğu zaman uygulama alanı bulmalıdır. 

Görme engellilerin tanığa değil erişilebilirliğe ihtiyaçları vardır. Günümüz teknolojisi görme 

engelli vatandaşların herhangi bir belgeyi kimsenin yardımına gereksinim duymadan okuma 

ve inceleme olanağı vermektedir. Dijital teknolojinin sunduğu imkanların yanında Braille 

alfabesi kullanılarak hazırlanacak metinler de görme engelliler tarafından kolaylıkla 

okunabilecek durumdadır. Tüm bu imkanların mevcut olmasına ve görme engellilerin 

yapacağı işlemlerde tanık bulundurulması için görme engellinin isteğinin bulunması gerektiği 

hususu kanunlar ile açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen, görme engellilerin yapacağı 

düzenleme şeklindeki işlemlerde iki tanık bulundurulmasının zorunluluk olarak dayatılması 

insan onuru, eşitlik, ayrımcılık yapmama gibi hukuk kurallarının zedelenmesi anlamına 

gelmektedir.  

 

Bunun yanında önemle belirtmek gerekir ki; bu uygulama görme engelliler bakımından çok 

açık bir şekilde ayrımcılığa neden olmakta, bu nedenle Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. 

Aynı şekilde TBMM tarafından onaylanarak iç hukuk kuralı haline gelmiş olan BM Engelli 

Hakları sözleşmesine de aykırılıklar mevcuttur. 
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Anayasa’nın “eşitlik ilkesi”nin düzenlendiği 10. maddesi, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 

“Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik” başlıklı 5. maddesi, “Erişebilirlik” başlıklı 9. maddesi,  

“Yasa Önünde Eşit Tanınma” başlıklı 12. maddesi ve “Adalete Erişim” başlıklı 13. maddesi, 

genelgenin aykırı olduğu maddelerdir.  

 

Yine önemle ifade etmek gerekir ki AİHM içtihatlarında belirtilen devletin pozitif 

yükümlülüğü doktrini uyarınca vatandaşların hak ve özgürlüklerden faydalanabilmesi için 

gerekli tedbirleri almak devletler için bir zorunluluktur. Aksi durum ise hak ihlali olarak 

değerlendirilmektedir. Engelli Hakları Komitesi 9 Nisan 2019 tarihinde “Türkiye’nin İlk 

Raporuna İlişkin Nihai Gözlemler” raporunda; Noterlik işlemlerinde mevzuata aykırı olarak 

işlem yapılmasından dolayı Türkiye hakkında tavsiyelerde bulunmuştur.  

 

İmza atabilen görme engellilerin noterlerde yaptıkları işlemlerde; işlemin iki tanık 

huzurunda yapılması uygulamasının zorunluluk olarak dayatılmayıp; işlemin iki tanık 

huzurunda yapılıp yapılmayacağı kararının görme engelli bireyin özgür iradesine 

bırakılmasının, bu düzenlemelerle varılmak istenen nokta göz önünde bulundurulduğunda, 

hem kanun koyucunun hem de bilhassa avukatlık, psikologluk, öğretmenlik, üst düzey 

yöneticilik vb. meslekleri icra eden görme engelli bireylerin iradelerine daha uygun 

düşecek bir uygulama olacağı değerlendirilmektedir.” 

 

Sonuç olarak: yukarıda da izah edildiği gibi; düzenleme şeklindeki işlemlerinde görme engelli 

bireylerin onur ve saygınlığını yok sayan hukuka aykırı olarak yürütülen görme engelli 

bireylerden tanık istenmesi yönündeki uygulamasından ivedilikle vaz geçmeleri 

gerekmektedir. 

Yazı dizimizin bundan sonraki bölümlerinde başta Türkiye Körler Federasyonu Başkanlığı 

olmak üzere engelli STK’ları tarafından yapılan mücadeleler, çalışmalara yer  verilecektir. 

Ayrıca Danıştay’da devam eden iptal davası, Türkiye İnsan Hakları Kurumunun vermiş 

olduğu Müjgân BİLGEN ÖZEN kararına ve konu hakkında idarelerce verilen görüşlere yer 

verilecektir. 
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SAĞLIK KÖŞESİ. 

SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ. 

YAZAN: DİYETİSYEN MURTAZA ALPEREN KAÇMAZ. 

 

Su bizim için olmazsa olmazımızdır; neden mi? 

Su yaşam için olmazsa olmazımızdır ve besin ögesi olarak kabul edilir. Su içerdiği kalsiyum, 

potasyum,  sodyum, magnezyum ve fosfat gibi vücut için önemli olan mineraller içeriyor. Su: 

insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci ihtiyaç olarak gösteriliyor. Çünkü kanın 

%83’ü, kemiklerin %22’si, beynin ve kasların %75’i sudan oluşuyor. 

Vücudun su ihtiyacını sadece su olarak karşılarız... kahve, çay, meyve suyu, alkol gibi tüm 

içecekler ve besinler suyun yerini doldurmayacağı unutulmamalıdır. Vücut susuz oluncaya 

kadar susama hissi ortaya çıkmaz, susama hissi artık vücudun bize verdiği son çağrıdır. 

Dolayısıyla; susamadan önce su içmek oldukça önemlidir. Çocuklar ve yaşlılar susama hissini 

yetişkinlere göre daha az hissettikleri için, su içmeleri hatırlatılmalıdır. 

Günlük yeterli miktarda su tüketimi kan hacmini arttırır, bu şekilde hücrelerimiz için gerekli 

oksijen ve besin taşınmasında yardımcı olur. Bağırsak yavaşlığı yani kabızlık gibi şikâyetlerin 

giderilmesinde etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini olumlu yönde 

etkiler. Cilt dokusunu yeniler ve cildin daha parlak, canlı görünmesini sağlar. Metabolizmanın 

hızlanmasında katkıda bulunarak kilo vermenize yardımcı olur. 

Peki, hayatımızda bu kadar önemi olan suyun tüketimini ne derece karşılamaktayız? 

Maalesef; birçok danışanım bana başlamadan önce günlük bir bardak bile tüketmediklerini 

söylemektedir. Sağlığımızı korumak için su tüketimi şarttır. Günlük iki, üç litre arası 

tüketilmesi gerekir. 

Su tüketimini arttırmak için birkaç tavsiyede bulunacağım. Yeterli su tüketimi için; 

Güne başlar başlamaz yatağımızın baş ucunda büyük bir bardak su olsun; bu sayede güzel bir 

alışkanlıkla su tüketimini arttırmaya başlangıç yapmış oluruz. 

Su içmeniz gerektiğini size hatırlatabilecek minik notlar alın, Cep telefonunuza su içmeyi 

hatırlatan bir uygulama indirmek de su içmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmamanızı sağlar.  
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Bu sayede sağlıklı su tüketimi için gerekli adımları atmış olursunuz. 

Çalışma masanızda her zaman su bulundurun, unutmayın elinizin altında cips olsa bilinç dışı 

cips tüketeceksiniz su olsa su tüketimimiz artmış olacak. Bu şekilde de su içmeyi hiçbir 

zaman unutmazsınız. 

Özellikle soğuk mevsimlerde çay, kahve tüketimi arttığı için su tüketmeyi oldukça ihmal 

ediyoruz, bu yüzden içtiğimiz suyu hesap ederek tüketip çay vs biraz sınırlandırabiliriz.   

Her sabah güne su içerek başladığınız gibi her gün iş yerinizden ayrılırken de su içmeniz bunu 

alışkanlık haline getirmenizi sağlayacaktır. 

Çantanızda veya arabanızda mutlaka küçük su şişeleri bulunduralım. Trafikte kalınca su 

tüketimimizi sağlamış oluruz. 

Aynı güne başladığınız gibi gün sonunda da gününüzü su ile bitirin. Gece yatağa yatarken 

büyük bir bardak su içmeyi kesinlikle unutmayın. 

Tüm bu önerilere dikkat ettiğiniz ve yaptığınız taktirde su içmek size zor gelmeyecektir. 

Ayrıca bu şekilde kısa bir süre içerisinde su içmeyi alışkanlık haline getireceksiniz. 
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DİZELERİN DİLİNDEN.  

