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ÖNSÖZ
Bu kitapçık Avrupa Birliği desteği ile AB Başkanlığı tarafından Sivil
Toplum Destek Programının ikinci dönemi kapsamında, Van İşitme
Engelliler ve Aileleri derneği liderliğinde, İstanbul’dan İşitme Engelliler ve
Aileleri Derneği (İED) ortaklığıyla yürütülen ‘İşitme Engelli STK’ları birlikte ‘projesi kapsamında basılmıştır. Proğramın sözleşme makamı Merkezi
Finans ve İhale Birimidir. İşitme Engelli STK’ları Birlikte projesi 1 Nisan
2019 tarihinde başlamış, 30 Haziran 2020 tarihinde sona ermiştir.
‘İŞİTME ENGELLİ STK LARI BİRLİKTE ‘PLATFORMU
İşitme engelli ve sağırların haklarını görünür kılmak, bu hakları koruma
alanında hizmet veren STK ların çok yönlü güçlenmesini sağlayıp ,işbirliği geliştirmek,
Her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve işitme engelli ve sağır bireylerin
istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit
etmede ve önlemede, izleme ve savunuculuğunu güçlendirip, çalışmalar
yapmak için Türkiye’nin yedi bölgesinden toplamda ondört işitme engelli
STK sı bir araya gelerek ‘İŞİTME ENGELLİ STK’LARI BİRLİKTE ‘adı ile bir
platform oluşturulmuştur.Bu oluşum İşitme engelli ve sağır bireyleri hak
öznesi olarak görür.
İşitme engelli STK ların izleme, raporlama ve savunuculuk bazlı güçlenmeleri yönünde çalışmalar yaparak, Üye STK lar arasında işbirliğinin ve
diyaloğun geliştirilmesini sağlar,
Türkiye’de işitme engelli ve sağır bireyler alanın da çalışan ulusal veya
yerel STK ların kamu ve özel kurumların, güçbirliği yapmalarını hedefler,
İŞİTME ENGELLİ STK LARI BİRLİKTE ‘Platformu çalışmalarında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki ilgili maddeler olmak
üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır.
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Projemizin Genel Amacı: Sivil toplum örgütlerinin politika ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımlarına katkı sağlanması ve demokratik katılım yoluyla
sivil toplumun gelişiminin desteklenmesidir.
Projemizin Özel Amacı:
Daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve itibar için;
1-Aktif katılım için İşitme Engelli STK’ların kapasitelerinin artırılması
2-İşitme engelliler STK’ların kamuyla diyaloglarının geliştirilmesi
3-Kamuoyunda farkındalık yaratma amacıyla çalışmalarının görünürlüğünü ve
tanıtımını sağlamaktır.
Projenin hedef grubun: Türkiye’nin 7 bölgesinden, her bölgeden en az 2 işitme
engelli STÖ olmak üzere toplam 14 İşitme engelli STÖ oluşturmaktadır.
Nihai Faydalanıcılarımız: 14 İşitme Engelli STK’nın üyeleri ve hedef kitlesi, ilgili
kamu kurumları, diğer engelli STK’lar.
Beklenen Sonuçlar:
1. Demokratik haklar ve özgürlükler alanında etkin şekilde hak talep edebilme
bilinç ve becerileri gelişti.
2. İştme engelli STK’larının iletişim, savunuculuk ve kampanya becerileri arttı.
3. İştme engelli STK’larının birlikte hareket edebilme becirleri gelişti.
4. İlgili kamu kurumlarını konuya ilişkin farkındalığı arttı.
5. Kamuoyunun konuya ilişkin farkındalığı arttı.
İşitme engelli örgütlerin öncelikli birkaç önemli sorunu bulunmaktadır. Bunlar:
Örgütsüzlük; İşitme engelli bireyler ve işitme engelli STK’ların örgütsüzlükleri
nedeniyle kamuya erişimde yetersizliği, haklarını alabilmek ve yasal düzenlemeleri yapması konusunda baskı unsuru olamamaktadırlar. İşitme engelli
STK’larının görünürlüğünü artırmak için örgütlenmelerine ve birlikte hareket
edebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Yani başka bir deyişle
birlikte hareket edebilecekleri ortak bir oluşuma, projede öngördüğümüz platforma ihtiyaç duyulmaktadır. İşitme engelli örgütlerin iletişim kurabilmeleri için
sosyal ağa, e-mail grubuna ve web sitesine de ihtiyaçları bulunmaktadır. Böyle
bir örgütlenme ve biraraya gelme alanda İşitme engelli örgütlerin bilinçlenmesine ve onların da kamuyu etkileme çalışmalarına katılımına ve haklarını elde
etmelerine yol açacaktır. Bu projeyle bu sorunun çözümüne büyük katkı sunulmuştur.
Kamuyla iletişim; Kamuyla iletişimleri çok zayıf, Projedeki kamu çalıştaylarıyla
iletişim becerileri geliştirildi.. Bunun yanında sorunlarını çözebilecek kamu
kurumlarını tanımaları ve ilişki kurmaları da sınırlı düzeydedir. Bu projeyle
engelli STK'ların platform aracılığıyla kamu kurumlarıyla ilişki kurması da
sağlanmıştır. Kamu, Sivil Toplum Kuruluşlarını karar alma süreçlerinde eşit
paydaş olarak görmüyor. Kamuda STK’lara yönelik toplumda itibarının düşük
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olduğu bir algısı hakim ve kamu kurumları STK’ların eleştirilerine tahammülleri
düşük. Projeyle birlikte engellilerin örgütsüzlük ve bununla bağlantılı olarak
kamu politikalarını etkileme ve izleme sorunlarının çözümünde de yol alınmıştır.
Savunuculuk, kampanya ve Görünürlük; Pek çok STK’nın kim ve temel amacının ne olduğunu tanımlayan bir misyonu yok. Geleceğe ilişkin vizyonları olmadığından; ne yöne yürümeleri konusunda bir göstergeye sahip değiller. Projenin
savunuculuk ve kampanya eğitimleriyle, STÖ’lerinin öncelikle kurumlarının
misyonunu ve vizyonunu bilecek, daha bilinçli hareket ederek hem görünürlüğü
artacak hemde taleplerini daha etkin bir şekilde yapabilme becerileri geliştirmeleri sağlanmıştır.
Hedef kitlesi ile iletişim; Hedef kitlesiyle de maalesef iletişim kopukluğu yaşamaktadır. Projede aldıkları eğitimle (özellikle iletişim ve engelli hakları eğitimleri)
daha iyi iletişim kurma becerileri gelişmiştir.. İşitme engelli örgütlerin kapasitelerini geliştirerek, işitme engelli bireylere öncelikli olarak yardım etme/danışmanlık yapmaları gereken eğitim, toplum/akran şiddeti cihazlanma, istihdam
haklarında danışmanlık yapma, hedef kitleyle dayanışma gösterme yetenekleri
artmıştır.
Toplumla iletişim: STK'larda yaşanan temel sorunlardan biri de, iletişimsizlik ve
kapalılık olarak tanımlayabiliriz. Halka, diğer STK’lara ve farklı düşüncelere
kapalı bir halleri var. Hedef kitlelerini gerçekten temsil edemedikleri gibi,
toplumla bağlantı kurmakta ciddi sorunları yaşamaktalar. Yeterli bağlantı
kurulamayınca bunun sorumlusu olarak toplumun/hedef kitlenin kayıtsızlığını
görüyorlar. Projede adıkları eğitimle daha iyi iletişim kurma becerileri gelişmiştir.
Kaynak Yaratma: Türkiye’de STK'lar yeterli fon sağlayan yerli kuruluşlar veya
vakıflar olmaması ve var olan AB fonlarına da engelli STK'ların proje hazırlamada ve sunmada yetersiz olmaları nedeniyle erişimlerini azaltmakta ve engelli
STK'ların örgütlenmesinde ve güçlenmesinde ekonomik imkânsızlıklarda yaratmaktadır. Engelli STK'ların yönlendirecek ve işlerini kolaylaştıracak mekanizmalar bulunmamaktadır. Bu projenin uygulamaya geçmesi engelli STK'ların
örgütlenme olanağı kazanmasını sağlayacaktır. Kurulan mail grubu ve web
sitesinde ayrılacak sıkça sorulan sorular sayfası ile dayanışma içerisinde olabilecekleri ve danışmanlık alarak sorunlarını daha kolay çözebilecekleri bir
ortama kavuşmuşlardır.
Kurumsal Yönetim ve Organizasyon: İşitme engelli STK’ların çoğunluğu hem
kurumlarının işleyişi, hemde haklarıyla ilgili mevzuatlarda bilgi düzeyleri çok
yetersiz. Dernek ve Vakıflar Mevzuatı ihtiyaçlara cevap veremiyor. Genel olarak
yüksek bürokrasi engel oluyor. Hem kamu temsilcileri hem de sivil toplum temsilcileri var olan mevzuatın bilinmediğini ya da uygulanmadığını dile getiriyor.
Şeffaflık her zaman bir sorun. STK'lar izleme yapabilecekleri verilere ulaşamıyorlar. İyileşme var ama yeterli değil. Sosyal amaçlı faaliyette olan derneklerde
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yönetim ve işletmecilik sorunları oldukça yaygındır. Binlerce üyesi olan bu
derneklerin toplumsal yaşamda önemli bir misyonları vardır veya olmalıdır.
Birçoğu da kamu yararı sağlamaktadır. Sosyal mühendislik bakımından kanaat
önderliği yapabilecek güce sahiptirler. Dernek yönetimlerinde görev alanların
çoğu gönüllü olarak dernek faaliyetlerine katkı sunarlar. Bu nedenle çoğu kez
işlerin nasıl yürüdüğünü dedikodu masalarından öğrenirler. Herkesin işi gücü
olduğundan dernek faaliyetleri hobi gibidir. Kurumsallaşmayı başaramayan
derneklerde bu gönüllülük ciddi bir sorun yaratır.
Gönüllü Yönetimi: Derneğe destek vermek isteyen kişilerin kayıtlı üye sıfatını
taşımaktan çekinmeleri.dernek üye sayılarının ve kaynaklarının artırılmasına
engel teşkil etmektedir. Gönüllülerin görevlerinin etkin ve eksiksiz bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için profesyonel gönüllü yönetimine ihtiyaç vardır. Yaşanan gönüllü yönetiminde ki sorunların nedeni gönüllü kuruluşların kendilerine
özgü yönetim modellerinden olmamasından kaynaklanmaktadır. Gönüllülerin
çalışma istekleri pozitif değere dönüştürmek şarttır. STK'larda insan kaynağının
büyük bölümünü oluşturan gönüllüler STK'ların gücünü belirleyen önemli bir
kriterdir. Gönüllüler STK’ların tanıtımında benimsenmesinde önemli bir avantaj
sunmaktadır. İşitme engelli derneklerinin en büyük sorunlarından biri de gönüllü
yönetimidir. Bu konuda verilecek eğitimlerle profesyonel anlamda gönüllü
yönetimi öğretilecek, STK'ların serveti olan gönüllülerin sayısında artış sağlanacaktır.
Projemiz hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki başlıklarda faaliyet göstermiştir.
1- Engelli hakları konusunda eğitim
2- Savunuculuk ve kampanya eğitimi
3- İletişim Eğitimi
4- Örgütlenme Eğitimi
5- Platform kurulması ve çalışmaları
6- Kamu çalıştayları
7- Proje sonuçlarının kamuya paylaşılması
8- Proje tanıtım toplantısı
9- Proje sonuçlarının paylaşıldığı kapanış toplantısı
10- Tanıtım materyallerinin basılması
Yukarıda açıkladığımız amaç, ihtiyaç ve bu ihtiyaçlara göre beklenen sonuçlara ulaşmak için proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler uygulanmıştır.
1. Faaliyet: Engelli örgütlerin tesbiti ve ihtiyaç analizi çalışması
Projede Öngörülen: Projenin eğitim programı için İşitme engelliler alanında
çalışan sivil toplum örgütlerinin amaçları, yaptıkları faaliyet alanlarına göre,
sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları kayıt altına almak için ihtiyaç
analizi çalışması yapıldı. Ayrıca işitme engelli örgütlerin tespiti içinde bu çalışma
yapıldı. Bu çalışmanın sonuçları projemizin tüm eğitim/çalıştay programında
kullanıldı.
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Proje başvuru sahibi olarak Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ve ortağımız
İstanbul ilinden İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği geçmişte alanda yaptığımız
çalışmalardan dolayı işitme engelli STK'ları tanımaktadırlar ve katılımcı STK ları
belirlemek geçmişteki altyapıyla da kolaylaşmıştır. Türkiye'nin bölgesel dağılımı
da dikkate alınarak; yedi bölgeden en aktif çalışan, her bölgeden 2 STK ile
toplam 14 STK tespit edilerek projenin katılımcı hedef kitlesi oluşturuldu.
İşitme engelli örgütler nerede, işitme engelli alanında hangi işleri yapıyor? Nasıl
yapıyor? Sorunları nelerdir? Soruları çerçevesinde ihtiyaç analizi çalışmaları
yapıldı. İhtiyaç ve sorunlarını tespiti için yarı yapılandırılmış bir anket formu,
hazırlandı.. Halkla ilişkiler personeli, bu formu tespiti yapılan 14 işitme engelli
STK ile internet üzerinden, e-posta olarak gönderilerek, gerektiğinde telefonla,
skype üzerinden görüşmeler yaparak ihtiyaç analiz formunun doldurulmasını ve
geri dönüşümünü sağlandı. Geri dönüşümü sağlanan 14 ihtiyaç analizi formu
verileri değerlendirilerek rapora dönüştürüldü. Bu rapor tanıtım ve raporlama
faaliyetlerindeki bakanlığa ve ilgili yerlere sunulmak üzere bastırıldı. Bu çalışmayla ihtiyaç ve sorunlar tespit edildi, proje faaliyetlerinde çözümü için çalışıldı.
Tespit edilen STK'lar için eğitim çalıştayları Van ilin de dört kez 3 günlük eğitim
çalıştay programı olarak düzenlendi
1-Eğitim çalıştayında: Engelli hakları konusu,
2-Eğitim çalıştayında: Savunuculuk ve kampanya eğitimi,
3-Eğitim çalıştayında: Örgütlenme Eğitimi ve iletişim eğitimi,
4-Eğitim çalıştayında: Birinci ve ikinci gün Platform kurulması ve çalışmaları.
Üçüncü gün kamu çalıştayları.
PROJEDE YAPILANLAR:
Projemizin çalıştaylarına katılacak işitme engelli alanında çalışan STK’ları
seçmek için, ayrıca ihtiyaçlarını tespit için mini anket çalışması yapılmıştır.
Anket formları e-posta üzerinden tespit edilen 40 STK ‘ya gönderdik. Bu
STK’larla telefonla, whatsapp üzerinden görüntülü ve işaret dili tercümanı
desteğiyle aramalar da yapılarak sözlü iletişim kullanan bireylerle konuşuldu.
Sağır dilsiz dernek çalışanları ile işaret diliyle konuşarak projemizi tanıttık. Bu
anket çalışmasını ne amaçla yaptığımız konusunda bilgilendirme yaptık. İsterlerse kendilerinin doldurup e-posta ile bize dönüş yapabileceklerini, isteyenlerle
telefonda yada görüntülü konuşmalarla birlikte doldurabileceğimizi söyledik.
Ayrıca hazırladığımız projenin tanıtım davet metnini işaret dili çevirisini, sesli
betimlemeli ve alt yazılı olarak ta kısa bir video haline getirdik. Alanda çalışan
işitme engelli STK’lara gönderdik. Sosyal medya hesaplarımızdan yaygınlaştırıp
daha fazla STK’nın çalışmaya dahil olmasını sağladık. 31 dernek anketimizi
yapmayı kabul etti, 9 dernek faaliyetlerimize katılamayacağını bildirdi. Doldurulan anketler den 12 STK projemizin faaliyetlerine katılımcı olarak seçtik. Başvuru sahibi, eş başvuran ve 12 seçilen dernekle çalıştaylarımızı gerçekleştirmeye karar verdik.
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Katılımcı STK ları seçme kriterlerimiz;
❱ Hak temelli alanda çalışanlar,
❱ Aktif olan veya aktif olabilecek, gelişmeye açık STK’lar,
❱ Çalışmalarımıza katılmaya istekli olanlar,
❱ Projemiz programındaki eğitimleri almaya ihtiyacı olanlar,
❱ 4 çalıştaya da katılabilme, sürdürülebilme bilinci olan STK’lar
Seçilen STK’lar ve seçilme nedenleri aşağıda kısaca açıklanmıştır:

