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ETKİNİZ AB PROGRAMI 

İşitme Engelli ve Sağır Bireylerin Adalete Erişiminin İzlenmesi Diyalog Toplantısı  

(DES/AB/898) 

18 Eylül 2022, Ankara 

 

TOPLANTI RAPORU 

 

Toplantının Koordinatörleri : 

1. Onur Cantimur [İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı ] 

2. Av. Zeynep Çakır [İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Genel Sekreteri] 

3. Moderatör / Eğitmen: Süleyman Akbulut (Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği- TOHAD) 

 

Toplantı 18 Eylül Pazar Günü The Ankara Otel’in konferans salonunda yapılmak üzere programlanmıştır. 

Diyalog toplantısı Katılımcıları: 

Katılımcı Barolar (Engelli Hakları Merkezi / Komisyonu temsilen) 

 Ankara Barosu  

 Bursa Barosu  

 Denizli Barosu 

 Diyarbakır Barosu 

 Gaziantep Barosu 

 İstanbul Barosu 

 İzmir Barosu 

 Kocaeli Barosu 

 Samsun Barosu 

 Şanlıurfa Barosu 

 Van Barosu 

 

Katılımcı Karar Alıcı Kurumlar: 

 Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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Katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları: 

 Anadolu Sessiz Umutlar Derneği 

 Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği 

 İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) 

 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği  (CİSST) 

 Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) 

 Eşit Haklar İzleme Derneği (ESHİD) 

 

Toplantı Notları:  

Program sabah 09:55’te moderatör / Eğitmen ve Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman 

Akbulut’un “Engelliliğe bakış, ayrımcılık ve sağlamcı yaklaşımın eleştirisi ve bu yaklaşımın işitme engelli/ sağır 

bireylere uygulanması” konulu sunumu ve anlatımı ile başlamıştır. Sunumda engellilikten ve sağlamcılıktan, ülkemizde 

engelliliğe olan bakış açısından, ayrımcılıktan, engelliliğin tarihçesinden bahsedilmiştir. İnteraktif bir sunum şeklinde 

ilerlemiş olup katılımcılara sorulan sorularla söz hakkı almaları ve görüşlerinin paylaşılması sağlanmıştır. Süleyman 

Bey’in sunumu katılımcılarla da paylaşılmıştır. 

 Sunumun ardından ve hemen kahve arasından önce katılımcılar kendilerini ve geldikleri kurumu birer cümleyle 

anlatmıştır. 

Kahve arasının ardından İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Genel Sekreteri ve İşitme Engelliler ve Aileleri 

Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve BAHA implant kullanıcısı Av. Zeynep ÇAKIR “İşitme Engelli ve Sağır Bireylerin 

Yaşadığı Hukuki Sorunlar” başlığı ile hazırladığı sunumunu anlatmıştır.  Özetle; işitme engelli/ sağır bireylerin sahip 

oldukları işitme kaybı sorunlarına yönelik terimlere giriş yapmış ardından bu bireylerin adliyelerde, kolluk 

kuvvetlerinde, noterlerde yaşadıkları sorunları, işitme engelli veya sağır olmalarından meydana gelen psikolojik ve 

toplumsal endişeyle birleştirerek katılımcılara iletmiştir. 

 Katılımcıların söz alması ve sunumun bitmesiyle öğle yemeği arasına geçilmiştir. 

 

Öğle yemeği arasından sonra İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı ve çift taraflı Koklear implant 

kullanıcısı Onur Cantimur ; “Sağır ve İşitme Engelli Bireylerin Adalete Erişimlerinin İzlenmesi” konulu sunumuna 

başlamıştır. İzlemenin öneminden bahseden Onur Bey, CİMER başvurularından Adalete Erişim projelerine kadar 

süreçte işitme engelli ve sağır bireylerin adalete erişimde tespit edilen sorunları iletmiştir. Ardından bu sorunların 

çözümünün “izleme” çalışmalarının ve lobicilik faaliyetlerinin yapılması olduğunu dile getirmiştir. 

 

Kahve arasına geçilmeden önce katılımcılar 3 gruba ayrılarak “İşitme engellilerin ve sağırların adalete erişimde 

yaşadıkları sorunlar” bakımından bir grup çalışması yapmaları istenmiştir.  



Sayfa 4 / 52 

 

 Gruplara verilen süre sonucunda gruplardan bir tane sözcü seçerek çalışmalarını 5 dakika içerisinde 

raporlamaları istenmiştir.  

Birinci Grup: 4 tane sorunu ele alarak çözüm önerilerinden bahsetmiştir. 

1. Tercümanların güven problemi, çevirdikleri şeyin doğru olup olmadığı ve genelde bu tercümanlık mesleğine 2-

3 saatlik eğitimden geçen kişilerin alınması. Çözüm olarak da Adalet Bakanlığı altında işaret dili bilen, tercüman 

ve sağır birinden oluşan iki kişinin yer alması gereken bir komisyonun kurulması ve sınavların ve 

denetlemelerin bu komisyonca yapılması gerekmektedir. 
 

2. Noterlerin tercüman olarak öğretmenleri göreve alması sorunudur. Ancak öğretmenler tercümanlarla aynı 

değildir. Çünkü öğretmen olan biri pekâlâ tercümanlık yapamayabilir. Öğretmenlerden ziyade gerçek 

tercümanların bunu yapması gerekmektedir.  

