
FAALİYET BÜLTENİ: 

Değerli Üyelerimiz, Sempatizanlarımız ve takipçilerimiz, Derneğimizin 8 aylık faaliyetlerinin küçük 
bir özeti aşağıda yer almaktadır. Bu özet, faaliyetlerimizin tamamını kapsamamakla birlikte, 
desteklerinizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan siz Türkiye Görme Engelliler Derneği dostlarını 
haberdar etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda; yapılan çalışmaları ilginize sunarız. 

Genel Başkan, Fatih KARADAYI. 

A. Sosyal Yardım Faaliyetlerimiz       

1. 1 Aralık 2021 tarihinde 3 Aralık etkinlikleri kapsamında;Lions vakfı, 40 kişi ile derneğimizi ziyaret 

etmiş ve ihtiyaç sahibi üyelerimize dağıtılmak üzere 225 adetbeyaz baston bağışında bulunmuştur. 

Ayrıca;üniversite öğrencisi olan 16 görme engelli üyemize burs imkanı sağlanmıştır. Ek 

olarak;İlkokulda okuyan görme engelli bir öğrenciyede kıyafet yardımı ve eğitim hayatı boyunca 

destek verileceği sözü taahhüt altına alınmıştır.Bağışlanan 225 bastonun 100 adeti, 

şubelerimizdeki ihtiyaç sahibi görme engelli üyelerimize dağıtılmak üzere 10 şubemizin adresine 

gönderilmiştir. Kalan bastonlardan 39 adeti, genel merkezimizde, ihtiyaç sahibi görme engelli 

üyelerimize ve şubelerimizin olmadığı illerdeki görme engelli vatandaşlarımıza dağıtılmıştır ve 

dağıtımı devam etmektedir.

 
2. İyiliğe uçanlar derneği, derneğimize 12.01.2022 tarihinde görme engelli öğrencilere dağıtılmak 

üzere;5 adet We Walk akıllı Bastonhediye etmiş ve bu akıllı bastonların3ü İstanbul, 1i Ispartave 1i 

Batman’da olan   görme engelli 5 üniversite öğrencimize ücretsiz olarak verilmiştir.  

3. 30.10.2021 tarihinde,Kahramanmaraş şubemize, Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi 100 adet 

baston bağışlamış ve bastonlar şubemizdeki görme engelli üyelerimize dağıtılmıştır. 

4. Konya şubemizde,görme engelli 47 üyemize beyaz baston dağıtılmış, 1 kadın üyemize de konuşan 

saat hediye edilmiştir. 

5. Bu dönemde; genel merkezimizebaşvuran, eğitim materyalleri talepeden,Braille yazı için karton, 

Braille yazı için tablet, kalem, konuşan saat talep eden  görme engelli8 öğrencinin talepleri ücretsiz 



olarak karşılanmıştır.

 
6. Ramazan ayı içerisinde yapılan etkinlikler kapsamında;genel merkez ve tüm şubelerimizde, toplam 

1,219 üyemizle iftarda bir araya gelinmiş; yine 1.012 üyemize de erzak kolisi, sanal çek sistemi 

yoluyla marketlerde kullanılmak üzere market çekleri ve nakti yardım yapılmıştır..  

  

 



     

 

B. Eğitim Alanında:  

1. Kahramanmaraş şubemizde, 17.10.2021 tarihinde,halk eğitim merkezi iş birliğiyle; bağımsız 

hareket kursu açılmış ve üyelerimiz eğitimlerini almışlardır   

2. 05.11.2021 tarihinde Niğde şubemizde, “gönllümüz dernek” bünyesinde; bir öğrenciye hafta 

sonları biraraya gelinerek;Braille alfabesi kursu verilmiştir. 

3. engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS); hazırlık kursu 09.11.2021 tarihinde başlatılmış, 

derneğimizin resmi online sohbet platformu olan “Turged.sohbet.biz”adresinde, Team Talk 

üzerinden,ülkemizin çeşitli illerinden katılan 30 kursiyere, alanında uzman gönüllü 6 



öğretmenlehizmet sunulmuştur. Kurs, 22.04.2022 tarihinde,sınava iki gün kala başarılı bir biçimde 

sona ermiştir.

