İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED), 2004 yılında işitme kayıplı
çocuğu olan aileler tarafından İstanbul’da kurulmuş olan ve hak temelli
yaklaşımı benimseyen yerel bir sivil toplum örgütüdür.
Derneğimiz bireyi engelli yapanın sakatlığı ve yeti yitimi değil,
toplumsal bariyerler ve çevresel şartlar olduğunu savunur. İşitme kayıplı
bireylerin BM Engelli Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası
sözleşmelerden ve T.C. Anayasası, 5378 sayılı Engelliler Kanunu gibi
yasal mevzuatlardan doğan haklarının uygulanması için çalışır, yasal ve
idari başvuru yollarını kullanır. Derneğimiz sayısız imza kampanyası,
lobi faaliyeti yapmış Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SGK
gibi alanla ilgili odak kurumlara sorunları ve çözüm önerilerini
paylaşmıştır. Ayrıca STK’lar tarafından oluşturulan gölge raporlara
katkıda bulunmuş, Engelliler Konfederasyonu’nun daveti ile Türkiye’nin
gündem olduğu 11-14 Mart 2019 tarihlerinde BM Cenevre ofisinde
engelli hakları komitesi toplantısında lobi faaliyetleri yapmıştır.
“Birlikte” programı tarafından kurumsal hibe ile desteklenen derneğimiz
yine aynı program sayesinde Türkiye’de ilk kez Uluslararası İşitme
Engelliler
Çalıştayı’nı
gerçekleştirmiştir.
Çalıştayımızın
gerçekleşmesinde Avrupa Birliği’ne, “Birlikte” programını yürüten Sivil
Toplum Geliştirme Merkezi’ne, IFHOHYP’ye, Cochlear Türkiye
firmasına, Yapı Kredi Bankasına, Seymen Kolejine ve indüksiyon döngü
sistemleri
sağlayan İD Türkiye firmasına ve emeği geçen
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Raporumuzun karar vericilere ve hak
savunucularına yararlı olmasını diliyoruz. 03.05.2020
Pelin ATİK
Yönetim Kurulu Başkanı

ULUSLARARASI İŞİTME ENGELLİLER ÇALIŞTAYI
Uluslararası genç işitme engelliler çalıştayı, tüm dünyadan 18-35 yaş
arası işitme engellilerin katıldığı bir etkinliktir. Her sene Uluslararası
Genç İşitme Engelliler Federasyonunun (IFHOHYP) desteği ile,
federasyonun bir üye derneği tarafından düzenlenir.
2018’deki çalıştay, İstanbul’da İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
(İED) tarafından Taksim Point Otel’de 31 Ekim - 4 Kasım 2018
tarihlerinde düzenlenmiş ve 4 gün sürmüştür. AB tarafından finanse
edilen, STGM tarafından yürütülen “Birlikte Yerel STÖ’ler Kurumsal
Destek Programı”, Cochlear Türkiye, Yapı Kredi Bankası, Seymen
Kolejleri tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Çalıştayın
indüksiyon döngü sistemleri İD Türkiye firması tarafından sağlanmıştır.
Bu faaliyet ile temel olarak dünya çapındaki genç işitme engellilerin
engelli hakları ve erişilebilirlik ile ilgili kendi ülkelerindeki durumu
paylaşmaları ve diğer ülkeler ile durumlarını karşılaştırmaları
amaçlanmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları ile İlgili
Sözleşme konusunda bir oturum yapılmış, gelen uzmanımız İdil Seda
AK, bu sözleşme konusunda genel bilgiler vermiş ve katılımcıların
sorularını yanıtlamıştır.
Katılımcı Profili ve Erişilebilirlik
Bu seneki çalıştaya 14 farklı ülkeden 31 katılımcı, 3 konuşmacı
katılmıştır. Çalıştaya katılan tüm konuklarımız kendi ülkelerindeki işitme
engelliler ile ilgili STK’ların etkin ve aktif üyeleri arasında
bulunmaktadır. Katılımcıların 16’si erkek, 15’i kadındır. Davetli
konuşmacılarımız ise 2 kadın, 1 erkek şeklindedir. Katılımcıların 1’i
hariç hepsi işitme engelli, konuşmacılarımızın 1’i işitme engellidir.
Etkinliğe çok kısa süreli katılım gösteren davetlilerimiz, erişilebilirliği

