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Vali Seddar Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında Ordu Büyükşehir
Bele-diyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) desteği ile oluşturulan “Engelsiz Tiyatro” ekibini
makamında kabul etti. Tiyatro ekibiyle bir süre sohbet eden ve tiyatro faaliyetleri hakkında bilgi
alan Vali Yavuz, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, “Engelliler Günü, engellilerin yaşamış
olduğu sorunların farkındalığı bakımından önemli bir gün. Böyle önemli günleri bir güne
sığdırmak, genel olarak topluma pek birşey kazandırmıyor ama bir farkındalık yaratıyor. Bu
anlamada da Devlet olarak engellilerimizin yanında olmaya gayret ediyor, çaba sarf ediyoruz.
Her geçen gün devletimizin engellilere sunmuş olduğu imkanlar artıyor. Engellilerin eğitimi ve
rehabilitasyonu konusunda önemli noktaya geldik” diye konuştu. “Karade
niz Bölgesinde sadece Ordu’da olan ve benim de bu şehre bir hediye olarak düşündüğüm
özellikle engelli bireylerin okul öncesi eğitimi sağlayacak bir anaokulu inşaatı devam ediyor”
diyen Vali Yavuz, “Engelli çocuklarımıza yönelik anaokulunu Ocak ayı içinde bitirip, hizmete
açmayı planlıyoruz. Engelli bireylerin okul öncesi ihtiyacını karşılamak bakımından çok kıymetli
olacak. Bu benim şahsıma ait proje. Engelli kardeşlerim açısından güzel bir hizmet olacağını
düşünüyorum. İlimizde bu eğitimi alamayan 120 tane çocuk var. Okul açıldığında bu
çocuklarımızı burada eğitme fırsatımız doğacak. Özellikle zihinsel engeli olan kardeşlerimizin
erken zamanda bir takım faaliyetlerde bulunması vesilesiyle bu engellerin gelişim sürecini
planlıyoruz. Diğer taraftan da her fırsatta engellilerimizin sorunlarıyla ihtiyaçlarıyla valilik olarak
ilgileniyoruz.  Kıymetli dernek başkanlarımız da büyük bir emek veriyor. Artık, toplumda bilinç ve
şuur oluştu. Şehrimizdeki alt yapı sorunları çözüldükçe daha fazla imkanlarla buluşacağımızı
düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Vali Yavuz, ”Valilik olarak biz elimizdeki imkanları özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü ve Vakıf olarak söylüyorum biz daha çok maddi yardım yapan bir kuruluşuz. Valilik
olarak engelli aracı alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağışladık.
Evinden hastaneye gitmek isteyen ya da evinde sıkılıp 2 saat gezmek isteyen engellilerimiz için
bir aracımız var. Onu kullanabilirsiniz. 4-5 engelli aynı anda tekerlekli sandalye ile bu araca
binebilir. Bu bir ihtiyaçtır” diyerek sözlerini tamamladı. 
Devlet Tiyatro Sanatçısı ve Aylin Sanat Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Aylin Gürsoy,
kabulünden dolayı Vali Yavuz’a teşekkür ederek, 3 Aralık olması Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla hazırladıkları tiyatro oyununa davette bulundu. Gürsoy, “Çok heyecanlıyız. Yarın
akşam 20.30’da sahnelenecek oyunumuzda sizleri de aramızda görmek bizleri son derece
mutlu edecektir” dedi.
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