 

3. Hukuk davalarında, işitme engellilerin karmaşık iletişim eksikliği sebebiyle haklarının yeteri kadar 

korunamaması bir diğer sorundur. Bu sebeple hukuk davaları konusunda, tıpkı zorunlu müdafi gibi zorunlu 

vekillik kurumunun getirilmesi gerekmektedir. Bu husus ise dava başlamadan önce ya da en geç cevap dilekçesi 

verilene kadar bu kişilerin davalarına bu şekilde müdahil olunması ile çözülebilir.  

 

4. Avukatların işaret dili bilmemesi, tercüman eksikliği yaşanması ya da tercüman olduğu halde hukuki terim 

bilmemesi sebebi ile sorun yaşanması bir başka sorundur. Engelli hakları komisyonunun bulunduğu her baroda 

minimum 2 kişi olmak üzere ihtiyaç kadarıyla 2 kişinin seçilip CMK adli yardım kapsamında avukatların gidip 

tercüman olarak destek vermesi çözümdür. Bunu da CMK ve adli yardım ödeneğinden ya da danışmanlık gibi 

sayılarak çağrı üzerine gidilen yerde ödenmesi suretiyle yerine getirilebileceği kanaati oluşmuştur. Ayrıca bu 

çözümün yanı sıra işitme engellilerin bütün beyanlarının video kaydına alınması gerekmektedir. Davanın 

ilerleyen aşamalarında hem denetlenmesi bakımından hem de mahkeme nezdinde daha şeffaf olacağını 

düşüncesiyle video kaydının alınması bir çözüm olur.  

 

İkinci Grup: Tespit edilen sorunlar ve çözümleri: 

1. Adliyelerde mevcut tercüman listesinde bulunan ve işaret dili bilen kişilerin yetersizliği büyük bir sorundur. 

Bu kişiler 200 saatlik MEB onaylı eğitimi alan kişilerdir. Çözümü ise bu listelerin tekrar gözden geçirilmesidir. 

Bu kişinin Türk işaret dili yeterlik sınavına girerek bu tercüman listelerine kaydı olmak seçeneği getirilebilir 

ya da Türk işaret dilinde başka dillerde olduğu gibi seviyeler belirlenebilir, A1, B1 veya C gibi. Sınava tabi 

olmak tercüman sayısını azaltacağından, en azından bir sürü yeterli sayıda tercüman bulunmayabilir. Ayrıca 

yapılan sözlü mülakatta işaret diline ilişkin de bir kısım yapılabilir ya da mülakat tamamen işaret diliyle 

yapılabilir. 

 

2. İşaret dili ya da okuma yazma bilmeyen sağır ya da işitme engellilerin adalete erişimini nasıl sağlanacaktır? 

Öncelikle kişinin işaret dili bilip bilmediği ya da doğaçlama dili kullanıp kullanılmadığı hemen tespit edilmeli 

ve bu dosya arasına alınmalıdır. Bu kişilerin kendini ifade etmesi için onun çevresinden ama tarafsızlığını da 
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koruyabilecek biri görevlendirilebilir. Bu kişilerin ifadelerinin çevrilmesinde bir sağır tercüman ve aynı 

zamanda işaret dili tercümanı yer alabilir. 

 

3. Emniyetlerde yaşanan soruna dair, kollukta, işitme engellilerin emniyetlerde tercüman gelene kadar 

memurlarla hiçbir şekilde iletişim kuramaması büyük bir sorundur. Bunun çözümü şöyle olabilir, emniyet 

personeli temel seviyede işaret dili bilebilir ya da bu temel seviyedeki işaret dili içeren broşürler emniyetlerde 

bulunabilir. Bir de bu genel bir bütün birimler için adliyeler için, emniyet için, jandarma için geçerli bir öneri; 

mesela EGM bünyesinde, görüntülü görüşme vasıtasıyla tercümana erişim sağlanması, hızlı ve pratik olması 

açısından bir çağrı merkezi oluşturulabilir. Bunu her kamu kurumuna, yalnızca adli mekanizmalara değil, tüm 

kamu kurumlarına bunu yaymak da mümkün. 

 

4.  Bir diğer sorun hapishanelere ilişkin, tutuklanan kişinin, cezaevine ilk gittiğinde kendisine bir yönetmelik 

tebliğ ediliyor ve kişi okuma yazma bilmiyorsa, haklarını ve yükümlülüklerini öğrenemiyor. Ve bilmediği için 

de herhangi bir davranışı onu disiplin cezası almasına sebep olabiliyor. Bunun çözümü olarak da kurumun 

işaret dili tercümanı bulunmasının zorunlu kılınmasıdır. Hapishanelerde bir başka sorun ise pandemi 

döneminde artan kapalı görüşlerde iletişim kurma probleminin ortaya çıkmasıdır. İnfaz koruma memurları 

tercüman olarak yer almış, bu da özel hayatın gizliliğine sebep olmuş.  

 

5. Son olarak, sanığın ifadesinin emniyette, savcılıkta ya da mahkemelerde video kaydı altına alınması. İlerleyen 

aşamalarda kişinin ifadelerinin yanlış geçirildiğine dair iddiası söz konusu olduğunda, video kaydıyla bilirkişi 

vasıtasıyla çözüm yaptırılabilir.  