sağlayan konuşmayı metne çeviren iki görevli (palantypist) ve
indüksiyon döngüsü teknisyeni gibi kişiler bu rakamlara dahil değildir.
Çalıştayın erişilebilirliği İngiltere’den katılan, özel klavyeler kullanan iki
konuşmayı metne çeviren görevli (palantypist) , ve indüksiyon döngü
sistemi ile sağlanmıştır. Ülkemizde her iki hizmet de kısıtlı bir şekilde
ulaşılabilmektedir. İndüksiyon döngü sistemleri bazı kamu kuruluşları,
hastaneler, otellerde bulunmaktadır. Konuşmayı metne çevirme işinde
ise, Türkçe dilinde yapan bir firma bulunmaktadır. (Canlı Deşifre
firması)
1. Gün
Çalıştayın ilk günü, İstanbul’un turistik yerlerine ziyaret düzenlenmiştir.
Bu ziyaretler sayesinde, şehrimizin tanıtımı yanı sıra, toplu taşımada ve
müzelerde erişilebilirlik durumlarının katılımcılar tarafından gözlenmesi
amaçlanmıştır. Katılımcılar, otelden Galata Kulesi’ne yürümüş, bu
noktadan ise tramvay ile Sultanahmet’e geçmişlerdir. Konuklar sırası ile
Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii’yi
ziyaret etmişlerdir. Akşamüstü ise Kapalı Çarşı’yı gezdikten sonra toplu
taşıma ile otele gruplar halinde dönmüşlerdir.
2. Gün
İkinci günde katılımcılara İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği hakkında
genel bilgiler verilmiş, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz projeler
tanıtılmıştır. Ayrıca örgütümüzün AB tarafından finanse edilen, STGM
tarafından yürütülen “Birlikte” programı kapsamında desteklendiği
ayrıca belirtilmiştir. IFHOHYP federasyon hakkında bilgilendirme
yapmış ve şu anki komitelerinden ve bu komitelerin yaptığı
çalışmalardan bahsetmiştir.
İlk günde çekilen fotoğraflar ve sorulara verilen yanıtlar paylaşılmıştır.
Bundan sonra Türkiye’deki işitme engellilerin durumundan olumlu ve
olumsuz örnekler verilmiştir:

Olumlu noktalar:
Ulaşımdan ücretsiz veya indirimli yararlanma.
1. Çoğu müzeye ücretsiz giriş.
2. 50’den fazla çalışanı olan şirketlerin engelli çalıştırma zorunluluğu.
(engelli kotası)
3. Biyonik Kulak (koklear implant) ameliyatlarının ücretsiz olması.
Son olumlu nokta konusunda bir süredir problem (ameliyatların
durdurulması) olduğundan bahsedilmiş ve bu konuyu Birleşmiş Milletler
ile video konferans dahil çeşitli ortamlarda dile getirdiğimizi,
kampanyalar yaptığımızı ve karar vericilere taleplerimizi gönderdiğimizi
belirttik. (Raporu yazanın notu: Konferanstan sonra DMO tarafından
acele yapılan ihale yöntemi ile 320 cihaz alınarak ameliyatlar başlamıştır.
Ancak bu kez de ameliyat olacak adayların marka - model seçme hakkı
sınırlanmıştır)
Olumsuz noktalar:
1. Pil, kablo gibi sarf malzemelerinin pahalılığı, devlet desteğinin
yetersizliği.
2. Altyazı konusunda çıkan yasalara rağmen uygulamaya geçilmemesi.
3. İşitme cihazı konusundaki desteğin zayıflığı.
Bu olumlu ve olumsuz noktalar, katılımcıların gruplar halinde kendi
ülkelerindeki ve Türkiye’deki işitme engellilerin durumunu tartışmaları
için örnek amacıyla verilmiştir. Şüphesiz bu noktalar arttırılabilir ve
detaylandırılabilir. Grup çalışmasındaki aşağıdaki sorular sorulmuş ve
katılımcıların kendi sorularını eklemelerine izin verilmiştir.
1. Okul ve üniversitelerde konuşmayı metne çevirme hizmeti
(palantypist) var mı ?
2. Biyonik kulak operasyonu ve işitme cihazı ücretsiz sağlanıyor mu ?
3. Engelli kişileri çalıştırma zorunluluğu ya da teşvik var mı ?