https://youtu.be/b8LqHqBaOAM / İŞİTME ENGELLİ STK ‘ları BİRLİKTE ÇALIŞTAY DAVETİ

Sosyal medya hesaplarımızdan yaygınlaştırıp daha fazla stk nın çalışmaya
dahil olmasını sağladık. 31 dernek anketimizi yapmayı kabul etti, 9 dernek faaliyetlerimize katılamayacağını bildirdi. Sağır bireylerin çoğunluğunun oluşturduğu stk’ların daha çok kapalı bir yönetim şeklini benimsediklerini ve yeniliklere
açık olmadıklarını gözlemledik. Doldurulan anketler den 12 STK projemizin faaliyetlerine katılımcı olarak seçtik. Başvuru sahibi, eş başvuran ve 12 seçilen
dernekle çalıştaylarımızı gerçekleştirmeye karar verdik.
Katılımcı STK ları seçme kriterlerimiz;
❱ Hak temelli alanda çalışanlar,
❱ Aktif olan veya aktif olabilecek, gelişmeye açık STK’lar,çalışmaların sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, aldıkları eğitimi, bilgi ve beceriyi yayabilecek
kapasitede olan,
❱ Çalışmalarımıza katılmaya istekli olanlar, başka stk ları teşvik edebilecek
vasıfta olan,
❱ Projemiz programındaki eğitimleri almaya ihtiyacı olanlar,
❱ 4 çalıştaya da katılabilme, sürdürülebilme bilinci olan STK’lar ve sonrasında
platform olma yolunda tam destek sağlayacak ve insan hakları temelli çalışma
ilkelerini edinebilecek,
Seçilen STK’lar ve seçilme nedenleri aşağıda kısaca açıklanmıştır:
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1/SAMSUN İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ
Dernek, kanuna göre, işitme, konuşma özürlü bireylerin
sosyal, ekonomik, kültürel, sportif, hukuki ve mesleki yönlerden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması için, anayasa ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde ortak hak ve menfaatlerini korumak, bu alanda çalışan dernek, federasyon,
konfederasyon ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar arasında
gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Karadeniz bölgesin de işitme engelliler alanında aktif çalışan hem engelli hakları
konusundaki hem de spor alanında farkındalık yaratan bir STK olarak gelişmeye
açık işbirliği içinde çalışmaya istekli, sürdürülebilirliği olan çalışmalarda verim
alınabilecek kapasiteye sahip olmaları dahil edilme sebepleri olmuştur. Yaptığımız telefon görüşmelerimizde ve e- mail üzerinden yazışmalarımızda Samsun
işitme engelliler derneği olimpiyat oyunlarında işaret dili tercümanlığı desteği ile
aktif görev aldıklarını engellilerin örgütlü ve birlikte karar alma mekanizmalarında etkili olmaları için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Özellikle dernekte
işaret dili kullanıcılarının ve tercümanların fazla olduğu gözümüze çarpmış, bu
anlamda işaret dili gelişimi ve yaygınlaşması anlamında tüm sağır ve işitme
engelli stk lara katkı sağlayacakları düşünülmüştür.

2/SAMSUN İŞİTME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ
Dernek, her yaştaki özellikle işitme engelli bireylerin
spora, eğitime ve istihdama katılımını sağlamak, sportif
faaliyetler düzenlemek, eğitim çalışmaları yapmak,
gençlik çalışmaları yapmak, bu alanlarda projeler üretip
uygulamak, Türkiye çapındaki sporcuları birbirleriyle
tanıştırmak aralarında yardımlaşmayı temin etmek,
spor vesilesiyle halkımızı sosyal yönden gelişmiş, dinç, dinamik, zeki nesiller
yetiştirmek tüm resmi sportif faaliyetler dışında özel spor organizasyonları
yapmak turnuvalar düzenlemek ilgili sivil ağların gelişmesi ve büyümesi
amacıyla kurulmuştur.
Bölgede işitme engelli bireylerin aktif olarak spor yapıp başarı grafiği yüksek
,aynı zamanda onların eğitim ve diğer alanlarda hak temelli çalışma prensibi
benimsemiş hem spor hem de engelli hakları alanında çalışma konusunda
kurumsal gelişime açık,işbirliği konusunda sürdürülebilirlik sağlanabilecek,
kapasitesi olan bir dernektir.Ayrıca yapılan anket çalışması ve akabinde ki telefon görüşmelerin de proğramımız da ki eğitimleri alma talepleri olmuştur.Samsun'da düzenlenen işitme engelli olimpiyatlarında ciddi başarılara imza atmışlardır.
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3/ERCİŞ İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ
2019 yılında kurulmuş,yönetiminde işitme engellilerin ve işaret dili tercümanlarının olduğu, engelli
hakları ve savunuculuk temelli çalışmalar yapmak
için kurulmuş bir dernektir. İşaret dili tercümanları
ve işitme engelli bireylerin uzun yıllar önce birlikteliklerini kurumsallaştırma adına bir araya gelerek
Erciş ilçesinde kurulan ilk işitme engelli derneğidir.
Yeni kurulmuş olmaları gelişime açık ve potansiyellerinin yüksek olması çalışmamıza dahil etme sebebimiz olmuştur. Çalışmalarımızdan haberdar olmuş anketimize katılmışlardır. Özellikle BM engelli hakları
sözleşmesi, engelli hakları, STK ların üyelik, gönüllülük ve insan kaynağı sorunu
başlıkların da ki eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Anketlerde ve
yüzyüze görüşmelerimiz de kurumsal kapasite eksikliklerinin olduğu ve fon
kaynaklarına ulaşamadıklarını; yine anket sorularına verdikleri cevaplar da
savunuculuk ve lobi faaliyetlerinde gelişime ihtiyaç duyduklarını belirtmiş
çalışmaya dahil edilmelerini istemişlerdir. Hem genç hem de dinamik kadroları
seçilme sebebi olmuştur.
https://www.instagram.com/eried65/?igshid=vozm4yt4eoqa
https://twitter.com/eried_?s=08
https://www.facebook.com/groups/203535069994532/