 

Üçüncü Grup: Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri: 

 

1. Adli yardım ve CMK üzerinden işitme engellilere yönelik olarak verilen hukuk hizmetlerinin, etkin hale 

getirilebilmesi için avukatların en azından müvekkiliyle doğrudan iletişim kurabilecek ölçüde, yanında 

tercüman olsa bile, “tercümanından memnun musun yahut karakola gittiğin zaman kötü muameleye uğradın 

mı?” tarzında soruların sorabileceği ölçüde işaret dili bilmesi önem arz etmektedir.  Adli yardım ve CMK 

servisinde eğer avukatların bu konudaki ilgisini çekilebilirse, adli yardım ve CMK servisi üzerinden atanacak 

olan avukatların engelli hukuku konusunda eğitim görmüş olma zorunluluğu getirilebilir.  

 

2. Adli yardıma başvurmak için fakirlik kâğıdı isteniyor ama fakirlik kâğıdının ötesinde ödenek vs. gibi sıkıntılar 

da olduğu için sonucu bir para alacağı olan davalarda adli yardım kapsamı dışında bırakılma durumu var. 

Koklear implant vs. gibi davalar da para iadesi istendiği için bu davalarda otomatikman velev ki kişi maddi 

olarak yeterli duruma sahip olmasa dahi sonucu bir para alacağı olduğu için adli yardım kapsamı dışında 

bırakılabiliyor. Burada amaç biraz da serbest piyasadan avukat temin edilmesini sağlamak, serbest avukatla en 

azından yüzde üzerinden anlaşarak bir anlaşma temin edilebilir diye kapsam dışında bırakılmış durumda. Bunu 

adli yardım kapsamına alınıp alınmayacağı bir çözüm olabilir. Adli yardımda özellikle işitme engellilerin 

başvuru mekanizmalarına dair gerekli bilgilendirmelerin olmaması nedeniyle yaşadıkları dezavantajlı durumun 
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giderilmesi için baroların sitelerine adli yardım, CMK gibi mekanizmalara ilişkin videolar konulabilir. QR 

kodlu broşürler konulabilir, onların erişebileceği şekilde hukuki yollara dair açıklamalar konulabilir. 

 

3. Son olarak da bugün buradaki yapılan bu toplantının bu salonda kalmaması için baro STK iş birliğinin nasıl 

tesis edilebileceği, bir ağ oluşturulup oluşturulamayacağı tartışıldı. Özellikle işitme engellilerin adalete erişimi 

noktasında acaba baro ve STK'ların içinde bulunduğu whatsapp grubu ya da ağ kurulabilir mi? Şuanda yaşanan 

ihlallerde kullanılan en etkin yöntem. Hâkimlerin veya savcıların önünde hukuki argümanları öne sürmekten 

ziyade, sosyal medyada gerekli reaksiyon oluşturulduktan sonra yapmaları gereken şeyleri korkularından da 

yaptıkları görülmektedir. İşte bu basıncın oluşturulabilmesi adına acaba Baro- STK iş birliği sağlanabilir.  

Grup sunumlarından sonra açık oturum şeklinde toplantıda anlatılan sorunlar ve konularla ilgili katılımcılardan görüşleri 

alındı. Dilek ve temenniler sunuldu ve toplantı bitirildi.  

 

 PROJEYE DAİR GENEL YORUMLAR, GÖZLEM VE ÖNERİLER 

1. Bu toplantı sadece sağırlar-işitme engelliler alanında Türkiye'de ilk kez düzenlenmiş bir BAROLAR/ENGELLİ 

HAKLARI MERKEZİ-KOMİSYONU toplantısı olmuştur. Toplantı katılımcıları bir araya gelmiş olmaktan 

dolayı duydukları memnuniyetlerini proje koordinatörlerine iletmişlerdir.  

 

2. İki farklı gruptan işaret dili ile verilen ifadenin çevirisinin video kaydının alınması önerisi çıkması dikkat 

çekmiştir. Bu sayede sağır sanık / şüpheli ifadenin çevirisine itiraz ettiğinde video kayıtları bilirkişiler tarafından 

açılıp incelenebilir, çevirinin doğru ve tam olup olmadığı denetlenebilir. 

 

3. Toplantıda baroların engelli hakları merkezlerinde kapasite farklılıkları, şartlar ve imkânların aynı olmaması 

belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Örneğin Ankara Barosu Engelli Hakları Komisyonu avukatlara TİD eğitimi 

verilmesini sağlayarak ilerlemiş iken, bazı merkezler yeni kurulduklarını bu nedenle çalışmalarına henüz 

başlamadıklarını belirttiler. 

 

4. İşaret dili tercümanlı videoya yönlendiren karekodlu broşürler, afişler hakkında farkındalık oluşmuştur. 

Özellikle tercüman yoksa susma hakkı gibi soruşturmadaki hakları anlatan karakodlu erişilebilir posterler, 

broşürler ivedilikle hazırlanmalı ve sahadaki kolluk kuvvetleri binalarına asılmalıdır. 

 

5. Baro gibi soyut kavramların sağırlar tarafından anlaşılması için “avukatların yeri”, “avukatlar birliği” gibi somut 

ifadelerle tercümanlık/çeviri yapılması hakkındaki Ankara Barosu’nun yaptığı deneyim paylaşımı hukukçu 

katılımcılar arasında farkındalık oluşturmuştur.  