4. Yerel sinema filmleri için sinemalarda altyazı var mı ?
5. Konuşmayı metne çevirme hizmeti bir meslek mi olarak
sayılmaktadır?
6. İşaret dili tercümanlığı bir meslek mi sayılmaktadır?
Birinci soruya, İsveç, Kanada, Hollanda, İsviçre ve Finlandiya olumlu
yanıt vermiş. Danimarka ve Almanya, “kısmen” demiştir. Diğer ülkelerin
hepsi
olumsuz
yanıt
vermiştir.
İkinci soruya cevaplar çok çeşitlidir. Fakat Pakistan hariç tüm ülkelerde
bu konuda devletin tam veya kısmi desteği mevcut. Rusya, işitme
cihazlarının yerli olanlarını ücretsiz, yabancı olanlarını ise belli bir limite
kadar karşılıyor. Polonya ve Hollanda ise işitme cihazlarının 18 yaşına
kadar ücretsiz olduğunu belirtmiş. Biyonik kulak için ise çoğu ülke bir
kulak için ücretsiz olduğunu belirtmiş.
Üçüncü soru için ise, İsveç, Türkiye, Almanya, İsviçre, Ermenistan,
Norveç olumlu yanıt vermiştir. Fakat burada da ülkeler arasında
uygulama farklılıkları mevcuttur. Türkiye 50 kişi ve üzeri çalışanı olan
şirketlere engelli çalıştırmayı zorunlu tutarken, İsveç engelli çalıştıran
şirketlere daha az vergi gibi teşvikler sunmaktadır. Almanya’da 20 ve
üstü çalışan olan yerlerde engelli çalıştırılması zorunludur.
Dördüncü soru genel olarak en çok olumsuz yanıt alınan soru olmuştur.
Birkaç ülke kısmi olarak sinemalarda altyazıya sahipken, tüm filmlerde
altyazı sunan bir tek Kanada mevcuttur.
Beşinci ve altıncı soru için, işaret dili tercümanlığının bir meslek olması
neredeyse tüm ülkeler için olumlu iken, konuşmayı metne çevirenlerin
bir meslek olarak mevcut olması ise, sadece Finlandiya, İsveç,
Danimarka ve Almanya gibi birkaç ülkede söz konusudur.

Genel olarak bakıldığında özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin
erişilebilirlik konusunda daha iyi durumda oldukları görülmektedir.
Bu grup çalışmasından sonra davetli konuşmacımız ve eğitmenimiz Elif
Serbest, katılımcılara “hayalimdeki ada” isimli eğitici oyunu gruplar
halinde oynatmıştır. Gruplardan herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendi
hayallerindeki adayı tarif etmeleri istenmiştir. Bu adanın adı, sloganı,
bayrağı ve anayasanın 10 temel kuralını belirlemeleri gerekmektedir.
Ortaya çıkan dört adanın isimleri ve sloganları aşağıdaki gibidir:
“Yunus”: İnsanların kısıtsız olduğu yer.
“Parrot Island”: Daha bir yer için uçuyoruz.
“Dogistan”: Herkese açık.
“Magnolia”: Daha iyi doğa, daha iyi yaşam.
Dört ada da “herkes için ücretsiz eğitim”, “tam erişebilirlik”, “herkesin
eşit olduğu yer” gibi ortak anayasa maddeleri bulunmaktadır. Bu grup
çalışmasıyla, katılımcıların zihinlerini ideal bir ülke ve dünya konusunda
zorlamaları, ideal kuralların nasıl olması gerektiği konusunda
düşünmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.
Bir sonraki oturumda, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme konusunda Türkiye’deki sayılı uzmanlardan İdil Seda Ak, bir
sunum yaparak bu sözleşme konusunda bilgiler vermiş ve katılımcıların
sorularını yanıtlamıştır. En çok sorulan sorulardan ikisi şunlardır:
1. Hak ihlallerinin BM’ye nasıl iletileceği.
2. Hak ihlalleri konusunda bu sözleşmenin ne avantaj sağlayacağı.
Birinci sorunun cevabı, her sene BM’ye bu sözleşme ile ilgili imza atan
ülkelerin rapor göndermek zorunda olduğu ve engelli alanında çalışan
STK’ların da bir gölge rapor yazabildikleri belirtilmiştir. Bu gölge rapora
katılımcıların ülkelerin katkıda bulunup bulunmadığı sorulduğunda