 
4. Derneğimiz, bu dönemde; lise öğrencilerine 250tl, yüksek okul öğrencilerine 350tl, lisans 

öğrencilerine 500tl burs vermeyi kararlaştırmış, bu karar çerçevesinde;26 Görme engelli 

öğrenciye,çeşitli iş birliği ve bağışlarla burs imkanı sağlamıştır. 



5. 15-17 Nisan2022 tarihinde, derneğimiz genel merkezinden ve şubelerinden katılım gösteren 10 

üyemize,proje uzmanı Deniz Özdikmenli tarafından proje yazma eğitimi (PCM) verilmiştir. 

6. Eğitim almak isteyenlerle gönüllüler buluşturulmak suretiyle;ulusal ve meslekte yükselme 

sınavlarına hazırlanma ihtiyacı duyan 5 üyemize ücretsiz bire bir ders hizmeti sağlanmıştır. Talep 

eden üyelerimiz için hizmetimiz sürmektedir. 

7. İstanbul'da ikamet eden görme engelli öğretmen üyelerimiz için; Medipol Üniversitesiyle 

imzalanan protokol kapsamında sınav okuyuculuğu hizmeti başlatılmış olup;  görme engelli 10 

öğretmenimiz bu destekten faydalanmaktadır. Talep edecek görme engelli yeni öğretmenlerimize 

destek verilmeye devam edilecektir. 

8. Kütüphaneler genel müdürlüğü ile yapılan anlaşma kapsamında; 100 kütüphane için toplamda 

4000 cilt Braille kitabın basımı tamamlanmış ve kütüphanelere gönderilmiştir. şehir 

kütüphanelerinde, ilk defa görme engellilerin de okuyabileceği Braille kitaplar mevcut hale 

getirilmiştir.      

C. SOSYAL FAALİYETLER: 

1. 15.10.2021 tarihinde, change.org platformu üzerinden oluşturduğumuz, “görme engelliler 

raylarda ölmesin” başlıklı imza kampanyamıza, 17.11.2021 tarihi itibariyle 21.000 kişi imza 

atmıştır. İlgili link https://chng.it/2VkNwMsQ konuyla ilgili takibimiz devam etmektedir.

 

https://chng.it/2VkNwMsQ


 



        

2. 16.10.2021 tarihinde,Konya ilinde derneğimizin onuncu şubesi açılmıştır.  

 
3. 26.10.2021 tarihinde,Kahramanmaraş şubemiz, Kahramanmaraş orman bölge müdürlüğünden; 

Türkiye görme engelliler derneği adına, hatıra ormanı açma sözü almıştır.Bu söz, 04.12.2021 

tarihinde, 3 aralık engelliler günü faaliyetleri kapsamında; geniş bir protokolle, 500 fidan 

dikilerekyerine getirilmiştir. Hatıra ormanının hedeflenen ağaç sayısı 10.000’dir.

 
4. 3 aralık engelliler günü kapsamında; 02.12.2021 tarihinde, mersin şubemiz ve mersin bisiklet 

derneği ile farkındalık etkinliği yapılarak görme engelli 4 üyemize tandem bisikletle şehir turu 

imkanı sağlanmıştır.  



5. Yine 3 aralık engelliler günü kapsamında; genel başkanımız,derneğimizin hem Youtube kanalında 

hemde sosyal ağlarında,videolu ve yazılı olarak basın açıklaması yapmıştır. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fHL29fS0CEU&t=155s 

6. Muğla şubemiz, 3 aralık engelliler günü münasebetiyle; 30 üyemizle kahvaltı, genel üye toplantısı 

ve tandem bisiklet turu yapmıştır. 

7. 4.11.2021 tarihinde,Balıkesir'de, erişilebilirlikkonusu çerçevesinde; uzun zamandır her platformda 

dile getirdiğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz; “halk otobüslerinde sesli simyalizasyon sistemi ve akıllı 

durak uygulaması” Balıkesir şubemizin de gayretiyle faaliyete geçirilmiştir.   