4/DİYARBAKIR İŞİTME ENGELLİLER VE
AİLELERİ EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
27.09.2019 tarih itibariyle kurulmuştur. Yerelde çalışan
özel eğitimcilerin kurucusu olduğu dernek çalışmalarına başlamıştır. İşitme engelliler alanında çalışan
eğitimcilerin ve gönüllülerin ve engelli çocuk ebeveynlerinin bir araya gelerek oluşturdukları yeni bir dernek.
Sorunları bire bir yaşayan aileler ve eğitimcilerin
görünür olması ve hak temelli çalışmak istemelerinden ve bu bölgede bu alanda aktif çalışan derneklerin
olmamasından dolayı bu derneğin işitme engelli
alanda aktifleşmesine katkı sunmak için seçilmiştir. İlde aktif ve hak temelli
STK ların azlığı nedeniyle engelli mevzuatında ki değişimler,hak arama mekanizmalarından haberdar olamamaları nedeniyle bizden bu alanda eğitim talepleri olduklarını bildirmişlerdir. Gelişime açık, sürdürülebilirlik anlamında devam
edecek çalışmalar yapılabilecek kapasitesi olması seçilme sebebi olmuştur.
anketlere geri dönüşlerinde BM engelli hakları sözleşmesinden doğan haklar
,hak arama mekanizmalarını bilmemeleri ve kullanamamaları gibi ,kurumsal
eksikliklerinin bu eğitimlerle giderilebilecek seviyeye gelebileceklerini belirtmeleri nedeni ile çalışmaya dahil edilmiştir.
9
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5/ŞANLIURFA OMURİLİK FELÇLİLERİ İSTİHDAM DERNEĞİ
Tüm Engellilerin tıbbi, mesleki ve sosyal rehabilitasyonları,
yaşama katılımda karşılaştıkları her türlü sorunun çözümü
ve toplum yaşamına eşit yaşam koşullarında katılımını
sağlamak amacıyla 2009 yılından bu yana faaliyet
göstermektedir. Engelli bireylerin, engelli çocukların ve
kadınların haklarının kazanılması için erişim, eğitim, sağlık
alanlarında idari girişimlerde bulunmakta, ortak çalışmalar yürütmekte gayretli görmektedirler.
İlde işitme engelli alanında çalışan tek dernektir. Yardımlaşma ve dayanışma
amaçlı kurulduklarını, hak temelli bir çalışma prensibi için eğitim ihtiyaçları
olduklarını belirtmiş, işbirliği için de çalışılabilecek platform üyesi olarak sürdürülebilir ilişkiler geliştirebilecekleri görülmüş ve çalışmamıza dahil edilmelerine
sebep olmuştur. Önceki çalışmaların da işitme engellilerin istihdamı için kurslar
düzenleyip, istihdam edilebilirliklerini sağlamıştır. Anketler de savunuculuk,
izleme ve raporlama alanında eksikliklerinin olduğunu belirtmiş ve eğitimlere
katılım istekleri olmuştur. Önceliklerinin başında İşitme engellilerin hak temelli
çalışmalarına destek vermek olduğunu belirtmişlerdir. İşitme engelli bireylerin
yoğun başvuru yaptığı bir dernek olmasından ve işitme engelli, sağır topluluklarının mücadelesinde katkılarından dolayı seçilmiştir.
http://www.suofid.org/
https://tr-tr.facebook.com/suofidernek

6/ANADOLU SESSİZ UMUTLAR DERNEĞİ
Dernek sağır bireylerin eğitim, mesleki kültürel, kadın,
sanat ve sosyal bakımından faaliyetlerinde bulunan
sağır üyelerle, dernek üyesi bireylerle, kamu ve özel
kurumlarla ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve destek vermek amacıyla
kurulmuştur.
2015 te kurulmuş hem sağır hem de sözlü iletişimi
kullanan bireylerin dahil edildiği bir stk dır. Engelli
hakları alanında faaliyet gösterdiklerini belirtip hak temelli bakış açısı, yasal
değişiklikler ve BM engelli hakları sözleşmesi konusunda bilgi eksiklikleri olduğunu belirtip çalışmamıza dahil olmak istemişlerdir. ODTÜ ve bazı üniversitelerde işaret dili eğitimlerinde destek sağlamışlardır. Gelişime açık ve sürekli
işbirliği kapasitelerinin olması çalışmamıza seçilme sebepleri olmuştur.
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7/İŞİTME KONUŞMA BİLİMCİLERİ DERNEĞİ
2014 yılında ülkemizde işitme (odyoloji) ve konuşma alanındaki eğitim ve hizmet standartlarının belirlenerek en üst
düzeye çıkarılması, toplumda işitme ve konuşma ile ilgili koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılarak, bozuklukların en
aza indirilmesi, bu alanda hizmet verecek olan sağlık profesyonellerinin
mesleki
gelişimine
katkıda
bulunarak,
uluslararası platformdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
takip etmelerinin sağlanması, böylelikle toplumun nitelikli, bilimsel ve çağdaş bir
hizmete ulaşmasına öncülük etmek amacıyla kurulmuştur. İşitme engellilerin işitme
ve konuşma eğitimi ve hakları için kurulmuş, Hacettepe üniversitesi Akademisyenlerinden oluşan işitme ve konuşma alanında aktif çalışan bir dernektir. Kurucuları ve
üyeleri bu alanda kapasiteli insan kaynağına sahip, uluslararası düzeyde çalışmaları olan, kurulacak platforma aktif destek verebilecek bir dernek olmasından dolayı
seçilmiştir. Çalışmalarımızdan Kamu politikalarını etkileme ve alana ilişkin politikaların geliştirilmesi, mevzuat konularında bilgi, STK ların kurumsal kapasite artırımı
için eğitim talep etmiş ve dâhil edilme sebepleri olmuştur. Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı nın desteği ile işitme ve konuşma bilimciler derneği ile ortak çalışmalar yapılmış, bilde ki 100 işitme engelli çocuğun işitme ve sözel değerlendirmelerine destek
sağlanmıştır. İşitme engelli STK ları birlikte çalışmasına dahil olmak istediklerini,
heyecanla beklediklerini belirtmişlerdir. Dernek Yönetiminde Türkiye de odyoloji
anabilim dalı kurucusu Prof.D. Erol Belgin bulunmaktadır.
https://tr-tr.facebook.com/pages/category/Community/%C4%B0%
C5%9Fitme-Konu%C5%9Fma-Bilimcileri-Derne%C4%9Fi-370807139710751/
http://www.ikbd.org.tr/

8/DENİZLİ İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ
Eğitim alanında okuma yazma kursları, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen işaret dili kursları, bilgisayar kursları, mesleki kurslar
açılmıştır. Kültürel ve sanatsal alanlarda; halk oyunları ekipleri,
tiyatro, resim, el sanatları çalışmaları ile kurulduğumuz günden
bu yana bir çok etkinlik gerçekleştirmiş en eski sağır stk lardandır. İşitme engelli ebeveynlerin çocuklarının (CODA) kurduğu bir
dernek ve Denizli de işaret dili eğitimleri alanında faal çalışmaları
vardır. Türk işaret dili eğitimleri kursları düzenlemektedir. Ülkede işaret dili eğitiminde öncü sivil oluşumlardandır. Türk işaret dilinin yaygınlaştırılması ve kurumlarda işaret dili personeli çalıştırılmasına yönelik girişimlerde bulunmuşlardır. Anket te
hak temelli bir stk olma yolunda kurumsallaşmaları için gereken eğitimleri talep
etmişlerdir. Gerek görüntülü görüşmelerimiz gerekse sözlü telefon görüşmelerimizde kurulacak platform için heyecanlı oldukları ve dahil olmak istedikleri görülmüştür. Ayrıca spor alanında da faaliyetleri olduğu görülmüştür. İşbirliklerin sürdürülebileceği ve eğitimlere sürekli katılabilecekleri için seçilme sebebi olmuştur. Denizli
işitme engelliler derneği bölgede aktif sağır stk ların başında gelmektedir.
https://www.died.org.tr/
https://tr-tr.facebook.com/diedailesi/
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9/BODRUM İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ
Derneğin amacı işitme engelli bireylerini bir arada toplamak ve
bir arada neler yapılabileceğini gözlemlemektir. Bu zamana
kadar Bodrum da ilk ve tek kurulan dernektir. Daha önce 2004
yılında yine Bodrum da ilk olan şu anki Genel sekreter ve tercüman olan Gülsem Talay’ın açmış olduğu cafe 10 yıl kadar faaliyet göstermiştir. Bu çatıda zaman zaman buluşan işitme engelliler yeni bir derneğe kavuşmuşlardır. Üyeleri arasında yurt
dışında yaşamış AB de ki uygulamaları bilen işitme engelli
bireylerin olması ayrıca anne babaları işitme engelli olup kendileri konuşabilen
(coda) Türkiye’nin ilk işaret dili tercümanları’nın kurduğu bir dernektir. Çalışmalarının hak temelli çalışmalar olduğu belirtmişlerdir. Hem Türk işaret dili hem de
uluslararası işaret diline hakimdirler. Kurulacak platform için olumlu katkılarının
olacağı düşünülmüştür. BM engelli sözleşmesi, toplumda stk ların işlevinin artırılması, erişilebilirlik eğitimleri eksikliklerinin olduğunu ankette verdikleri cevaplara
göre belirlenmiş eğitim talep etmişlerdir. İşbirliklerinin devam edeceği algısı çalışmalarımıza dahil edilme sebebi olmuştur. Kamu kurumları il ilşkiler de sorun yaşadıklarını, mevzuatı bilememe ve buna benzer sorunlarla çok sık karşılaştıklarını
çözüm yolu için bir araya gelmenin önemli olduğunu vurguladılar. Anketlere ve
telefon görüşmelerimizde çok olumlu dönüşler aldık. Özellikle CODA bireylerin
ailelerinden kaynaklı sorun yaşadıklarını ve çözüm yollarının çalışmaya dahil etmemizi istediler.

https://www.facebook.com/pages/Bodrum-I%C5%9Fitme-EngellilerDerne%C4%9Fi/229609844277040

10/MERSİN İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİM DESTEK VE
KALKINMA DERNEĞİ
2009 Yılında Kurulan Dernekte Her Yaştan İşitme Engelli Bireye
Gönüllülük Esaslı Olarak; Cihaz Bilgisi, İşaret Dili, Her Yaşta
Eğitim Desteği, Cochlear Implant Bilgilendirmesi, İşitme ve
Konuşma Eğitimi, Sosyal Haklar, Sosyal Etkinlikler ve Kurslar,
Meslek Edindirme Projeleri Gibi Her Alanda Destek Vermekteler.
Bir ebeveyn derneği özelliği taşımaktalar. Dernek koklear implant
kullanıcıları ve eğitimciler tarafından kurulmuştur. İşitme engellilerin hem
eğitim hem yardımlaşma anlamında destek sunmak için çalışmaktadır. Ankete
verdikleri cevaplara göre savunuculuk, izleme raporlama eğitim başlığında ki
eğitimlere ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Sürdürülebilir çalışma potansiyelleri
olduğu görülmüş ve çalışmaya dâhil edilmiştir. Özellikle ebeveynlerin engelli çocuklarının sosyal hak mücadelelerinde engelli haklarını bilmemelerinden kaynaklı
zorluklarla karşılaştıklarını telefon görüşmelerinde anlatmışlardır. Çalışmamıza
dahil etme sebeplerimizin başında dijitalleşme ve derneğin tanıtımı konusunda
ciddi eksiklikler olduğunu fark etmemiz ve anketler de ciddi kurumsallaşma eğitimi
ihtiyaçlarının olduğunu belirtmeleri olmuştur.
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11/ADANA İŞİTME ENGELLİLER VATAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
Adana İşitme engelliler vatan spor kulübü ülke genelinde
başarılı sporcuları olan bir sivil oluşumdur. Özellikle sağır ve
işitme engelli sporcular judo ve tekvando dallarında öncülük
etmiş iyi sporcular yetiştirmektedir. Hak temelli bir çalışma
yürütemediklerini ayrıca kurumsal kapasitedeki eksikliklerinin
çalışmalarını olumsuz etkilediğini, engelli haklarını bilmeyen
bir üye profilleri olduğunu, bunun da ciddi sorunlara yol açtığını hem ankete verdikleri yanıtlar hem de telefon görüşmelerimizde anlatmış, işitme engelli STK ları
birlikte projesine dahil olmak istediklerini belirtmişler. Çalışmalarımıza dahil
edilmeleri sebebi olmuştur. Yenilenen mevzuat ları takip edemediklerini, fon
kaynaklarına ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Adana ilinde kurumsal olarak güçlenme istekleri, işbirlikçi ve yeniliğe açık olmaları nedeni ile platform üyesi olmalarının
ve katkı sunacaklarının inancı ile seçilmişlerdir.