sadece Türkiye katılımcıları olumlu yanıt vermiştir. Bu durum diğer
katılımcılar için önemli bir aydınlanma olmuştur.
İkinci soru için ise, hak ihlalleri konusunda BM’nin yaptırım gücü
olmadığı ama bu ülkeleri ifşa edebileceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra
bu sözleşmeye imza atan ülkelerin mahkemelerinde bu sözleşmeye
uyulmamasının yasa ihlali olarak değerlendirileceği avantajı söz
konusudur.
3. Gün
Pakistan’dan davetli konuşmacımız Muhammad Akram, IFHOHYP
sayesinde nasıl Asya ülkelerinde bir farkındalık oluştuğunu ve bu sayede
2012’de Asya Pasifik İşitme Engelliler Federasyonunu kurduklarını
anlatmıştır. Ayrıca Asya’nın çoğu ülkesinde işitme engellilerin
durumunun kötü olduğunu, kaliteli işitme cihazı ve eğitime erişimin
büyük bir sorun olduğunu belirtmiştir.Fakat bu durumlar moral
bozukluğuna yol açmamalı, çünkü 20 sene önce olduğumuzdan daha iyi
durumdayız demiştir. Süreç yavaş ilerlese de, her sene ufak adımlarla
seslerini daha çok duyurduklarını ve 2012’de kurulan federasyon
sayesinde ülkeler arası dayanışmadan da yararlandıklarını belirtmiştir.
Konuşmacımız, ayrıca Asya ülkelerinde durum hakkında katılımcıların
sorularını yanıtlamıştır. Konuşmacımızdan sonra bilinen bir insan hakları
aktivitesi olan “Bir Adım İlerle” yapılmıştır. Burada herkese bir rol kartı
verilmiştir. Rol kartlarında farklı roller yazılmaktadır. Örneğin,
“Fransa’da yaşayan bir mülteci”, “Ortadoğuda yaşayan bir genç kız”,
“Bir Avrupa ülkesinin büyükelçisinin kızı” gibi… Sonra okuduğumuz
her durumda, eğer o durum rolleri için geçerli ise bir adım ilerlemeleri,
geçerli değilse yerlerinde durmaları söylendi. Durumlar ise örneğin:
“Evim, internetim ve telefonum var”, “Her sene bir defa tatile
gidebilirim”, “Geleceğim hakkında umutluyum” gibi… Bu etkinlik
sayesinde, katılımcıların zor durumdaki ve ayrımcılığa uğrayan
insanların, hatta engellilerin durumu ile empati yapması amaçlanmıştır.

Bu aktivite katılımcıların oldukça ilgisini ve beğenisi toplamıştır. Çünkü,
aynı özellikteki insanların durumunun bir ülke için bile çok fark
ettirebileceğini görmüşlerdir. “Müslüman bir genç kız” rolünün, kız
Almanya’da yaşarsa farklı, Hindistan’da yaşarsa farklı bir durumda
olabileceğini, her rolün sadece kağıtta yazandan ibaret olmadığını, kendi
kültür ve yaşam koşullarının da bu rolün durumunu biçimlendirdiğinin
bilincine varmışlardır.
4. Gün
Dördüncü gün IFHOHYP federasyonunun tüzük değişikliği tartışmaları
ve yönetim kurulu seçimleri ile geçmiştir. Burada ayrıca IFHOH
(International Federation of Hard of Hearing) ve EFHOH (European
Federation of Hard of Hearing) federasyonlarını temsil eden Marcel
Bobeldijk bir sunum yaparak bu federasyonlardan bahsetmiştir.

