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Pro Bono Ağının Sevgili Dostları, 

Katkılarınızla çalışmasını sürdüren pro bono ağımız giderek daha da büyüyor. Yeni katılan hukuk 

büroları ve avukatlarla daha çok STK’ya ulaşabiliyor ve hizmet verebiliyoruz. Yine sizlerin katkılarıyla 

yeni hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz umudu ve mutluluğuyla motive oluyoruz. 

2014 yılı bütçemize maddi katkı sunan Yazıcı Legal, Kolcuoğlu Demirkan ve Hergüner Bilgen Özeke   

Hukuk Bürolarına tekrar çok teşekkür ederiz. 

Rehber oluşturma çalışmalarımızın yanı sıra farkındalık eğitimleri bu yıl da devam edecek.  2013 

Kasım ayında 6 Nokta Körler Vakfı  tarafından Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı pro bono 

ekibi ile yapılan farkındalık eğitimi çok yararlı oldu. Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nı, 6 

Nokta Körler Vakfı’na verdikleri destekten ve katkılarından dolayı  bir kez daha kutluyoruz. Gözleri 

görmeyen bir bireyle doğru şekilde nasıl iletişim kurulacağı hakkında bilgi edinmek isterseniz ekteki 

eğitim notlarına başvurabilirsiniz. 

 

İdil Elveriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ağı 

 

 

 

Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı Pro Bono Ekibi 



Körlere Davranış 

 

Benimle karşılaştığınızda bocalayıp ne yapacağınızı bilemez bir duruma düşmeyin. Aşağıdaki hususları 

hatırlamanız ikimiz için de yararlı olacaktır: 

 Ben sıradan bir insanım, yalnızca görmemek gibi bir engelim var. Sesinizi yükseltmenize ya da 

bana çocukmuşum gibi davranmanıza gerek yok. Ne istediğimi yanımdaki kişiye sormayın: 

‘Kahvesine krema ister mi ?’ yerine, bana sorun.  

 Bağımsız bir şekilde yürümek için uzun bir beyaz baston ya da rehber köpek kullanabilirim 

veya kolunuza girmeyi rica edebilirim. Kararı bana bırakın ve lütfen koluma sarılmayın, izin 

verin ben sizin kolunuza gireyim. Yükselti ve çukurları önceden sezebilmem için sizden bir 

adım geride yürümem gerekir.  

 Bir odanın veya kabinin veya arabanın yarım açık kapısı benim için tehlike oluşturur.  

 ‘Görmek’ gibi sözcükleri kullanmaktan kaçınmayın. Bu sözcükleri ben de kullanırım; ‘Sizi 

gördüğüme sevindim’ gibi.  

 Bana acınmasını istemem. Ama körlüğü yüceltircesine konuşmanızı da istemem. Koku alma, 

dokunma veya işitme duyularım kör olduğum için daha iyi çalışıyor değil. Bu duyu organlarımı 

sizden daha çok kullanıyorum ve dolayısıyla bu duyularla sizin algıladığınızdan daha fazla bilgi 

alabiliyorum, hepsi bu.  

 Eğer sizin misafirinizsem bana banyoyu, lavaboyu, pencereyi ve hatta ışık anahtarını gösterin. 

Işığın açık olup olmadığını bilmek isterim.  

 Eğer çok merak ediyorsanız, sizinle körlük hakkında konuşabiliriz, ama bu benim için eski bir 

hikaye. Benim, sizin olduğu gibi, birçok farklı alana ilgim var.  

 Bir yemekte uyulması gereken kurallarla (sofra adabı) herhangi bir sorunum olmaz. Beni 

sadece kör bir adam-kadın olarak düşünmeyin. Ben yalnızca görme duyusunu kullanmayan, 

kullanamayan bir kişiyim.  

 Yasa, sürücülerin taşıdığım beyaz bastonu gördüklerinde, yol hakkını bana vermelerini 

gerektirir. Sadece körler beyaz baston taşıyabilir.  

 Bugün, caddelerde yalnız başına yürüyen daha fazla görme engelliye rastlıyorsunuz. Bunun 

nedeni sayımızın artması değil, kendi ayaklarımızın üstünde durmayı öğrenmemizdir 

 

 

Görme Özürlü Kimdir ? 

Görme özürlü kişi, himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz bir insan değildir. Diğer insanlardan farklı, 

olağanüstü yetenekleri olan, başkalarının duyamadığı sesleri duyan mucizevi bir yaratık da değildir. 

Diğer insanların sahip olduğu olumlu ve olumsuz özelliklerin hepsi onda da mevcuttur. (Görme 

özürlüler arasında da başarılı-başarısız olanlar, bencil veya toplum çıkarlarını düşünen insanlar da 

bulunabilir. Görme özürlü de herkes gibi bir insandır. Farklı yazı sistemi ile o da aynı kitapları okur. 

Farklı metotlarla o da aynı bilgileri ve eğitimi alır. Diğerleriyle aynı okulları, iş yerlerini, caddeleri, 

eğlence yerlerini vs. paylaşır. Görme özürlü olmak diğer insanlardan farklı bir kişiliğe sahip olmak 

demek değildir.  