12/ŞİŞLİ İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ
Şişli işitme ve konuşma engelliler derneği 2009 yılında kurulmuş olup,işitme ve konuşma engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel faaliyetler yanında, çeşitli kurslarla
işitme engellinin gelişimi, eğitimi konusunda destekler
sunmaktadır. Doğru cihazlanma, iş istihdamı, bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, engelli hakları konusunda, hak
temelli çalışmalarda bulunan bir dernek. Yapılan görüşmeler ve
anket cevaplarına göre dilekçe yazma ve hak arama mekanizmalarına ulaşma da
sorun yaşadıklarını bu konuda eğitim ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. STK’ların
demokratik yönetim sorunu yaşadıklarını verilecek eğitimlerin kurumsal kapasiteleri için ciddi destek olacağını belirttiler. İşbirlikçi yaklaşımları çalışmaya dahil
edilme sebepleri olmuştur.
https://www.instagram.com/ikedsisli/?hl=tr
http://www.duyunbizleri.com/

13/ İSTANBUL İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, 2004 yılında kurulmuş olup
İstanbul’da hizmet veren, işaret dili, işitme cihazı, koklear implant
vb. ayrım gözetmeden toplumsal bariyerlerin kaldırılması için
çalışan hak temelli bir örgüttür. Engelliler Konfederasyonu öncülüğünde oluşturulan STK heyetinde yer alarak BM Engelli Hakları
Komitesi 21. oturumunda Türkiye’deki işitme engellileri temsil edip
sorunlarını dile getirmiş ve lobi faaliyetleri yapmıştır. Sağır ve
işitme engelli bireylerin adalete erişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen AB alt hibe
fonu destekli “Bir İşaret Bin Umut” projesini yürütmüştür. 2007 den buyana işbirlikçi çalışmalar yaptığımız İstanbul işitme engelliler derneği ile bu çalışmada ortak
çalışma içinde birlikte hareket etmekteyiz.
https://twitter.com/isitmedernek
https://www.facebook.com/isitmedernek
https://www.ied.org.tr/
https://www.instagram.com/isitmedernek/?hl=tr
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14/VAN İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
2007 den bu yana yerel de İşitme Engelliler ve ailelerinin
ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, ırk dil, din farkı gözetmeden eşit
haklardan ve eşit fırsatlara erişimi çerçevesinde çalışmaktadır.
Engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi, engelli hakları ve
farklılıklara saygının geliştirilmesi, engellilerin eşit fırsatlardan
yararlanmasını sağlamak İçin çalışır. Sivil toplum örgütleri
arasında ortak çalışma alanları yaratmaya ve bilgi paylaşım
ağının güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlar.işitme engelli stk ‘ları birlikte
projesi ülke genelinde işitme ve sağır kurumların bir arada hareket etmesi ve
güçlenmeleri için yapılmış, üç yıllık bir çalışmanın ve araştırmanın sonucunda
ortaya çıkmıştır.
https://twitter.com/Sessizeller
https://www.youtube.com/channel/UCJeD3COLuBqCli66NSJm-bg
https://tr-tr.facebook.com/vanisitmeengellilerdernegi
https://www.instagram.com/sessizellerr/?hl=tr

2. FAALİYET: 1.1.1 ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA EĞİTİM
Projede Öngörülen: Birinci eğitim çalıştayında 3 gün süreyle engelli hakları
işlendi. Engelli hakları eğitiminin alt konu başlıkları İşitme engelli STK’ların
ihtiyaç ve sorunlarını tespit edildiği anket çalışması sonuçlarına gore eğitimi
verecek olan uzmanla birlikte belirlendi. Engelli haklarıyla ilgili mevzuatlar,
kanunlar sürekli değişmektedir. Engelli bireyler bu değişikliği takip etmekte
zorlanmaktadırlar.
Engelli haklarının daha geniş kitlelerce bilinmesine yardımcı olmak amacıyla
proje kapsamında engelli hak rehberide basılacaktır. Kurumumuz engelli hak
rehberi daha önceki yıllarda da bastırarak hedef kitlesine dağıtmıştır. Ancak
engelli hakları konusunda sürekli yasal değişiklikler olması nedeniyle güncel
bilgilerin içerdiği yeni bir engelli hak rehberi basımı gerçekleştiriildi. Hedef kitlemiz işitme engelli kişilerden oluştuğu için tüm eğitimlerimizde eğitim salonuna
indüksiyon döngü sistemi kuruldu. Koklear implant ve işitme cihazı kullanıcılarının bilgiye erişimi sağlandı.
Eğitim 3 gün sürecektir. Eğitime 14 İşitme Engelli STK katıldı. Her STK’dan 2 kişi
eğitime seçilerek, toplamda 28 kişi eğitimden faydalandı. Eğitim sonunda 1
adet eğitim raporu hazırlandı.
Projede Yapılanlar:
Hedef kitlemiz işitme engelli kişilerden oluştuğu için tüm eğitimlerinde eğitim
salonuna indüksiyon döngü sistemi kurulmuştur. Koklear implant ve işitme
cihazı kullanıcılarının bilgiye erişimi bu yolla daha sağlıklı algılamalarını sağlamıştır.

14

Eğitim yapılan çalışma için hazırlanan özel modüller üzerinden 3 günlük bir
program ile verilmiştir. Eğitimler temel olarak interaktif şekilde verilmiş,

İŞİTME ENGELLİ STK’LARI BİRLİKTE PROJESİ SONUÇ PAYLAŞIM KİTAPÇIĞI

sunumlar sırasında katılımcıların doğrudan söz almalarına, görüş bildirmelerine
ve soru sormalarına izin verilmiştir. Eğitimden bazılarının sonuna o eğitim ile
ilgili bir atölye çalışması konularak eğitimde verimin artırılması hedeflenmiştir.
Günlük programın bitiminde katılımcılarla genel değerlendirme yapılarak bir
sonraki günkü eğitime yönelik altyapı geliştirilmiştir. Hizmet sağlayıcı kuruluş
eğitim uzmanı Süleyman Akbulut tarafından verilen Eğitimler, barkovizyon
sunumları eşliğinde yapılmış olup, gerek sunumlar ve gerekse de atölye çalışmalarında kullanılan vaka dosyası ve görseller proje rapor (nihai rapor) ekinde
sunulacaktır.
Eğitimin birinci günü engelliliğe dayalı ayrımcılık modülü olarak hazırlanmıştır.
Bu modülde; engellilikte temel kavramlar, engellilik-sakatlık ayrımı, engelliliğe
(tıbbi-sosyal ve insan hakları temelli) yaklaşımlar anlatılmıştır. Çalışmada
bunun ardından engelliliğe dayalı ayrımcılık ve ayrımcılık türleri farklı konu
başlıkları olarak anlatılmıştır. Modülün son çalışmasında ayrımcılığıa dayalı
ayrımcılık vaka çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada katılımcılar gruplara ayrılmış, her bir gruba hayali bir senaryo verilerek olayda hak ihlali ve ayrımcılık
olmadığı, ayrımcılık varsa türünün ne olduğunu sorgulaması istenmiştir.
Çalışmanın ikinci gününde katılımcılara engelli hakları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası hukukta hukukta engelli
hakları kavramsal düzeyde anlatılmış, daha sonra Türkiye’nin taraf olduğu BM
Engelli Hakları Sözleşmesi’nin ilkeleri ve hakları anlatılmış, ardından Türk ulusal
mevzuatı anlatılmıştır. Bu kapsamda konu başlıkları şu şekildedir.
❱ Engelli Haklarında savunuculuğun yeri ve önemi
❱ BM Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında Engelli Haklarına genel bakış
❱ Engelli Hakları Sözleşmesi atölye çalışması
❱ Türk Ulusal Mevzuatında Engelli Hakları
❱ 5378 sayılı Engelli Hakları Kanunu
❱ 572 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
❱ Belediyeler Kanunu’nun engelliler Hakkında maddeleri
❱ Engellilerin emeklilik,vergi muafiyetleri, erişim hakları vb haklarla ilgili kanunlar
❱ Uluslararası Denetim Mekanizmaları
❱ BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesine Gölge rapor verilmesi
❱ BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesine başvuru yolları
❱ AB ilerleme raporlarına katkı süreçleri
Çalışmanın üçüncü gününde temel olarak Türkiye’de yaşayan engellilerin ve
özellikle işitme engellilerin sorun başlıklarının tespitine odaklanılmıştır. Bu
amaçla öncelikle katılımcılardan grup çalışması yolu ile Türkiye’de yaşayan
engellilerin sorunlarını analiz etmeleri istenmiştir. Alınan bu geri bildirimler ile,
katılımcıların ortak bir işbirliği ve eylem zemini oluşturulmaya çalışılmıştır.
Eğitim çalışmasının 3. Günü aşağıdaki program akışına sahip olmuştur.
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Engelli bireylerin sorun analizi konulu grup çalışması
Grup sunumları
Birlikte neler yapabiliriz?
Genel Değerlendirme ve Savunuculuk Stratejisinin Tartışılması
Eğitimler sonucunda katılımcı STK’lar, aşağıdaki sorun başlıklarının Türkiye’de yaşayan engellilerin en önemli sorun odakları olduğu konusunda mutabık kalmışlardır:
Genel anlamda yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında geçen tüm eğitim
programı sonunda katılımcılar, engelli hakları ve engelli haklarına insan hakları
temelli bakış açısı konusunda kapasite kazanmışlardır. Katılım memnuniyeti
çok yüksek seviyede gerçekleşmiş olup, bu durum, eğitimin son günü yapılan
memnuniyet ve değerlendirme anketlerinde açık bir şekilde tespit edilmiştir.
Yapılan ankette çalışmanın tekrarlanması ve diğer işitme engelli STK ‘lara
ulaşılması sonuçları elde edilmiştir.
Bu kapasite kazanımı, STK’ları doğdurdan etkileyecektir. Çoğu bir STK üyesi
olan katılımcılar, görev aldıkları STK’lara bu deneyimi yansıtacaklardır. Bu ise,
hem engelli üniversite öğrencilerinin eğitim haklarından eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlacayak, hem de içinde bulundukları STK’ların kurumsal yapılarını güçlendireceklerdir.
Nitekim STK'lar, çalışma kapsamında son gün yaptıkları değerlendirme ve
görüş bildirimlerinde işitme engelliler konusunda faaliyet gösteren STK lar
olarak bir platform oluşturma yönünde karar almışlar ve projenin son aşamasında bir eylem planı oluşturarak bu plan kapsamında savunuculuk çalışmaları
yapmak yönünde görüş birliğine varmışlardır.

