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DÜNYAGÖZ VAKFI 

 

Vakfımızın kuruluşundan bu yana 

toplumda organ olarak “GÖZ” ün 

ve göz sağlığının önemini 

vurguladık. 2015 yılının verilerine 

göre dünyada  253 milyon kişinin 

görme bozukluğu  var. 

Bunların arasında 217 milyon 
kişinin ağır ve orta derecede görme 
kusuru bulunmakta. 36 milyon kişi 
ise total kör.  

Türkiye’de ise, 4.811.376’sı ağır ve 
orta derecede görme kusuru olmak üzere, 731.868’ sı total kör- 
toplam 5.543.244  kişinin görme bozukluğu bulunmaktadır. Ne yazık 
ki  bu veriler ışığında ülkemiz sayıca en fazla göz bozukluğuna sahip 
kişilerin yaşadığı 20 ülke içinde 7.sırada yer almaktadır. 

Zamanında gerekli önlemler alınarak tedavileri yapılsaydı günümüzde 
yaşanan görme bozuklukları ve gelecekte oluşacak körlüğün % 75’ i 
engellenebilirdi. Bunun için yapılması zorunlu olan tek şey düzenli göz 
muayeneleri. Aynı zamanda kişi için en basit ve en ucuz yol da bu. 

Bir diğer öncelikli konumuz ise görme yetisini kaybedenler. Bu kişilerin 
toplumda eşit koşullarda yaşaması ve her türlü bilgiye, eğitime ve 
sosyal yaşama kolayca erişim hakkına sahip olması, daha da önemlisi 
başkalarından bağımsız hareket edebilmeleri.  

Daha bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sağlamak ve herkes için 
engelsiz bir yaşam kurulması yönünde Vakıf olarak bu yalın gerçeği 
toplumumuza anlatmak öncelikli görevimiz diye düşünüyoruz. 

 
 
Demet Kapıcıoğlu Melik 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 
 

“GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER SANATLA BULUŞUYOR” 

İBB Şehir Tiyatroları’ nın 33. Çocuk Şenliği kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’ nde gerçekleştirdiği etkinliğe İstanbul’da bulunan görme engelli 
ilköğretim okulunda eğitim gören öğrenciler de katıldı.  

Sesli betimlemesi yapılarak seslendirilen çocuk edebiyatının başyapıtı 
“Pollyanna” müzikalini özel kulaklıkları sayesinde takip etme olanağını 
yakaladılar. 
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Ağrı ve Bingöl’de eğitim gören 8-14 yaş arası 40 öğrenciye soğuk hava koşullarına 

uygun giysi ve eğitimlerine yardımcı olacak kitap ve kırtasiye malzemeleri 

desteğinde bulunuldu. 
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“Konuşan Kitaplar” 

2013 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi-GETEM (görme engelliler teknoloji 

merkezi) işbirliği ile sürdürülen projeye kişi, kurum ve diğer STK’dan da katkılar 

sürüyor.  

Yüzlerce gönüllü okuyucunun seslendirdiği hikaye, ders kitabı, roman ve şiirden 

oluşan sesli kitaplar GETEM portali üzerinden görme engellilerle buluşuyor. 
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SAĞLIK ETKİNLİKELERİ 
 

“BİR MEYDAN OKUMA HİKAYESİ” 

Dünya Diabet gününe atfen Dünyagöz Vakfı ve Diabetimben.com işbirliği ile 

düzenlenen etkinlikte tip 1 diabet’e meydan okuyanlar deneyimlerini paylaştı. 

Görme kaybına neden olan hastalıkların başında gelen Diabet tıpkı diğer 

hastalıklar gibi önlem alınmaması durumunda körlüğe kadar giden ciddi 

sorunlara neden olabiliyor. 
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“GÖRMEYE DEVAM ET” 

Gerekli önlemler alınmış olsaydı dünyada yaşanan körlüklerin % 75’ i engellemek 

mümkün olurdu. Bu gerçekten yola çıkarak başlatılan Görmeye Devam Et projesi 

yılda bir kez yapılacak düzenli göz 

muayenesinin önemine dikkat 

çekiyor.  

Erken yaşta bu bilincin yerleşmesi ve 

gelecekte sağlam gözlere sahip 

olmalarına olanak sağlamak amacıyla 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ nda 

gerçekleştirilen göz taramasında 9-18 

yaş arasında 254 öğrencinin göz 

muayeneleri gerçekleştirildi. 
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HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİKLERİ 
 

“BİR KİTAP DA SİZ 

SESLENDİRİN” 

7-14 Ocak Beyaz 

Baston Körler 

Haftası 

kapsamında 

Dünyagöz Vakfı- 

Beşiktaş 

Belediyesi 

işbirliğinde görme 

engelliler için sesli kitap sayısını 

çoğaltmak ve bu konuda 

toplumda farkındalık yaratmak 

üzere bir etkinlik düzenlendi. 

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 

çalışanların gönüllü okuyucu olmak üzere 

ses kayıtları alındı. Görme Engelli 

derneklerden katılımcılara beyaz baston dağıtıldı. 
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“EŞREF ARMAĞAN RESİM 

SERGİSİ” 

Doğuştan görme 

engelli ressam Eşref 

Armagan resim sergisi 

Dünyagöz Ankara sergi 

salonunda 

gerçekleştirildi.  

 

 

 

Engeline rağmen gören bir 

kişiden farksız resim yapabilen 

ve bu özellikleri nedeniyle 

bilimsel çevrelerin de ilgisini 

çeken Armağan’ ın beyni 

Harvard Üniversitesi Nöroloji 

profesörlerince incelemeye 

alınmıştır. 