 

6. Adalete erişimdeki sorunların izlenmesi için ortak çalışılması ve hareket edilmesi, bu tür toplantı ve çalışmalara 

devam edilmesi gerektiği görüşü pekişmiştir.  

 

7. Türkiye Barolar Birliği Engelliler Komisyonunun da katılması için çaba gösterilmiştir. Fakat çeşitli sebeplerle 

iletişim sağlanamamıştır. Bilgilendirme ve işbirliği sağlamak açısından bu rapor toplantı katılımcılarına ve 

Türkiye Barolar Birliğine gönderilmiştir. 
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İşbu toplantıda; işitme engelli ve sağır katılımcıların bulunması nedeniyle Canlı Deşifre (palantypist sistemi) ve 

işaret dili tercümanı desteğinden faydalanılmıştır. Konuşmaları yazan ve dökümleri hazırlayan Canlı Deşifre 

firmasından Emrah Kuyumcu’ya ve işaret diline çeviren çevirmen Nazan Yılmaz’a teşekkürlerimizi iletiriz. 

 

 

 

 

Proje Toplantısına Katılım sağlayan, görüşlerini paylaşan ve destek olan Hukukçu ve Sivil Toplum 

Kuruluşu- Kurum temsilcisi katılımcılarımıza TEŞEKKÜR EDERİZ. 

 
 

Derneğe ulaşmak ve rapor hakkında görüşleriniz için iletişim: 

 

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği 

ied@ied.org.tr 
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Toplantıdan önce katılımcılara KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik Politikasını ve Etkiniz Covid-19 

Seyahat ve Toplantı uyarılarını onaylama şartıyla bir Google form linki gönderilerek seyahat ve konaklama 

için kişisel, iletişim, vegan yemek gibi özel ihtiyaç, erişilebilirlik ihtiyaçlarının yanında açık uçlu sorular 

sorulmuştur. 

 

“ Daha önce işitme engelli/ sağır bireylere yönelik yaşanan sorunlara tanıklık ettiniz mi? Lütfen 

anlatınız.” 

şeklindeki soruya verilmiş olan yanıtlardan dikkat çekenler aşağıda sunulmuştur: 

1. Evet toplumun genelinin işaret dili bilmemisinin sonuçları. 

2. Bizzat yaşadım bununla ilgili rapor da hazırladım 

3. Evet. Özellikle koklear implant konusunda yaşanılan hak ihallerine ilişkin başvurular aldım, davalar 

açtım. 

4. Adalete erişim hususunda mevcut adliyelerde işitme engellilere yardımcı olmak üzere gerekli teknik 

donanım ve personel eksikliği bulunmaktadır 

5. Tanıklık ettim. Özellikle adliyelerde, tercüman bilirkişilerin eksikliği ve yetersizliği avukatlar olarak 

yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. İstismar ve şiddet mağduru kadın ve kız çocuklarının ifadelerinin 

erkek tercümanlar tarafından alınması, kişilerin tekrar travma yaşamasını tetikleyebilmekte, kişinin 

kendisini rahatça ifade etmesine engel olmaktadır.   

6. Evet. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan Semih T. tercümanın yetersiz olduğunu söyledi, şiddet 

gördüğü İçin boşanmak isteyen Sağır bir kadın aile ve sosyal Hizmetler İstanbul il müdürlüğünde 

tercüman talep etmeye gittiğini bulamadığını söyledi  

7. Evet. Özellikle sağır bireyler polis merkezinde, savcı önünde gerçekleşen ifadelerinde zorluk 

yaşayabiliyorlar. O an seçilen kelimeler onlar açısından hayatı öneme sahip olabileceğinden işaret 

dili tercümanını işinde oldukça yetkin olması gerekmektedir. Yine işitme engelli bireylerin duruşma 

esnasında da zorluk yaşadığını fark etmekteyim. Hakim, savcının söylediklerini anlamak 

güçkeşebiliyor. 

8. Mahkemelerde işaret dili çevirisi çeviren kişi çok acemi olduğu için yanlış anlaşıldı ve yanlış ifadeler 

oldu. Salondaki sağır mağdurların tepkisi yüzünden mahkeme başkanı acemi çevirmeni kapı dışarı 

etti. Mahkeme tercümansız olarak devam ederek bitti.  

9. İşitme engelli olduğum için bazen iletişim zorluğu çekiyorum  

10. İşitme engellilerin mağdur edilmesi 

11. İletişim dili işaret dili olan işitme kayıplı bireyler birçok kamu kurum ve kuruluşunda yapılan/ 

yürütülen işlemler de ve tüzel kuruluşlarla gelişen etkileşim durumunda iletişim sorunundan kaynaklı 

olarak hak kaybına maruz kalmaktadırlar. bunun yanında gündelik hayatın akışı içerisinde alışveriş 

yaparken, çocuğunun öğretmeni ile görüşürken, ev kiralarken, herhangi bir ilanla ilgili iletişime 

geçmek istediğinde ya bir tercümana ulaşamamakta ya da ulaştıkları kişiler alanda yetkin olmadıkları 

için hatalı iletişime maruz kalmaktadırlar.  