2. FAALİYET: 1.1.1 ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA EĞİTİM
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2. FAALİYET: 1.2.1 SAVUNUCULUK VE KAMPANYA EĞİTİMİ
Projede Öngörülen: İkinci eğitim çalıştayında 3 gün süreyle savunuculuk ve kampanya eğitimi verilecektir. Bu eğitimlerle İşitme engelli bireylere ve örgütlerine
ilişkin politikaların, sorunların tartışılması, özellikle eğitim, istihdam, konusunda
çalışma yapılması konusunda farkındalık yaratılacaktır. İlgili politikaları, ihtiyaçları ve sorunları kayıt altına alma bilinci geliştirilecektir. Sorunların konuşulur ve
talep edebilir hale gelmesine ortam yaratılacaktır. Bu amaçla atölye çalışmaları,
basın açıklamaları vb faaliyetlerde bulunmaya önem verilecektir. Bu eğitim
sonucunda aşağıdaki sonuçlara katkı sunulacaktır.
❱ İşitme engelli STK’ların Kamu Politikalarını etkileme, alana ilişkin politikaların
değiştirilmesi konusunda baskı unsuru oluşturma, problem çözme becerileri,
stratejik analiz ve politika oluşturma becerilerinin gelişmesine,
❱ İşitme engelli STK’ların finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için
savunuculuk faaliyetleri, fon sağlama, gelir çeşitlendirme ve üyelik kaydı için
kampanyaların tasarlanması ve uygulanması; Uzun dönemli örgütsel ve stratejik
planlar hazırlayarak sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılmasına,
❱ Sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklıkları güçlendirerek birlikte tematik
ortak stratejiler geliştirmeye yönelik savunuculuk gruplarının oluşturulması ve
daha etkili bir savunuculuk, lobicilik ve siyasi nüfuz için bu savunuculuk gruplarının mevzuat ve iyi uygulamalar konusunda bilgisinin geliştirilmesi;
❱ STK’ların toplum içindeki algısını ve etkisini ölçmek ve geliştirmek üzere araçların geliştirilmesi;
**Çalışmalarının görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak ve daha iyi bir itibar
yönetimi amacıyla STK’ların iletişim ve teknoloji becerilerinin geliştirilmesi;
Savunuculuk ve kampanya eğitiminin alt konu başlıkları İşitme engelli STK’ların
ihtiyaç ve sorunlarını tespit edildiği anket çalışması sonuçlarına gore eğitimi
verecek olan uzmanla birlikte belirlenecektir. Kampanya düzenleme eğitimleri
(Nasıl düzenlenir, Etkili olması için nelere dikkat edilir?, Kimlerle ortaklık yapılır?
Paylaşılır? Hazırlık nasıl yapılır? Kampanyada hangi yolları kullanmak daha etkili
olur?) gibi alt başlıklar içerebilecektir.
Eğitime 3 gün sürecektir. Eğitime 14 İşitme Engelli STÖ katılacaktır. Her STÖ’den
2 kişi eğitime seçilecek olup, toplamda 28 kişi eğitimden faydalanacaktır. Eğitim
sonunda 1 adet eğitim raporu hazırlanacaktır.
Projede Yapılanlar:
Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile İstanbul İşitme Engelliler ve Aileler
Derneği ortaklığı ile yürütülen projenin ikinci eğitimi 3 gün olarak prıgramlanmıştır. Eğitimler 1. Eğitimdede olduğu üzere interaktif şekilde veirlmiş, sunumlar
sırasında katılımcıların doğrudan söz almalarına, görüş bildirmelerine ve soru
17
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sormalarına izin verilmiştir. Benzer şekilde Eğitimden bazılarının sonuna o
eğitim ile ilgili bir atölye çalışması konularak eğitimde verimin artırılması hedeflenmiştir. Hizmet sağlayısı kuruluşun eğitim uzmanı Süleyman Akbulut tarafından verilen eğitimler, barkovizyon sunumları eşliğinde yapılmış olup, gerek
sunumlar ve gerkese de atölye çalışmalarında kulanılan vaka dosyası ve görseller proje rapor ekinde sunulmaktadır. Çalışmanın genel akışı ve işlenen konu
başlıkları aşağda paylaşılmıştır.
Birinci gün
❱ Kamu idarelerine başvuru türleri ve koşulları
❱ İdari başvuru nasıl hazırlanır
❱ Dilekçe atölyesi
❱ Vaka sunumları ve tartışma
❱ Günün Değerlendirmesi
Çalışmanın birinci gününde ilk olarak STK’ların kamu idarelerine başvuru tipleri,
şekil ve süre koşulları ele alındıktan sonra, en temel savunuculuk yöntemlerinden olan idari başvuru (dilekçe ile başvuru) yöntemi ele alınmıştır. Sunumlar ile
anlatılan başvuru sürecinde, giriş-gelişme ve sonuç-talep bölümleri detaylı
olarak anlatılmıştır. Bunun ardından çalışmanın dilekçe yazım atölyesi aşamasına geçilmiştir. Bu çalışmada katılımcılara gruplara bölünerek her gruba, engellilik alanında belirledikleri bir sorun odağı üzerindeni, ilgili kamu paydaşına hayatli
bir dilekçe yazılması istenmiştir. Grupları bu çalışmada dilekçelerini hazırlayıp
sunumlarını yapmışlardır. Hazırlanan dilekçe örneklerinin genel anlamda (format
ve içerik bakımından) doğru ve etkili bir dille yazıldığı görülmüştür.

İdari Başvuru/ Kamu Politika Belgeleri aşağıda verilmiştir.
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İkinci gün:
❱ Bilgi Edinme Başvurusu hazırlama eğitimi . Bilgi edinme başvurusu hazırlama
atölyesi,
❱ Atölye çalışması sunumları,
❱ Kamu Denetçiliği Kurumu başvuru şekil usül ve esasları,
❱ İdare mahkemesi başvuru şekil, usül ve esasları,
❱ Günün Değerlendirmesi.
Çalışmanın ikinci gününe idari başvuruların bir diğer türü olan bilgi edinme
başvurusu hazırlanması konusu ele alınmıştır. Bu kapsamda katılımcılara 4982
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun bilgi edinme şekil-süre ve sınırlarını içeren
15-27 maddeleri anlatılmıştır. Bunun ardından matbu bilgi edinme gerçek ve
tüzel kişi başvuru formu örneği üzerinden bilgi edinme başvurusu hazırlamada
stratejik yaklaşımlar anlatılmıştır. İkinci gün çalışmasının öğleden önceki son
bölümünde katılımcılar gruplara bölünerek birer konu seçmeleri, bu seçtikleri
konu kapsamında muhatap kuruma bir bilgi edinme başvurusu hazırlanmaları
istenmiştir.
İkinci gün çalışmasının öğleden sonrakı bölümünde özellikle 2010 yılı Referandumunun ardından sonra oluşturulan Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman-KDK) başvurusunun nasıl hazırlanacağı, örnek dosyalar üzerinden gösterilmiştir. İkinci gün çalışması, kamu denetçiliği kurumu başvurusu ile sonuç
alınamayan durumlarda başvurulacak olan idare mahkemesine başvuru
dosyası hazırlanması konulu çalışma ile tamamlanmıştır.
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Üçüncü gün
❱ STK’ların yapacağı idari başvuru belirleme oturumu
❱ İdari başvuru hazırlama oturumu
❱ Platform idari başvuru eylem planının oluşturulması
Çalışmanın üçüncü ve son gününde, temel olarak 3 günlük eğitim kapsamında
verilen sacvunuculuk eğitimleri kullanılarak ortak aksiyonlar geliştirilmesi için
bir çalıştay yapoılmıtşır. Katılımcı STK’lar bu oturumda, işitme engelli bireylerin
en çok yaşadığı sorunlar üzerinden idari başvuru konuları belirleyerek, proje
ekibinin vereceği destek eşliğinde idari başvurular yapma kararı almışlardır.
Bu kapsamda STK’ların belirlediği bazı idari başvuru konuları aşağıda sıralanmıştır:
❱ Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığının kadrolu işaret dili personel
atamaları yapılması için kadro açılması,
❱ Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından koklear implant bedellerinin geri ödeme
miktarlarını piyasa koşulları dikkate alınarak artırılması,
❱ Rehberlik araştırma merkezlerinde işaret dili bilen personel sorunlarının giderilmesi,
❱ İşitme cihazlarının garanti sürelerinin uzatılması,
❱ Üniversitelerin eğitimde kalite ve başarının artması için indiksiyon döngü
sistemlerini kurmaları ,
Toplantının son bölümünde, Yukarıda bazıları paylaşılan konu başlıklarında
(proje ekibince hazırlanacak) dilekçe örnekleri kullanılarak katılımcı STK’ların
idari başvurular yapması konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Çalıştaylara ev sahipliği yapan oteller de işaret dili kullanan sağır katılımcılarımızın otel çalışanları ile iletişimde sorun yaşamaması için önceki çalışmamızda
hazırladığımız Türk işaret dili sözlüğünün dağıtımını yapılmıştır.