         

derneğimizin geleneksel domino turnuvası,2022 yılının şubat ayında online oyun platformu olan 

Playroom ve turgedsohbet.biz platformu üzerinden yapılmıştır. Toplamda 48 katılımcının yarıştığı 

turnuvamızda; üyelerimize eğlenceli vakit geçirme olanağı sunulmuştur. Turnuva kapsamında; 

birincilik elde eden üyemize; orjinal kanada bastonu,ikincilik elde eden üyemize; Konuşan Ateş 

Ölçer,üçüncülük elde eden üyemize;  Konuşan tartı, Fair Play ödülününe hak kazanan yarışmacıya ise; 

görme engelliler için tasarlanmış okey oyun seti hediye edilmiştir.    

  

8. DW ajansı tarafından, kulübümüz bayanGoalbol takımını tanıtımını içeren bir belgesel çekilmesi 

adına görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler çerçevesinde; 27.12.2021 tarihinde, Kadıköy 

ilçesi,Caferağa spor salonunda;bayanGoalboal takımı oyuncularının antrenman görüntüleri 

alınmış, sporcularımızla röportajlar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tanıtım belgeseli; 07.01.2022 

tarihinde, DW ajansı tarafından yayınlanmıştır.     

9. Konya şubemizi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve Konya’daki görme engelli üyelerimize güzel bir 

gün yaşatmak amacıyla; 12.02.2022 tarihinde, Derbent Aladağ kayak merkezinde 45 kişilik görme 

engelli bir grupla kayak yapılmıştır  

10.  Cumhuriyet Halk partisi milletvekili Baha Ünlü’nün bir basın açıklamasında kameraların ve 

mikrafonun açık olduğunu farketmeden engelli bir vatandaşa “alın şunu burdan” cümlesini 

kullanmasına ilişkin derneğimizin basın açıklaması linki: 

https://www.facebook.com/turged/posts/2123476107805920

 



   

11. Türkiye Körler Federasyonu’nun öncülüğünde; 29.03.2022 tarihinde, Ankara’da T.B.M.M Çankaya 

kapısı önünde, görme engellilerin tek başlarına oy kullanabilmeleri için yapılan basın açıklamasına 

derneğimiz, 17 üye ile katılmış; bu etkinlik sonucunda istediğimiz madde meclisten geçerek 

yasalaşmıştır.Bu hakkın kazanılmasında derneğimize ve federasyonumuza destek olan içişleri 

komisyon başkanı ak parti millet vekili Celalettin Güvenç’e teşekkür ediyoruz. Artık görme 



engelliler, kendi başlarına oy kullanma hakkına sahip olmuştur. Konuyla ilgili haber link aşağıdadır.

 

https://www.gazeteduvar.com.tr/tbmm-onunde-eylem... 

https://www.starhaber.tv/gorme-engelliler-tbbm-onunde... 

https://www.evrensel.net/.../turkiye-korler-federasyonu... 



https://www.cumhuriyet.com.tr/.../meclis-onunde-eylem... 

https://www.diken.com.tr/gorme-engelliler-tbmm-kapisinda.../ 

https://www.youtube.com/watch?v=52JVf4-gBM0"  

12. Her yıl geleneksel olarak yaptığımız bayramlaşma etkinliğinizi, Covid 19 nedeniyle 2 yıldır online 

platformlar üzerinden gerçekleştiriyorduk. Bu yıl nihayet, Ramazan bayramının 3. Günü olan 4 

Mayısta Genel merkezimizde 30 civarında üye ve yakınlarıyla, Kahramanmaraş şubemizde 

civarında üye ve yakınıyla yüz yüze bir araya gelerek gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca; 

mersin, Gaziantep ve Çanakkale şubemiz ise; 7 mayıs Cumartesi günü üye ve yakınlarıyla bir araya 

gelmişlerdir. 

 

    

13. Yine 10mayıs engelliler haftasının açılış gününde, üst kuruluşumuz olan Türkiye Körler 

Federasyonu’nun öncülüğünde; görme engellilerin noterlerde yaşadıkları imza sorununa dikkat 

çekmek amacıyla Ankara’da bulunan Türkiye Noterler Birliği önünde yapılan eğleme, derneğimiz 

tüm teşkilatıyla 80 kişilik bir katılım sağlamıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=52JVf4-gBM0


 

D. SPOR ALANINDA: 

 

1. B1 futbol takımımız, Eylül-Aralık 2021 döneminde 7 maç yapmış olup; Sesi görenler B1 futbol ligini 

6. Sırada bitirmiştir.

 



 
2. Türkiye görme engelliler spor federasyonunun düzenlemiş olduğu, ordu ilindeki Türkiye judo 

şampiyonasında Turged İstanbul spor kulübümüzü temsilen, Kadir Yıldırım 67kg’da Türkiye 

şampiyonu olmuştur.