Geri Bildirimler
Çalıştay sırasında bir kaç katılımcı organizasyon hakkında yorum
yapmışlar ve memnuniyetlerini belirtmişlerdir. Bu yorumlar, konuşmayı
metne çeviren kişilerin resmi metninden alınmıştır:
“Türkiye, Asya ve Pakistan'daki koşullar hakkında konuşmalardan çok
etkilendim. Oturumlar sırasında yaptığımız şeylerden ve insanlarla
konuşmaktan çok ilham aldım. Son egzersizi gerçekten çok beğendim.
Burada olmaktan çok mutluyum.”
“Benim yorumum organizasyon hakkındadır ve size teşekkür ederim.
Türkiye’yi, İstanbul’u ve oteli sevdim, pencereden manzarayı sevdim ve
Türk yemeklerini sevdim. [Kahkahalar].”
“Ekibinize teşekkür etmek istiyorum, çok sayıda sponsor topladınız ve
bundan çok etkilendim, harika bir iş çıkardınız. Ben de takım için alkış
öneriyorum.”

Daha önce Hayat Sende Derneğinde gönüllü koordinatörü olarak
çalışmış olup TESV (Türk Eğitim Sağlık Vakfı)’nı temsilen Ankara’dan
katılan katılımcımız Simay KARADUMAN ise şu yorumu yapmıştır:
“Çalıştaya bir sivil toplumcu gözüyle baktığım zaman oturumları ve
geçişleri çok başarılı buldum. Bunu her fırsatta sizlere de dile getirdim.“
Somut çıktılar:
 13 ülkeden, 31 işitme engelli katıldı. 6 adet sunum dosyası oluştu
 Çalıştay ile ilgili 8 adet haber çıktı
 1. Gün 87, 2. Gün 33 sayfa toplam 120 sayfalık palantypist deşifresi
 1 tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=5eH1bcVkEnk
 100 afiş, 100 broşür, 1 rollup, 16 adet teşekkür belgesi yapıldı
Medyada çıkmış haberler aşağıdadır:









https://www.ntv.com.tr/saglik/isitme-engelliler-guclerinibirlestiriyor,FD0x1ZeZ 3kGkK8AzPjIRrw
https://www.tuketicipostasi.com/isitme-engelliler-guclerinibirlestiriyor/3107/
http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/daha-guclu-isitme-engellilerkoprusu-icin-isitme-engelliler-guclerini-birlestiriyor
https://www.ied.org.tr/2018/11/05/uluslararasi-genc-isitme-engellilertoplantisi-ied-destegi-ile-yapildi/
http://www.webunya.com/daha-guclu-isitme-engelliler-koprusu-icinisitme-engelliler-guclerini-birlestiriyor
https://meraklihastalar.com/isitme-engelliler-guclerini-birlestiriyor.html
https://www.haber365.com.tr/saglik-haberleri/isitme-engellilere-buyukdestek-h100136.html
http://ifhohyp.org/blog/agm-2018-istanbul/

Katılımcıların sosyal medyada yaptıkları, memnuniyetlerini belirten
paylaşımlarından örnekler aşağıda sunulmuştur:

Çalıştay Düzenleme Ekibi:

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Gençlik Komisyonu Üyeleri:
Ediz TEKOK, Alper COŞKUN, Arzu ŞEN, Ece SAYGI
Raportör: Alper COŞKUN
Tasarım: Onur CANTİMUR
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Üsküdar İstanbul, Web: www.ied.org.tr
E-posta: ied@ied.org.tr Tel-Whatsapp: 0538 224 40 83
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www.twitter.com/isitmedernek
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