http://vanisitmeengellilerdernegi.org/images/files/sozluk.pdf
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3. Faaliyet: 1.2.2 İletişim Eğitimi
Projede Öngörülen:
Üçüncü çalıştayın üçüncü günü iletişim eğitim programı uygulanacaktır. İletişim
eğitiminin alt konu başlıkları İşitme engelli STK’ların ihtiyaç ve sorunlarını tespit
edildiği anket çalışması sonuçlarına göre eğitimi verecek olan uzmanla birlikte
belirlenecektir.
Bu eğitimde kamuyla iletişime, hedef kitlemizle iletişim, toplumla iletişim gibi
konulara önem verilecektir. Ayrıca projemiz öncelikle işitme engeli derneklerinin;
Demokratik iç yönetişimin ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesi, işitme engellilerin eşit temsilinin artırılması yoluyla STK’ların etik davranış ilkelerinin geliştirilmesi, çalışmalarının görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak ve daha iyi bir
itibar yönetimi amacıyla STK'ların iletişim ve teknoloji becerileri geliştirilecektir.
Etkili bir gönüllülük/üyelik sistemi için sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve gönüllüler/üyeler ve destek grupları
arasındaki bağların güçlendirecektir.
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Eğitim 3 gün sürecektir. Eğitime 14 İşitme Engelli STK katılacaktır. Her STK’dan
2 kişi eğitime seçilecek olup, toplamda 28 kişi eğitimden faydalanacaktır. Eğitim
sonun da 1 adet eğitim raporu oluşturulacaktır.
Projede Yapılanlar:
Üçüncü gün 26 Ocak 2020 Pazar):
❱ STK’larda görsel ve yazılı medya çalışmaları,
❱ STK’larda sosyal medya kullanımı,
❱ Platform iletişim-medya-sosyal medya çalışmaları değerlendirme yuvarlak
masa toplantısı,
Eğitimin ikinci gününde, STK’lar için çok önemli bir ihtiyaç olan, medya-sosyal
medya kullanımı konusu ele alınmıştır. Özellikle STK’ların en zayıf olduğu alanlardan biri olan sosyal medya konunun üzerinde özellikle durulmuştur. Bu konu
başlığının alt başlığı olarak:
❱ İçerik Üretimi
❱ İnfografik Hazırlama
❱ Medya ile İletişim
❱ Video Çekim ve Kurgulama başlıkları anlatılmıştır.
Eğitimlerde, diğer eğitimlerde olduğu üzere, interaktif eğitim metodları kullanılmıştır. Katılımcıların sunumlar sırasında söz alarak, görüş, düşünce ve değerlendirmelerini bildirmelerine, soru sormalarına izin verilmiştir. Çalışma sırasında,
katılımcı STK temsilcilerinin 1. Ve 2. Eğitimlerde savunuculuk ve insan hakları
temelli bakışı benimsemiş olduğunu, bildirdikleri görüş ve önerilerde, ayrımcılık
karşıtı, insan hakları temelli vurgunun ön planda olduğu görülmüştür. Eğitim
çalışmaları sonrasında yapılan anket sonuçları, katılımcıların çalışmada yüksek
düzeyde memnuniyet sahip olduğunu ortaya koymuştur.
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4. FAALİYET: 1.3.1 ÖRGÜTLENME EĞİTİMİ
Projede Öngörülen:
Üçüncü çalıştayın birinci ve ikinci günü örgütlenme eğitim programı uygulanacaktır. Örgütlenme eğitiminin alt konu başlıkları İşitme engelli STK’ların ihtiyaç
ve sorunlarını tespit edildiği anket çalışması sonuçlarına göre eğitimi verecek
olan uzmanla birlikte belirlenecektir.
Proje kapsamında platformun kurulması ve bu platformun sürdürülebilirliği için
örgütlenme eğitimi çok önemlidir. Örgütlenme eğitimiyle birlikte hareket etme
becerileri gelişecektir, kampanya örgütlemesi ve kampanyalar aracılığıyla
işitme engelliler bireylerin ve STÖ’lerinin sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturmak.
işitme engelliler bireylerin ve STK’larının sorunlarına ve temel ihtiyaçlarına daha
duyarlı olmaları sağlanacaktır.
Eğitim 3 gün sürecektir. Eğitime 14 İşitme Engelli STK katılacaktır. Her STK’dan
2 kişi eğitime seçilecek olup, toplamda 28 kişi eğitimden faydalanacaktır. Eğitim
sonunda 1 adet eğitim raporu hazırlanacaktır.
Projede Yapılanlar:
Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile İstanbul İşitme Engelliler ve Aileler
Derneği ortaklığı ile yürütülen projenin üçün eğitiminin 24-25-26 Ocak 2020
tarihlerinde yapılması planlanmıştır. Ancak, 24 Ocak 2020 cuma günü olumsuz
hava koşulları sebebiyle Van’a yapılan uçuşlar iptal edilmiştir. Eğitim uzmanı
Süleyman Akbulut 24 Ocak 2020 cuma günü sabah uçağıyla gelerek eğitime
başlamıştır.
Bu sebeple, eğitimin ilk günü olan örgütlenme eğitimi aşağıdaki başlıklarla
hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından Van’ bulunan Sinan Ok’un görevlendirilmesiyle, Sinan Ok tarafından verilmiştir.
Birinci gün (24 Ocak Cumartesii 2020)
❱ Sivil Toplum Nedir?
❱ Sivil Toplum Kuruluşlarının Sınıflanması
❱ Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Yöntemleri
Toplum Temelli Çalışma ve Hak Temelli Yaklaşım
Toplum Temelli Yaklaşım
Hizmet Sunumu ve İhtiyaca Dayalı Yaklaşım
Hak Temelli Yaklaşım
❱ Kamu STK İlişkisi
Hizmet sağlayısı kuruluşun eğitim uzmanı Süleyman Akbulut 25 ocak cumartesi günkü eğitime yetişerek eğitime kalınan yerden devam etmiştir. Eğitimler,
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barkovizyon sunumları eşliğinde yapılmış olup, gerek sunumlar ve gerkese de
atölye çalışmalarında kulanılan vaka dosyası ve görseller proje rapor ekinde
sunulmaktadır. Çalışmanın genel akışı ve işlenen konu başlıkları aşağda paylaşılmıştır.
İkinci gün (25 Ocak Cumatersi 2020)
❱ Proje 1. Ve 2. Eğitim toplantılarında anlatılan savunuculuk yöntemleri özet
tekrarı
❱ Savunucluk çalışmalarında izleme çalışmaları
❱ Savunuculuk çalışmalarında raporlama
❱ STK’larda İletişim çalışmalarında temel ilkeler-prensipler
Eğitimin birinci gününde, anlatılan izleme çalışmaları konusunda, özellikle,
sahadan nasıl veri toplanacağı, veri toplamada kullanılacak farklı yöntemler,
risk analizi vb alt başlıklara değinilmiştir. Bunun ardından, kamu kurum ve kuruluşlarına, uluslararası kurum ve kuruluşlara yapılacak rapor hazırlama çalışmaları ele alınmıştır. Rapor hazırlamada raporların unsurları, rapor hazırlamada
teknik yaklaşımlar, üslup vb alt başlıklar ele alınmıştır. Birinci günün son eğitim
başlığında, (bir sonraki gün verilecek eğitimler hazırlık olacak şekilde, STK’larda
iletişim çalışmalarında temel ilkeler konusu anlatılmıştır. Bu konu başlığı içerisinde, özellikle asansör konuşması adı verilen, 45 sn-1 dk. Aralığında sorun ve
kendini-kurumunu tanıtma yöntemleri ele alınmış, özellikle STK'ların kaçınması
gereken, sık yapılan hatalar-iletişim kazaları anlatılmıştır.
5. FAALİYET: 1.3.2 PLATFORM KURULMASI VE ÇALIŞMALARI
Projede Öngörülen:
Dördüncü çalıştayın iki gün sürecek olup platform kurulması ve çalışmaları
yapılacaktır. Platform çalışmalarına 7 bölgeden tespit edilen 14 işitme engelli
örgütü katılacaktır. Her örgütten iki kişinin katılımıyla 28 kişinin bu çalıştaya
katılması beklenmektedir.
Çalıştayda, Platform ilkelerinin hazırlanması, hazırlanan platform ilkelerinin
imzalanması, platformun yapacağı çalışmaların konuşulup planlanması gibi
çalışmalar yürütülecektir. Proje süresince ve projenin sürdürülebilirliğinde gerek
STÖ’lerin yerellerinde yapacakları kampanyalara gerekse Türkiye geneli yapacakları kampanyalar platform çatısı altında örgütsel bir çalışmayla yapılacaktır.
Kampanyanın nasıl yapılacağı-örgütlendiği, hangi materyallerin kullanılacağı
ve sonuçlarının kamu, STK ve kamu kurumları ile nasıl paylaşılacağına platform
üyesi temsilcilerin düşünceleri alınarak karar verilecektir. Ayrıca yapılacak
eğitimler sonrası yerellerin de çalışma yapacak işitme engelli STK’lar işitme
engelli bireylere ulaşarak kendi örgütlenmelerini de yeni katılımlarla güçlendirmiş olacaklardır.
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Platform işitme engellilerin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik eksiklikleri gidermeye
ve var olan ama yaptırımı olmayan yasal haklarında uygulanabilirliği için kamu
üzerinde baskı unsuru yaparak uygulanabilirliğine katkı sunacaktır.
Platform için mail grubu kurulması: Projeye katılacak 14 STK tespit edildikten
hemen sonra mail grubu kurulacak ve bu STK’ların mail grubu üzerinden
iletişimleri, diyalogları güçlendirilecektir. Projenin her aşaması mail grubunda
paylaşılacaktır. Mail grubunun kurulması sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.
Platform için web sayfası kurulması: İşitme engelli STK’lardan oluşacak platform için bir web sitesi kurulacaktır. Bu web sitesinde projenin, platformun
faaliyetleri yer alacak ve platform üyesi STK’ların tanıtımı da olacaktır. Web
sitesi geniş kitlelere ulaşma ve sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.
Bu çalıştay sonunda bir faaliyet raporu hazırlanarak platform bileşenleri ile
paylaşılacaktır
Projede Yapılanlar:
Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile İstanbul İşitme Engelliler ve Aileler
Derneği ortaklığı ile yürütülen projenin 4. Eğitimi 7-8-9 Mart 2020 tarihlerinde
yapılmıştır. Projenin son (4.) toplantısı, 3 farklı ayakta yürütülmüştür. Bu kapsamda, özellikle platformun yapacağı savunuculuk çalışmalarında kullanacağı
raporlama, lobi ve idari başvuru yöntemlerini kapsayan bir eğitim toplantının
birinci ayağını oluşturmuştur. İkinci ayakta ise, proje çıktıları arasında tanımlanan platform oluşturulması çalışmaları yapılmıştır. Toplantının üçüncü ve son
ayağında ise, oluşturulan platforma dahil STK’lar, projenin yürütüldüğü il olan
Van’daki Kamu kuruluşlarının yetkili ve uzmanlarıyla bir araya gelerek bir sorun
ve beklenti çalıştayı yapmışlardır. Çalışmanın gün bazında detayları aşağıda
paylaşılmıştır.
1. Günü eğitim programı (7 Mart 2020)
❱ Engelliler konusunda güncel gelişmeler ve katılımcı STK’ların faaliyetleri hakkında yuvarlak masa toplantısı,
❱ Savunuculuk çalışmalarında Raporlama NASIL YAPILIR? Yöntemleri nelerdir?,
❱ Savunuculuk çalışmalarında bir yöntem olarak Lobi çalışmaları ve lobi çalışması simülasyonu,
Toplantının ilk gününde, proje eğitim programında planlanan son savunuculuk
konuları olan raporlama ve lobi çalışmaları konusu anlatılmıştır. Raporlama
eğitimlerinde bir raporun hangi başlıkları içermesi gerektiği, hangi üslupta yazılması gerektiği, raporda kullanılacak gizli özne ye dayalı anlatım teknikleri anlatılmıştır. Lobi çalışmaları eğitiminde ise, Kamudaki karar vericilere ve kamu
kurum ve kuruluş yöneticilerine yönelik yapılacak lobi çalışmalarını nasıl yapıla28
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cağı anlatılmıştır. Eğitimin sonunda bir de simülasyon yapılmıştır. Bu bağlamda
katılımcılar, ekiplere bölünerek, hayali bir senaryo üzerinden, kamu idarecileri ile
toplantıyı simüle etmişlerdir. Bu simülasyonda, gerçek hayatta yapılacak bir
toplantıda yaşanacak sorunlar (korumaların engel çıkarması, bürokratın
toplantıdaki ilgisizliği vb) katılımcılara yaşatılarak çözüm üretmeleri beklenmiştir. Simülasyon, katılımcıların büyük ilgisiyle karşılanmıştır.
2. Gün eğitim programı (8 Mart 2020)
❱ İdari başvuru teknikleri tekrar eğitimi,
❱ Türk ulusal mevzuatında engelli hakları ve haklardan yararlanma koşulları,
❱ İşitme Engelli STK’ları platformu kuruluş ve çalışma ilkeleri çalıştayı,
Toplantının ikinci günün ilk oturumunda, eğitim toplantıları boyunca anlatılan
tüm eğitim konularının kısa bir özeti yapılarak katılımcıların bilgileri tazelenmiş,
ardından da en stratejik savunuculuk yöntemi olan idari başvuru teknikleri
tekrar anlamında yeniden anlatılmıştır.
İkinci gün toplantısının öğleden sonra ki oturumunda ise, katılımcı STK lar bir
platform oluşturup oluşturmayacakları, oluşturcaklarsa bu platformun çalışma
ilkeleri ve yeni üyelik koşulların ne olması gerektiğini tartıştıkları bir çalıştay
yapılmıştır. Yapılan çalıştay sonrasında katılımcı 14 STK, temel bir niyet beyanında bulunmuş, ardından, platformun kurallarını ve üyelik koşullarını belirlemişlerdir. Bu bağlamda uzlaşılan hususlar aşağıda sıralanmıştır.
KATILIMCI STK’LAR NİYET VE BEKLENTİ BEYANI:
Platform, genel anlamda işitme engelliler konusunda faaliyet gösteren STK
ların çok temel bir ihtiyacına cevap verecektir. Platform, somut olarak savunuculuk çalışmaları yapmak üzere oluşturulmaktadır ancak, platforma bağlı
STK’lara savunculuk kapasitesi kazandıracak çalışmalar yapmaya devam
etmelidir. Platforma, sadece STK’lar değil, platform üyelerinin kabulü halinde
bağımsız aktivistler de dahil olabilir.
PLATFORMUN KURALLARI
1- Platformun amacı: işitme engelliler ve sağırların haklarını korumak ve problemlerine çözüm üretmek için faaliyet gösterecektir.
2- Platforma işitme engelliler ve sağırlar konusunda çalışan STK'lar üye olacaktır ancak işitme engelliler konusunda çalışmasa da platform bünyesinde işitme
engelliler konusunda çalışacak diğer STK'lar ve aktivistler de kabul edecektir.
3- Platformun kuruluş aşamasından sonra makul bir süre yeni üye alınmayacak, öncelikle platformun kurumsal kimliği geliştirilecektir.
4- Bu platform savunuculuk temelli çalışmalar yapar. Çalışmaların da katılımcılık esastır.
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5- Platform her türlü ayrımcılığı ve nefret söylemlerini reddeder ve eşitlikçiliği ve
adaleti savunur.
6- Platform Toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahiptir.
7- Platform sağır ve işitme engelli bireyler ve ailelerinin bilinçlendirilmesi için
çalışmalar yapar.
8- Platforma sadece hak temelli çalışan/çalışmak isteyen STK'lar kabul edilecektir. (Yardım temelli çalışan örgütler kabul edilmeyecektir)
9- Platform çalışmalarında demokratik çalışma ve şeffaflık ilkesi ön koşuldur.
10- Platform, haklı bulduğu konularda başka STK'lar ya da platformların mücadelelerine katkı sağlar, kendi çalışma alanındaki konularda onlardan destek alır.
11- Platforma dahil olan dernekler, birbirlerinin çalışmalarına saygı ve nezaket
çerçevesinde yaklaşmalıdır.
12- Hiçbir dernek tek başına, platform adına konuşamaz, açıklama yapamaz.
13- Platform hiçbir siyasi hareket siyasi parti, ideoloji ya da inanca taraf olamaz
ancak, engelli hakları konusundaki politika yapım süreçlerine dahil olur, bu
esnada partilerle ve yerel yönetimlerle işbirliği geliştirebilir.
Platform için mail grubu kurulması: viedproje@gmail.com mail grubu adresini
24.07.2019 tarihinde kullanmaya başladık. Hedef grubumuz olan işitme engelli
STK’ler genel olarak sağır bireylerden oluştuğu için daha önceki deneyimlerimizden yola çıkarak görüntülü görüşmeler yoluyla iletişim kurduk. Görüntülü
görüşmelerde işaret diliyle projeyi tanıtıp yapılacak olan ihtiyaç analiz anketinini anlattık. Anketleri yapmayı kabul eden STK’lara mail yoluyla gönderdik. Mail
adreslerini aktif olarak kullanmayan STK’lar için yine görüntülü ve işaret dili
kullanarak skype ve watsapp görüntülü olarak ihtiyaç analiz anketlerini yaptık.
Eğitime katılacak STK lar belirlendikten sonra kurulan whatsapp grubu çok
aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Eğitimlere katılan işitme engelli STK temsilcileri arasında sağır bireyler ve işitme engelli bireyler bulunmaktadır. Whatsapp
tan iletişim daha kolay bir iletişim yolu olduğu için maille iletişimden daha fazla
tercih edilmektedir.
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SOSYAL MEDYA HESAPLARI: Projede öngörülmemesi ne rağmen çalışmanın
görünürlüğünün artması için facebook, instagram ve Twitter hesapları
açılmıştır.
https://twitter.com/IStklari
https://www.instagram.com/isitmeeng.stklari/?hl=tr
https://www.facebook.com/%C4%B0%C5%9Fitme-engelli-stklari-birlikte-115577909889594/