12. Çok uzun yıllar işitme engelli babaannem ile aynı evi paylaştım. Türkiye'de sağlığa erişimin yaşlı ve 

işitme engelli bir insan için hak olmaktan nasıl çıkarıldığına tanık oldum. 

13. Birebir tanıklık etmedim. Yalnız bir engelli hakları aktivisti olarak konulardan haberdarım. 

14. Adliyelere erişim zorluğu, duruşmalardaki tercümanların niteliği 

15. Evet özellikle adalete erişim mekanizmalarında 

16. Özellikle işaret dili konusundaki eksiklikler. 
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"Düzenlenecek olan toplantıyla ilgili beklentiniz var mı? Var ise belirtiniz."  

şeklindeki soruya verilmiş olan yanıtlardan dikkat çekenler aşağıda sunulmuştur: 

1. Faydalı ve çözüm odaklı bir toplantı olması dileğimle 

2. Genel bir Bilgi birikimi edinmek istiyorum  

3. Herkesin birbiriyle tanışarak güzel vakit geçirmesi ve gelecekte güzel işbirliklerinin oluşması 

4. Faydalı olacağını düşünüyorum  

5. Engellilerin yaşadığı ayrımcılık ve hak ihlallerine ilişkin barolar ve sivil toplum örgütlerinin 

işbirliğinin geliştirilmesi. 

6. İşitme engelli/sağır bireylerin adalet erişmesine yaşanan sorunlar hakkında farkındalık elde etmek ve 

buna ilişkin çözüm yollarını tartışarak olumlu sonuçlar ortaya koyabilmek. 

7. İşitme engellilerin sorunlarının tespiti ile çözüm yolları üzerinde etkin adımlar atılması 

8. Sorunlar hep ortak ancak etkili çözüme nasıl ulaşacağımızı tartışmıyoruz. Hep sorunları belirtip 

devam ediyoruz. Daha çözüm odaklı bir toplantı olmasını bekliyorum.  

9. Engelli bireylerin yaşadığı problemler bağlamında bir fark yaratabileceğimiz inancında ve 

beklentisindeyim. 

10. İşitme engelli/sağır bireylerin yaşadığı hak ihlalleri ve bunların çözümüne ilişkin bilgi ve 

yetkinliğimin artması, baro olarak bu sorunların çözümüne ilişkin ortaklaşmanın sağlanması 

11. Adalet erişim de engellerin aşılması 

12. Herkesin birbirini tanımasını izleme için iletişim ağı, Google grup kurulmasını istiyorum 

13. Beklentim hem şahsımın bu toplantıya katkı sağlaması hem de toplantının bana katkı sağlamasıdır. 

Bu itibarla ben de hem birey olarak hem de Kocaeli Barosu Engelli Hakları Merkezi adına daha 

erişilebilir bir dünyada yaşabilmemize umarım ki katkı sağlayabilirim. 

14. Sağırların adaleti için çalıştaylar, toplantılar daha sık yapılsın ve hayat bizler için daha kolay olsun. 

Çalıştaylarda sağırlar adalet ile ilgili isteklerini dile getirsinler ve çözümler üretilsin. 

15. İşitme engelli bireylerin iletişim konusunda tamamen çözülmesi için bir umut beklentim var  

16. Alınan kararların sonuca ulaşması  

17. Mevcut durumun değerlendirildiği, çözüm önerilerinin takvimsel olarak planlandığı bir rapor çıktısı 

ile ilgili Bakanlıkların harekete geçirilebileceği düşünülmektedir.  

18. Hak temelli bir yaklaşım  

19. İşitme engelli bireylerin adalete erişimini güçlendirmek 

20. Engelli kadın ve kız çocuklarının adalete erişimi projesinde çalıştığımdan sağır/işitme engellilerin 

yoğunlukla yaşadıkları sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak.  

21. Ayakları sağlam yere basan, ileriye dönük işbirliklerine vesile olması 

22. Sahada çalışma yapabilmek üzere ihtiyaçları tespit edebilmek. 

23. Adalete erişim mekanizmalarını kullanmak konusunda 

24. Özellikle adalete erişim başta olmak üzere sorunlar envanteri çalışması. 
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Konuşma Dökümü Raporu 

I. SUNUM 

Hepiniz hoş geldiniz. Benim açımdan çok önemli bir toplantı. Çünkü ben hayatımın son 22 yılını 

savunuculuğuna ayırmış bir insanım. Hukuk, mevzuat, kanunlar ve hak arama yolları devreye giriyor. 

Dolayısıyla hukukçuların olduğu bir ortamda bir araya gelmek özellikle çok önemli. Ben Süleyman 

Akbulut. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneğinden geliyorum. 1991 yılında bir trafik kazasından 

sonra omurilik felçlisi oldum. 1999’dan itibaren sivil toplum hayatım başladı ve savunucu odaklıyım. 

Direkt hak arama süreçlerindeyim. Var mı içinizde İstanbul'u bilen? Metrobüsü bilirsiniz. Rampalar 

falan var ya, onları ben yaptım. Türkiye'de engellilik alanında açılmış ilk davaları açan benim. Bu ülke 

beni savunucu yaptı, daha doğrusu üniversite sınavlarında girişte... Bu alanda çalışıyorum. Temelde 

engelli haklarına savunuculuk ekseninden bakan bir insanım. Bizim en büyük sorunumuz o. Dolayısıyla 

biz engelli hakları meselesine nasıl bakalımı önce anlatalım dedik. Bunun doğru olduğunu 

düşünüyorum. Konumuz aslında sağlamcılık. Şimdi, engellileri anlatacağız da ne konuşacağız? Aslında 

mesele biraz farklı. Bir kelime söyleyeyim size, sağlamcılık. Ne çağrıştırıyor? Ben bu çalışmalarda 

interaktif olmayı seviyorum. Var mı düşünceniz?  