  

3. Yine aynı turnuvada; Kahramanmaraş spor kulübü oyuncularımız, gençler dalında İbrahim Gökhan 

2. Enes Uslu 3. Olmuştur. 



4. "İstanbul Cemal Kamacı Spor tesislerinde yapılan Görme Engelliler Türkiye yüzme 

Şampiyonasında; B2 Sporcumuz Nuri Parlayan 50 metrede, serbestdalında 44.39'luk derecesi ile 

kendi serisinde 1. olmuştur.

 



5. 
  

6. 11-18 Mart 2022 tarihleri arasında, Karaman ilinde gerçekleşen goalball Türkiye şampiyonasında; 

genel merkezimizi temsilen goalball erkek takımımız 3. ligde mücadele vermiş, ligin ilk devresini 2. 

olarak, Kahramanmaraş şubemizin erkek goalball takımı 4. ligte mücadele etmiş ve ligin ilk evresini 

yine 2. olarak ve Isparta şubesi kadın goalball takımı ise 2. ligde mücadele etmiş ve ligin ilk 



devresini 5. olarak tamamlamıştır.

 
7. 11-16 nisan 2022 tarihleri arasında görme engelli 8 sporcumuza 1. Lige hazırlık kapsamında; İBB 

engelliler şile kampı tesislerinde, 1 hafta boyunca antreman kampı düzenlenmiştir.



      

DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLER: 

1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı engelliler müdürüyle, Genel başkanımız Fatih 

Karadayı, Genel sekreter Bilal Bayrı, yönetim kurulu üyemiz İbrahim Doğan ve asistanımız Sema 

Gerger’den oluşan bir heyetle makamında görüşüldü ve genel kurulumuza ev sahipliği yaptıkları 

için teşekkür edildi. 

2. 08.10.2021 tarihinde, Lions vakfının genel merkezi olan; Kadıköy ilçesi Kilercibaşı konağında, Lions 

vakfı yöneticilerine yönelik; derneğimiz genel başkan yardımcıları Oğuz Karadağ, İbrahim Holat ve 

genel sekreter Bilal Bayrı’nın katılımlarıyla bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, 

derneğimizin tarihçesi ve çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalardan söz edilmiştir. Bu 

çerçevede; derneğimiz bünyesindeki 16 üniversite öğrencisine burs sağlanmıştır.



 

 
3. 4.11.2021 tarihinde, Balıkesir kent konseyi, engelsiz şehir Balıkesir meclisi,“görme engelliler 

çalışma grubu” oluşturmuş, şubemiz etkin görev almıştır.    

4. 04.12.2021 tarihinde, Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun genel kuruluna katılınmış ve şuanda 

yönetimde olan Ayhan Yıldırım’ın listesine derneğimiz yöneticisi Kenan Demir temsilci olarak 

verilmiştir. 

5. 13.03.2021 tarihinde, üst kuruluşumuz olan Türkiye Körler Federasyonu’nun olağan genel 

kuruluna 35 delegeyle katılınmış Emin Demirci başkanlığında oluşan yönetim kurulu listesine 

derneğimizi temsilen 5 yönetim kurulu ve 2 denetleme kurulu üyesi verdik. 

6. 5 Nisan Salı Günü, İstanbul Spor Aş. Tesisler Müdürü Cenk Metin Tezerdi, Engelliler Koordinatörü 

Kerem Arda ile Spor Kulübümüzün Başkanı ve Genel Sekreterimiz Bilal Bayrı toplantıda bir araya 

geldi. İstanbul'da görme engellilerin spor yapabileceği bir saha hususunda taleplerimiz iletilmiştir. 