WHATSAPP GRUBU: Whatsapp grubu projemizde ön görülmemişti ama iletişimimizi kolaylaştırdığı için katılımcıların da isteği üzerine kurulmuştur. İşitme
engelli STK’ları birlikte çalışmasına dahil olan STK temsilcileri ile daha kolay
iletişim kanalı için whatsapp grubu kuruldu. Çalışmamıza ilk dahil oldukları
günden bu yana iletişim devam etmektedir. Yapılan tüm çalışmalarda proje
ortağımız İED ve katılımcı STK ‘ların fikirleri alınarak, ortak karar alma noktasında iyi bir sinerji yakalanmıştır. Sağır bireyler için işaret dili çevirili kısa videolarla
bilgilendirme yapıldı gerekli görülen alanlarda Facetime uygulaması kullanılarak
iletişimin kesilmemesi sağlanmıştır. Bu anlam da işitme engelli STK’ları birlikte
projesine dahil olan STK ‘ların işaret tercümanları bu anlamda destek sağlamışlardır.
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Platform için web sayfası kurulması: http://www.isitmeengellilerplatformu.org/ ismiyle web sitesi kurulmuştur. Düzenli olarak güncellenmiştir. Web sitesi
platform katılımcısı 14 STK nın kuruluşları, amaçları ve yaptıkları çalışmalarla
ilgili kısa bilgilere yer vermektedir. Her STK nın logosu yer almaktadır. İşitme
engelli STK’ları birlikte çalıştayları yapılan çalışmalar, çalıştay fotoğrafları,
çalışmanın yayınları web sitesine konmuştur. Çalışmanın sağır ve görme engelli
bireyler için erişilebilir olmasına dikkat edilmiş, işaret dili, sesli betimlemeli ve alt
yazılı videolar hazırlanıp web sitesine konulmuştur.
6. FAALİYET: 2.1.1 KAMU ÇALIŞTAYLARI
Projede Öngörülen:
Platform çalıştayının ertesi gününe konularak kamu kurumlarıyla çalıştay
düzenlenecektir kamuyla, platform üyesi STK'lar bir araya getirilecektir.
Toplantıya Valilik, İş Kur, Üniversite, Belediye, SGK, meslek örgütleri, sivil toplum
kuruluşları, KOSGEP, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Sosyal riskin azaltılması
programı, İş Geliştirme Merkezi, ilgili okulları, Halk Eğitim Merkezi, basın ve
medya kurumları gibi kurumlar davet edileceği bir çalıştay düzenlenecektir. Bu
çalıştaya 14 platform üyesi işitme engelli STK her üye STK’dan 2 katılımcı,
toplam 28 katılımcı, Kamudan da en az 15 katılımcı ortalama 43 katılımcı
olacaktır.
Bu çalıştayla işitme engelli STK’ların yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde karar
verme sürecine dahil edilmesinin iyileştirilmesine, kamu kurumları ve STK’lar
arasında işbirliğinin geliştirilmesi, diyaloğun teşvik edilmesi, deneyimlerin paylaşılması amacıyla sürdürülebilir ve işlevsel mekanizmaların ve araçların geliştirilmesi katkı sunulacaktır.
Projede Yapılanlar:
1. Gün çalışma Programı
❱ İşitme Engelli STK’larının kamudan beklentileri konulu sunum
❱ STK-Kamu Görüş ve sorun bildirim oturumu
Çalışmanın 3. Gün oturumunda İşitme engelliler konusunda faaliyet gösteren
STK lar i ile kamu personeli karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur. Bu toplantıda;
❱ Resmi okullardaki Destek odalarının uygulamasında aksaklıkların bulunmaktadır ve bu konuda farklı çözüm önerilerinin tartışılması gereklidir.
❱ Engelli istihdamında kadro dağılımlarında sorunlar mevcut. Her meslekten
kadro açılmaması, eğitimde engeller açısından sorun yaratıyor.
❱ Engelli sorunlarının çözümü için yapılacak her türlü çalışmada evrensel tasarımı esas alınmalıdır.
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❱ Sivil Toplum çalışmalarında kamunun katılımı ve görüş beyanı karar alıcılar
tarafından dikkate alınmalıdır.
❱ Engellilere yönelik mesleki eğitim kurumlarının müfredatlarında, engele
yönelik uyarlanmadığından dolayı sorunlar bulunmaktadır.
❱ Eğitim kurumlarının acil durumlarda engelli bireylere yönelik dizayn edilmemesi sorunu var.
❱ ESİM ( engelliler için acil durum numarası hizmeti ) ve Engelsiz 112 hizmetlerinin
yeterli tanıtımları yapılmadığından etkin bir biçimde kullanılamıyor. (mobil
uygulama )
❱ Engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim programları geliştirilmeli
❱ Eğitim kurumlarında engelliliği anlatmak gerekmektedir.
❱ Sağırların eğitim hayatının düzenlenmesi için MEB sisteminde köklü değişikliklere ihtiyaç var.
❱ Mesleki Eğitim Programlarının yaygınlaştırılması gereklidir.
Çalışmanın sonunda tüm katılımcı STK’lar platform çalışmlarının devamı için
görüş birliğine varmışlardır.
Kamunun dâhil edildiği çalıştayımızı 9 Mart 2020 gerçekleştirdik. Meb il müdürlüğü, İŞKUR, İŞGEM, Aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü, Altınokta
Van şubesi, Van kadın dayanışma derneği, YAKAKOOP, YYÜ, Van Büyükşehir
belediyesi, Rehberlik araştırma merkezleri, Van turizmciler derneği, Anadolu
ajans, ihlas haber ajans den katılımı sağlandı. VİED yasal temsilcisi ve proje
koordinatörü projenin tanıtımı ile ilgili sunumlar yaptıktan sonra eğitmen
Süleyman Akbulut engellilik ve sakatlık, bakış açısı önyargılar, alanda çalışan
STK’ların sorunları ve STK kamu işbirliğinin önemini anlattı. Verilen arada
davetli kurumlar engelliliğe bakış açılarının değiştiğini yaşanan sorunlardan
haberdar olmadıklarını belirtiler. Yardım ve muhtaçlık üzerinden engelliliğe olan
bakış açılarının değişmesine sebep olduğumuzu vurguladılar. Sosyal medya
üzerinden çalışmanın değerli olduğunu paylaştılar ve teşekkür ettiler. Yerel ve
ulusal basında çalışmanın haberlerini çıktı. Katılımcı kurumlar engellilik alanında çalışan STK’ların genellikle maddi yardım talep ettiklerini sadece yardım
amaçlı bir araya geldiklerini belirttiler. Sivil toplum sektörünün desteklediği bu
çalışma ile hak temelli STK’ların varlığından bu vesile ile haberdar olduklarını
belirtiler. Türkiye’nin ilk ve tek işitme engelli STK’ları platformunun kuruluşuna
tanıklık etmekten mutlu olduklarını ve platforma desteklerinin olacağını belirttiler.
İşitme engelli STK’ları birlikte çalıştayına katılan işitme ve konuşma bilimciler
derneği işitme, konuşma ve ses bozuklukları alanında çalışan akademisyenler33
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den oluşmaktadır. Van ilinde odyolog ve konuşma ses bilimcilerinin olmamasından dolayı engelli çocuğu olan aileler bu hizmeti il dışından almaktalar. Bizde
aralarında konuşma uzmanları ve odyologların olduğu ekiplerden işitme engelli
çocukların muayenesi için destek istedik. Van Gürpınar ilçesi, karpuzalan
mahallesi, Erçek ve Tuşba ilçelerinden aileler işitme engelli çocuklarının tanı ve
tedavileri için geldiler. Gönüllü destek veren işitme ve konuşma bilimciler derneği detaylı tedavileri için Ankara‘ya çağırdıkları engelli çocukların tüm muayene
ve eğitimlerini ücretsiz destek oldular. Diyarbakır’dan çalışmalarımıza dahil olan
Diyarbakır işitme engelliler ve aileleri eğitim kültür ve spor kulübü derneği özel
eğitimcilerden oluşmakta. Bizde bu anlamda işitme engelli çocuğu olan ailelere
destek istedik. Özel eğitim uzmanları hazırlı,akladıkları dil ve konuşma programlarını ailelere uygulamalı olarak anlattılar. Engelli çocukların dil konuşma
gelişimi için destek sundular. Dört çalıştay süresinde 13 işitme engelli çocuk, iki
STK‘nın uzman üyeleri tarafından muayene edilerek tanı ve tedavileri için
destek verdiler.