Sağlamcılık bana göre, yapılan bütün faaliyetlerin kurumsal ya da özel olsun, engelli bireyler dışındaki 

bireylere yönelik olması. 

Duygu olarak ne çağrıştırıyor? Sağlamcılık kelimesi sizde hangi duyguyu çağrıştırıyor? 

Bana direkt ayrımcılığı çağrıştırıyor.  

Başka? Şimdi bu kelime şu an çok irrite etmeyebilir. Bu sağlamcılık kelimesinin yanına başka bir kelime 

kullanalım. Sağlamcılık, ırkçılık. Irkçılık ne çağrıştırıyor? Paylaşım yapmak isteyen? 

Arkadaşımın söylediği gibi ayrımcılık. 

Arkadaşlar, sağlamcılık dediğimiz şey aslında ırkçılık, dincilik, cinsiyetçilik, mezhepçilik dediğimiz 

kavramlardan hiçbir farkı yok aslında. Mesele, nefret söylemi üzerinden gelişmediği için, engelliliğe 

yönelik ayrımcılıkta, bize masum geliyor aslında ama konuştuğumuz şey, sağlamcılık dediğimiz şey çok 

sorunlu bir alanı ifade ediyor. Burada aslında kavramsal şeye girmemiz lazım, sakatlık ve engellilik 

meselesine girmemiz lazım. Hepimiz engellilik kelimesini kullanıyoruz, neden sakatlık kelimesini 

kullanmıyoruz? Beni sakat diye neden kullanmıyorsunuz? 
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Görüş paylaşırken vermeniz gereken cevaplar üzerinden değil de içinizdeki şeylerden. İçindeki duygusuyla 

vermesi gerektiği bir cevap olan bir nesil yetişti. 

Duygulardan konuşalım. 

Sakatlığı olumsuz bir şey olarak gördüğümüz için belki de. Sakat olmayı eksiklik hali olarak insanlar görüyor. 

O yüzden de sakat demenin bir ayrımcılık taşıyabilecek bir niteliği olduğunu düşündüklerinden belki de 

engelli demeyi tercih ediyorlar diye düşünüyorum.  

Başka söz almak isteyen? 

Şöyle bir şey var galiba, kör, sakat, sağır deyince, aslında özü itibarıyla bu kelimelerin toplum, kör yerine 

âmâ, bütününü kapsayacak şekilde engelli gibisinden ifadeleri kullanarak, tırnak içinde o gördüğü 

eksikliği irrite etmeyecek şekilde daha yumuşak bir şekilde ifade ettiğini düşünüyor.  

Aşağıda görme halini baskılamak için ve aslında, sakat engelli kelimeleri çok çok ayrı anlamda. Biz sakatlıkla 

engelliliği aynı kelimeymiş gibi düşünüyoruz ama çok çok farklı şeyler. Peki, sakatlık ne, engellilik ne? 

Sakatlık, en temel haliyle şu, vücudumuzdaki bir organın ya da duyunun fonksiyonunu kaybetme 

durumu. Mesela ben omurilik felçlisiyim, bacaklarım fonksiyonlarını kaybetmiş. Kör birey için gözler 

görme fonksiyonunu kaybetti. Sağır bireylerde kulak duyma fonksiyonunu kaybediyor. Sakatlıkla 

engelliliği ayıran şey ne? Çok yapısal bir fark var aralarında. Biz fonksiyonlarımızı kullanıp 

yeteneklerimizi açığa çıkartırız. Yani, ben ayaklarımı kullanarak hareket etme yeteneğimi açığa 

çıkartırım. Kulaklarımızı kullanarak sesleri, konuşarak iletişim kurma yeteneğimizi açığa çıkartırız. 

Engellilik başka bir şey. Sakatlık sadece fonksiyon kaybıyken, engellilik yetenek kaybettirilmesi hali. 

Ne demek istiyorum? Çok basit bir örnek vereyim. Ben bacaklarımın fonksiyonunu kaybedebilirim ama 

bacaklarım fonksiyonunu kaybetti diye yeteneklerimi kaybettim anlamına gelmez. Tekerlekli 

sandalyeyle hareket edebilirim. Engellilik yetenek kaybetme halidir. Yetenekler sakatlıktan dolayı 

kaybedilmez. Yetenekler, bizim dışımızda dünyadan kaynaklanan fiziksel ve hukuksal engelden dolayı 

kaybedilir. Bana tekerlekli sandalye vermezseniz, vermişken önüme engeller çıkartırsanız, kaldırımlara 

rampa yapmazsanız, ben o anda sakattan engelliye dönüşürüm. Her sakat engelli demek değildir aslında. 

Aslına bakarsanız engelli dediğimiz şey, bir sosyal, politik, siyasal bir durumdur. Engelliliğin aslında 

sosyolojik bir hali vardır. Aslında engellilik sadece sakatlara has bir şey değildir. Herkes kendi kişisel 

vasıflarından hareket ederek engelli tanımı yapıyor. Ben şundan dolayı engelliyim diyor. Örneğin, 

engellilik sosyolojik, politik bir durumdur aslında. Görüş alayım.  