İHTİLAÇ . 

YAZAN: EKREM KILIÇ. 

 

Baharlarla solmuşum ufkuma inme hazan, 

Ati kaygılarıyla yadıma sinme hazan, 

Şam-ı nihan kuşattı tutkulu benliğimi, 

Tan akisleri düşleyip mazimi anma hazan. 

 

Çalkantısız ihtilaç sarar da hayalimi, 

Boşluğa salacaklar tutuklu sualimi, 

Cemre boyamayacak desensiz tuvalimi, 

Gönlümü esritmeye dolular sunma hazan. 

 

Siyah laleler açar yalımsız yaz üstüne, 

Tomurcuklar çillenir goncaya naz üstüne, 

Gür sadâlar kaybolur silik avaz üstüne, 

Ab-ı hayat deyip de ruhumda yunma hazan. 

 

Billur kanatlı kuşlar sükuta ulaşmadan, 

Gün ışığı üstüne karanlık kavuşmadan, 

Kimliğimi bürüyen sanrılar savuşmadan, 

Sağanak yağmur gibi yağ sakın ha dinme hazan. 
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Sen melalin faslısın bir mahzunluk var sende, 

Rikkatle kucaklayan hab-ı hicr-i yar sende, 

Giryeler süğüm süğüm maziye uzar sende, 

Sahte gülücüklerin sihrine kanma hazan. 

 

Kış tuttu ellerimi bahar değmez yadıma, 

Kimse kulak kesilmez çığlıksız feryadıma, 

Bilirim türküler de yaktırılmaz adıma, 

Hercai kuş misali gönlüme konma hazan. 

 

Doğmadan karanlığa zincirlendi gözlerim, 

Yazgıma hükmetmiyor yaldızlanmış sözlerim, 

Külüm bile kalmadı nerde tütsün közlerim, 

Hatıralara bakıp benimle yanma hazan. 

 

Tutkulu yalnızlığı imbiklerden süzerek, 

Visale erişmenin korkusunu sezerek, 

Sevdamdan ne kalmışsa bağlarımı çözerek, 

Azize saffetiyle lahzada donma hazan. 

 

Ak yeleli atlara binip gitme zamanı, 

Akşam kızıllığında sessiz yitme zamanı, 

Meçhul kehkeşanlarza ruhun bitme zamanı, 

Yeni bir doğuştayım virana dönme hazan. 
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DERGİNİN ARKA KAPAĞI 

 

Sol üst fotoğrafta; yirmili yaşların sonunda, kakülleri yana  taralı, koyu renk ve kısa saçlı bir kadının 

omzundan yukarısı yer alıyor. Sağ yanağına doğru bir tutam uzun bırakılmış. Kaşları kavisli, alt 

dudağı dolgun olan kadın karşıya doğru belli belirsiz bir gülümsemeyle bakıyor. Dismeliya sendromlu 

kadının elleri yok, havuç kalınlığında olan ince kollarını çenesine  doğru yönlendirmiş. 

Sol alt fotoğrafta; otuzlu yaşlarının ortalarında gür saçları ensesinde, sakalları ve bıyıkları da gür, 

ampüte bir adam var. Adam merdivenlerden yeni çıkmış, yürümeye devam ediyor. İri yapılı adamın 

bacaklarının dizden aşağısı yok. Pantolon paçaları kısaltılmış ve bacağın bitimine poşete benzer bir 

malzeme geçirilmiş. 

Sağ üstteki fotoğrafta; kırklarında bir adamın sol profilden yüzü yer alıyor. Çenesinden yukarısı 

görünen kör adamın gözleri kapalı. Göz altlarında ve kenarlarında kırışıklıklar oluşmuş.  Düzgün 

burunlu dolgun dudaklı adamın yüzünde hafif bir gülümse var. 

Sağ alttaki fotoğrafta; ellilerinde bir kadın, koltuk değnekleriyle merdivenlerin solundaki engelli 

rampasında yürümeye çalışıyor. Yüzünde sıkıntılı bir ifade var. Önüne bakıyor. Hemen arkasında 

başını yarım bağlamış bir kadın kendisine destek oluyor.  
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