Türkiye‘nin ilk işaret dili tercümanlarından coda (sağır ebeveynlerin tercüman
çocuklarına verilen ad) Bodrum işitme engelliler derneğinden Gülsem Talay dört
çalıştayımız da da tercümanlık desteği verdi.
7. FAALİYET: 2.1.2 PROJE SONUÇLARININ KAMUYA PAYLAŞILMASI
Projede Öngörülen:
İşitme engelli örgütlerin ihtiyaç analizi yapılacaktır. Analiz çalışmasının çıktıları
proje sonuçlarının raporlanmasında kullanılacaktır. Hazırlanacak rapor proje
sonuç paylaşım kitapçığında basılacak. İlgili tüm kurumlara, alanda çalışmalar
yapan akademisyen ve aktivistlere, STK'lara dağıtılacaktır. Elektronik kopyası
web sitesinde yayınlanarak daha geniş kitlelerin alana ilişkin farkındalığı artırılacaktır. Aynı zamanda elektronik kopyası mail grubuna da atılarak STK ların
bilgilenmelerine destek olunacaktır. Ayrıca savunuculuk ve kampanya eğitimlerinde tespit edilen sorunların bakanlıklara sunulması için en az 14 adet kamu
politika belgesi hazırlanacaktır. Bu belgelerde İşitme engelli STK ların istek ve
dilekleri sıralanacaktır. Aynı zamanda bu belgeler proje kapsamında yapılacak
kampanyaların kamu politika belgesi olacaktır. Bu belge proje sonuçlarıyla
birlikte proje ortakları tarafından ilgili bakanlıklara sunulacaktır. Rapor haline
getirilen proje sonuçları platform üyelerinin bulundukları illerdeki ilgili kamu
kurumlarına sunmaları da sağlanacaktır.
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Projede Yapılanlar:
İşitme engelli örgütlerin ihtiyaç analizi için mini bir anket formu düzenlenmiştir.
Bu anket formu üzerinden e-mail, skype whatsapp ve telefon görüşmeleriyle
yapılarak sonuç raporu hazırlanmıştır. Bu rapor sonucunda da proje kapsamında yapılacak eğitimlere katılacak kişiler belirlenmiştir. Bu raporun sonuçları
sonuç paylaşım kitapcığında basımı yapılmıştır.
İlgili tüm kurumlara, alanda çalışmalar yapan akademisyen ve aktivistlere,
STK'lara dağıtılmıştır. Elektronik kopyası web sitesinde yayınlanarak daha geniş
kitlelerin alana ilişkin farkındalığı artırılmıştır.. Aynı zamanda elektronik kopyası
mail gurubuna da gönderilmiş STK'ların bilgilenmelerine destek olunmuştur.
Ayrıca savunuculuk ve kampanya eğitimlerinde tespit edilen sorunların bakanlıklara sunulması için 14 adet kamu politika/idari başvuru belgesi hazırlandı. Bu
belgelerde İşitme engelli STK ların istek ve dilekleri sıralandı. Bu belgelerin 9
adeti platform katılımcısı STK’ların kendi illerindeki kamu kurumlarına sunması
sağlandı. Diğerleri de projenin ilerleyen süreçlerinde sunulmuştur. Aynı
zamanda bu belgeler proje kapsamında yapılacak kampanyaların kamu politika
belgesi olacaktır. Bu belge proje sonuçlarıyla birlikte proje ortakları tarafından
ilgili bakanlıklara projenin 15 ayında sunulmuştur. Rapor haline getirilen proje
sonuçları platform üyelerinin bulundukları illerdeki ilgili kamu kurumlarına
sunmaları da sağlanmıştır.
8. FAALİYET: 3.1.1 PROJE TANITIM TOPLANTISI:
Projede Öngörülen:
Projenin tanıtımı için proje merkezi olarak kiralanan mekânda açılış toplantısı
yapılacaktır. Açılış toplantısında proje tanıtılacaktır. Tanıtım toplantısına yerel
medya, yerel deki kamu kurumları, üniversitelerden akademisyenler, yerel yöneticiler STK temsilcileri ve işitme engelli bireyler davet edilecektir. Toplantıya en
az 75 kişinin katılması beklenmektedir.
Projede Yapılanlar:
Projenin tanıtımı için proje merkezi olarak kiralanan mekânda 30.04.2019
Tarihinde açılış toplantısı yapıldı. Açılış toplantısında proje tanıtıldı. Tanıtım
toplantısına yerel medya, yerel deki kamu kurumları, üniversitelerden akademisyenler, yerel yöneticiler STk temsilcileri ve işitme engelli bireyler davet edildi.
Projemizin içeriği katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Proje uygulamasında
ihtiyaç duyduğumuz her konuda bizlere destek vereceklerini belirttiler.
9. FAALİYET: 3.1.2 PROJE SONUÇLARININ
PAYLAŞILDIĞI KAPANIŞ TOPLANTISI
Projede Öngörülen:
Proje sonuçlarının paylaşıldığı kapanış toplantısı düzenlenecektir. Projenin
amaçları, hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşıldığı anlatılarak, proje sonuçları
paylaşılacaktır. Toplantıya yerel medya, yerelde ki kamu kurumları, üniversite-
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lerden akademisyenler, yerel yöneticiler STÖ temsilcileri ve işitme engelli bireyler davet edilecektir. Toplantıya en az 75 kişinin katılması beklenmektedir
Projede Yapılanlar: Kapanış toplantımızı yaşanan küresel salgından dolayı özel
hijyen koşulları ve sosyal mesafeye uyarak 24 25-26 Haziran 2020 tarihinde üç
günlük bir süreye yayarak en fazla 20 kişilik gruplarla çalışmanın amacı,
gerçekleşen çalışmalar anlatıldı. Yapılan etkinlikler watsapp gurubu üzerinden
platform üyelerimize anlattık . Kapanış toplantımız tüm engellilerin uğrak yeri
olan engelsiz cafe de gerçekleştirdik. cafe önüne kurduğumuz standa yayınlarımızı sergiledik yoğun ilginin olduğu çalışma da özellikle kadınların ve çocukların
ilgi gösterdikleri Üç günlük çalışma da toplamda 83 kişi katılım sağladı.STK ların
kamu kurumları ve akademisyen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantı
iyi dileklerle son buldu.
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10. FAALİYET: 3.1.3 TANITIM MATERYALLERİNİN BASILMASI:
Projede Öngörülen:
Konunun önemi, kurumlara ve bireylere düşen görevler konusunda, yazılı, görsel
malzemelerle desteklenen ve sosyal iletişim ağları kullanılarak yaygın tanıtım
ve diyalog geliştirme çalışmaları planlanmıştır. Bu çalışmalarda hedef kitlenin
ve bazı noktalarda nihai faydalanıcıların da katılımı sağlanarak birlikte etkinlikler yapılacaktır.
Projeyi tanıtmak amacıyla hedef kitlemiz olan STK lara ve proje ortakları, afiş,
broşür,proje sonuç paylaşım kitapçığı, kalem ve defter gibi basılı materyallerde
dağıtılacak, Bu basılı materyalleri kendi illerinde dağıtarak projenin ve faaliyetlerinin daha geniş kitleler tarafından duyulmasına katkı sunulacaktır.
Projede Yapılanlar:
6000 broşür adet, 3000 afiş adet, Dosya 500 adet, 3000 adet kalem, 3000
adet not defteri, 6000 adet el ilanı, Engelli Hak Rehberi 2000 adet, 1 adet
tabela, projenin görünürlük kurallarına uyularak, projemizin içeriğine göre
basımı gerçekleştirilmiştir. Proje basım materyalleri için ihale çağrısına çıkılmış.
İhaleyi kazanan firmayla basımı gerçekleşmiştir.

İşitme engelli STK ları birlikte proje ortağımız İED yönetim kurulu üyesi işitme
engelli ve yüz anomalili İstanbul barosuna kayıtlı Avukat Zeynep Çakır 3.çalıştayda bizimleydi. Gayreti ile tüm zorlukları nasıl aştığını bizimle paylaştı.
Farklı programlar kapsamında ilimizde yürütülen çok sayıda proje bulunmaktaydı. Diğer projelerle fikir alış verişinde bulunulmuştur. Ancak ortaklaşa aktif
bir faaliyet olmamıştır.
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STGM ‘yi ziyaret ederek işitme engelli STK‘ları birlikte projesini
anlattık. Deneyimlerinden faydalandık.
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❱ VANTSO Van AB Bilgi işlem merkezi koordinatörü Kerem Oruç‘u ziyaret ederek
sivil toplum sektörünün desteklediği işitme engelli STK’ları birlikte projesini
anlattık. Bilgi paylaşımında bulunduk.
❱ İlimizde birçok proje yürüten Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği/INHCR temsilcisi Ekrem DUMAN Proje ofisimizi ziyaret etti. İşitme engelli STK
ları birlikte çalışmasını ve platform hakkında bilgi aldı. Sağır ve işitme engelli
mülteci ve düzensiz göçmen 12 bireye destek sunulmuş .Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği /INHRC ve İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı /İKGV ile
ortak çalışmalar yapılmıştır. İŞİTME ENGELLİ STK ‘LARI PLATFORMU üyelerinin de benzer çalışmaları ve yapılan destekler paylaşılmıştır.

❱ Van il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü proje ofisimizi ziyaret ederek işitme
engelli STK’’ları birliklte projesi hakkında bilgi aldılar.
❱ İşitme engelli STK’ları birlikte platform üyelerimiz proje ofisimizi ziyaret ettiler.
İşitme engelli STK’ları birlikte projesi ortağımız İstanbul’dan işitme engelliler ve
aileleri derneği /İED ile 2007 Yılından bu yana ortak çalışmalar yapmaktayız.
VİED’in kuruluş aşamasında destek veren, çalışmalarına dahil eden ve yıllardır
birlikte hareket edebildiğimiz hak temelli çalışan bir STK’dır. İş birliklerimiz güzel
ve başarılı çalışmalar yapmamıza sebep oldu. İşitme engelli STK’ları birlikte
projesinde tüm çalışmalar için ortak karar alınmış, yüz yüze yada internet
üzerinden bilgilendirmeler yaparak ortak karar alınması sağlanmıştır. Yapılan
tüm çalışmalar da katılımcı STK’ların fikirlerine yer verilmiş çalışmalar hedef
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kitlenin gerekliliklerine göre ortağımız ile kararlaştırılmıştır. İED ile yıllardır sağır
ve işitme engelli STK’lar ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak ortak çalışmalar
yapmaktayız. İşitme engelli STK’ları birlikte çalışmasın da da uyumlu ve verimli
bir çalışma gerçekleştirdik. İED bu yıl yönetim kurulu değişikliği yaşamasına
rağmen yeni görev alan arkadaşlar ile iş birliğimizde hiçbir sorun yaşanmamış ve
yeni yönetimle proje çalışmalarına devam ettirmekteyiz. Proje ortağımıza,
projeye kattığı desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
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edilmektedir.
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