Bu konuda derneğimizile Spor A.Ş.’niniletişim süreci sonucunda; Maltepe ilçesindetakımımıza bir 

saha tahsis edilmiştir

 
7. 05.04.2022 tarihinde,İstanbul Metro ulaşım genelmüdürüyle makamında,Genel Başkan  

yardımcılarımız Oğuz Karadağ, İbrahim Holat ve Mikail Güçlübir araya gelmiş, metrolarda, görme 



engellilerin yaşadığı sorunları anlatmış,change.org sitesindeki “görme engelliler raylarda ölmesin 

gerekli düzenlemeler yapılsın kampanyamız” hakkında bilgi vermiş, çözüm önerilerinde 

bulunmuşlardır. Sonrasında; birkaç metro istasyonunda keşif yaparak taleplerimizi oradaki 

yetkililere iletmişlerdir. Konuyla ilgili görüşmeler sürmektedir. 

8. 9 Nisan 2022 tarihinde, Kadıköy Belediyesinde, Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı ile 

Başkan Yardımcılarımız İbrahim Holat ve Oğuz Karadağ arasında bir dizi görüşme yapıldı.  

Görüşmenin ana gündemini, Kadıköy Belediyesi ve derneğimiz arasında gelecekte yapılacak 

işbirliği konuları oluşturdu.

 

     

ÇEŞİTLİ RöPORTAJLAR 

A. Daktilo 1984 haber sitesi tarafından;yapılan "Engelli Birey Yok Engellenen Birey Var" konulu 

röportajına, dernek üyelerimizden işsiz olup iş arayan, geçmişte yönetim kurulu üyeliği de 

yapmış SongülKartal görevlendirilmiş olup röportaj aşağıda yer almaktadır. Röportajın 

detayları linktedirhttps://daktilo1984.com/roportajlar/engelli-birey-yok-engellenen-birey-

var/ 

B. Genel başkanımızın Scooter’ların görme engellilere zararları konulu röportajı: 

https://www.aydinlik.com.tr/haber/turkiye-gorme-engelliler-dernegi-genel-baskani-fatih-

karadayi-martilar-gorme-engellilere-engel-olmasin-302207 

C. Sokak köpekleri ve görme engelliler röportajı Linki: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/beyaz-

bastonlulardan-kopeklere-karsi-kopek-savarli-cozum/2552573 

Görme engellilerin kendi başlarına oy kullanabilmelerine ilişkin röportajı: 

https://www.gazeteduvar.com.tr/tbmm-onunde-eylem... 

https://www.starhaber.tv/gorme-engelliler-tbbm-onunde... 

https://www.gazeteduvar.com.tr/tbmm-onunde-eylem-engelliyi-unutan-iktidari-da-unutsun-haber-1558494?fbclid=IwAR0zxrJklGp7uCrMtmFctTviRKs_2dfMoSWoxOZcecCq58HEKzZ3jIMXL-I
https://www.starhaber.tv/gorme-engelliler-tbbm-onunde-eylem-yapti-h1800.htm?fbclid=IwAR1Lc8UrnOF_YoiLDDQE_ntlwXuStVT57lMPBVqjqfw995wrcoV6maCtu7U


https://www.evrensel.net/.../turkiye-korler-federasyonu... 

https://www.cumhuriyet.com.tr/.../meclis-onunde-eylem... 

https://www.diken.com.tr/gorme-engelliler-tbmm-kapisinda.../ 

https://www.youtube.com/watch?v=52JVf4-gBM0 

Kamuoyuna, üyelerimize ve takipçilerimize saygıyla duyururuz. 

https://www.evrensel.net/haber/458156/turkiye-korler-federasyonu-bagimsiz-ve-gizli-oy-kullanma-hakkimizi-verin?fbclid=IwAR3ThZNAnTg1eYcIX43-JGRPsDfWrRjQv7R_JHlrmDkVhPUZyaiB66D078o
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/meclis-onunde-eylem-1920599?fbclid=IwAR1-WqzZObk9-ZhcPC9hNHjHnm1DWl24G5KU7bzFRTSO5UyNS3SwCCmfjoc
https://www.diken.com.tr/gorme-engelliler-tbmm-kapisinda-haykirdi-engelliyi-unutan-iktidari-unutsun/?fbclid=IwAR1Lc8UrnOF_YoiLDDQE_ntlwXuStVT57lMPBVqjqfw995wrcoV6maCtu7U
https://www.youtube.com/watch?v=52JVf4-gBM0&fbclid=IwAR1-WqzZObk9-ZhcPC9hNHjHnm1DWl24G5KU7bzFRTSO5UyNS3SwCCmfjoc