Yaşımdan dolayı engellilik hissi yaşıyorum. 

Neden?  
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Ekrem Bey : Tabii burada genç arkadaşlarımla bir araya geldim. Onların yeteneklerini görüyorum, zihinsel 

yaklaşımlarını görüyorum. İçinizden ne geliyorsa onu söyleyin dediniz ya, ben hâlâ genç arkadaşlarıma 

hitapta bulunarak söylüyorum, onlar içinden geçeni pat diye söylüyorlar. Ben acaba söylesem mi diye 

düşünüyorum. 

Yaşa bağlı olarak bir özgüven sorunu gelişiyor.  

65 yaş olayı, şusu busu.  

O da bir engellenme hali. Başka engellilik ne var? Burada birçok engel sayabilirim. 

Merve: Bir kadın olduğum için gece dışarı çıkmak konusunda engelli hissediyorum. 

Kişinin dile bağlı eğitim hakkından mahrum kalması. 

Hayatın o kadar içinde bir şey ki bu. 

Yaşlılık, cinsiyet. 

Daha başka? Bu konuda geliştirmek için çok yaymak istiyoruz bunu. 

İktidarı eleştirmek ve ifade özgürlüğü konusunda engelli hissediyorum. 

Başka?  

Yoksulluk temelli, maddi duruma bağlı. 

Arkadaşlar, engellilik sosyolojik ve politik bir durumdur. Sadece sakatlara ait bir şey değildir. Aslında 

çocuklar engelli, ekonomik durumu yoksul olan engelli. 

Galiba özellikle LGBT’lilerde. 

Cinsel yönelime bağlı engellilik mesela. Kadın olmaktan kaynaklanan, çocuk olmaktan kaynaklanan, yaşa 

bağlı olan engellilik. Aslında engellenmek dediğimiz şey, toplumun egemen kesiminin, bu egemen 

kesim duruma göre değişiyor ama egemen olmayan kesime dayatmasıdır aslında. Kimdir bu egemen 

kesim? Sakat ve engelli arasındaki farkı konuştuk ya, konuştuğumuz şey, ayrımcılığın ve 

ötekileştirmenin tarzını konuşuyoruz, kökünü konuşuyoruz. Aslında insanlığın keşfettiği ilk aşağılama 

ve ötekileştirme aracı, sakatlıktır. Çünkü tarihe baktığımız zaman, aslında bu sakatlığın tanımını veriyor 

burada. Sakatlık bir fonksiyonunuzu kaybetmesi halidir ama engellilik de bir yeteneğinizin kaybedilmesi 

halidir. Bu yetenek nedir? Sokağa çıkma ve dünyayı keşfedebilme yeteneği. Öğrenebilme yeteneğidir 

dilde. İletişim kurma yeteneğidir, çalışma yeteneğidir, para kazanabilme yeteneğidir. Yeteneklerin 

kaybettirilmesidir aslında engellilik. Sakatlığa bağlı engelliliği konuşursak aslında, bütün 
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ayrımcılıkların, her şeyin kökünü konuşmuş oluruz. Ben buna ayrımcılığın atası diyorum. Neden bunu 

böyle söylüyorum? Niye biz peki sakatla engelliyi ayırıyoruz diye illa engelliyi kullanmak istiyoruz? 

Çünkü bu bize öğretilen bir şey. Biz sakat dediğimiz zaman, acınacak, kötü, aşağılık, düşük seviyede 

insanı algılıyoruz. Bu bize öğretiliyor. Nasıl öğretiliyor? Şu anda ekranda iki tane resim var. Soldaki 

resimde, bir yaya geçidinden sağ koluna küçük çocuğun girdiği kör bir adam tasvir edilmiş. Kör adamın 

üzerinde gri bir mont, siyah bir pantolon var. Altında yardıma muhtaç olanlara diyor. Sağdaki resimde 

yine benzer bir şey var. Bu sefer yeşil kazaklı, kırmızı etekli bir kadın, iki tane kız öğrenciyi biri sağ 

elinde, biri sol elinde karşıya geçirirken görüyoruz. Ders kitaplarında sakatlığı böyle anlatıyorlar. 

Yardım edilmesi gereken, tek başına bir şeyi başaramayan insan olarak. Böyle bir resimde neden mesela 

trafik ışığına bir ses efekti konup da kadının tek başına geçtiğini göstermiyoruz? Niye yardım edilecek 

bir insan? Ya da mesela sakatlığın okullarda şöyle anlatıldığını düşünüyorum. Kör, sağır, sakat, yetim 

çocuklar özel kıyafetlerle yürüyüş yaparsa onları saygıyla izlemelisin. Ben özel kıyafetlerle toplumda 

yürürsem beni saygıyla izlemeliymiş çocuk. Başka? 

Özel kıyafetlerden kasıt? 

İzci kıyafetleri gibi olur ya, büyük törenlerde gaziler geçer, eski askerler geçer ya, onu kastediyor. Önlerinden 

geçerken onların çektiği acıları düşünmelisin. İyi de benim acı çektiğimi nereden biliyorsunuz? Çünkü 

bu, sakat olmayan bireyler olarak sizin kurduğunuz bir vizyon. Sonra, sakatlıkların çok ... olduğundan 

görmemiş gibi davran. Bu, ilkokul 4. sınıf mıydı, 6. sınıf mıydı, ders kitaplarında müfredatta yer alan 

bir cümle. Beni size böyle anlatıyorlar.  

Hocam, peki ilk fotoğraf vardı ya, şu anda halihazırdaki ders kitaplarından birinde mi yer alıyor? 

Süleyman : Biz bunları Millî Eğitim Bakanlığına raporladık, kaldırdılar ama buna benzer fotoğraflar, içerikler 

koydular. Anlatıyorsun, bu yanlıştır diyorsun, onu kaldırıyor ama zihniyet değişmediği için benzerini 

koyuyor. Şimdi, biraz bu bölümü yaya yaya anlatıyorum ki meseleyi zihninizde iyi kavrayın. Evet, 

hukukçusunuz, haklar temelinde bakıyorsunuz, evet ama ne kadar olursa olsun, toplumsal öğretiler 

bizlere mevzuyu yanlış anlattığı için, üzerinde dura dura anlatıyorum. Birisi var aslında, benim 

hayatımın acı çekilmesi gereken hayat olduğunu söylüyor. Sakatlığı çok tiksindirici olandan ne 

kastediyorsunuz mesela? Tekrar görüş alayım. Kimi kastetmiş olabilirim? Kimler olabilir mesela, hangi 

sakat tiksindirici olabilir? 

Uzuv kayıpları genelde.  

Bu ürkütücü bir durum olabilir. Başka?  

vücudunda ya da bir bölgede İleri derece yanık oluşan. 
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Ya da salyasının akması. Peki. Bir insanın salyasının akması neden tiksindiricidir? Hiç düşündünüz mü? 

Çünkü alışılagelmişten farklı görünmesi sadece. 

Peki, o zaman ben şöyle açayım, bebeklerin salyası akar mı? Tiksindirici gelir mi? Bebekte gelmeyen şey 

yetişkinde niye tiksindirici gelir? 

Sağlamcılık.  

Bu hocam şey değil mi, uğur böceği vardır, hamam böceği vardır. Uğur böceği tatlı gelir, uğur getirir ama 

hamam böceğinden korkarız.  

Çok naif bir benzetme aslında. Keşke öyle olsa. Öğretilen şey. Aslında hepimiz bebektiniz, salyanız artık 

akmıyor. Siz öyle değilsiniz. Çünkü en muhteşem yaşam formu sizsiniz. Sizin salyanız akmıyorsa, onun 

akıyorsa o kötüdür. Onun kolu yoksa o kötüdür. Yani aslında merkezinde siz varsınız.  

Hocam, antropolojik olarak baktığınızda, yaftalanma, aşağılanma mı diyeyim, böyle bir süreçten de gelen bir 

öğrenilmişlik de var galiba.  

Kökünde aslında sağlam bireyin yüceltilmesi var. Normallik algısı var. O normalin dışında olan kötü, eksik. 

Siz mükemmelsiniz. Çünkü sizin dünyanızdaki algı da ancak ve ancak kolları ve bacakları olan bir insan 

mutlu olabilir. Onların çektiği acıları düşünün çünkü ben böyle olmazsam acı çekerim, benim kolum 

olmazsa acı çekerim gibi düşünüyorsunuz. Sağlamcı ve normalci dediğimiz yaklaşım bu. Kendinizi 

mükemmel zannediyorsunuz. Aslında bu bir çeşit narsisizm. Kendini yüceltme hali arkadaşlar. Sağ kolu 

olmasa insanın hayatı berbat olur. Nereden biliyorsunuz? Yürüyemediği zaman hayatı çok kötü geçer. 

Niye? Neye göre? Tek referans noktanız sizsiniz. Sizin ayaklarınız var ya, yürüyememe halini muazzam 

bir kötülük olarak alıyorsunuz. Ben, bunu ayrımcılıkların atası olduğunu söylerken, şundan dolayı 

söylüyorum; aslında yaptığımız şey, yetenekleri fonksiyonlara bağlıyoruz. Yani bacaklar 

fonksiyonlarını kaybettiği zaman zannediyorsunuz ki hareket etme yeteneğini de kaybediyorsunuz. 

Kulaklar duymaz olduğu zaman iletişim kurma yeteneğinizi kaybettiniz zannediyorsunuz. Hâlbuki 

görmeyen bir insan Braille alfabesiyle okur, bilgi alır. Bunu yaparsınız. Görmeyen bir insana çevreyi 

betimleyerek algılamasını sağlarsınız. Teknolojiyle navigasyon cihazları ve geldiğimiz son noktayı 

söyleyeyim mesela, sakatlık sosyolojik ve politik bir durumdur. Zamanı gelir, şu an olduğu gibi, bir 

yazılım çıkar, bu yazılımı da bir kör yapmıştır. Köre çevreyi anlatır. Şu anda geniş, 15 metrekarelik bir 

salondasın, duvarların rengi mavi, yapay zekâ öğrendiği için böyle betimliyor. Odaya 20’li yaşlarında 

bir genç kız girdi diyor mesela. Onu tanıdıkça Ayşe odaya geldi diyor. Betimliyor, böyle teknolojiler 

var. Dolayısıyla sakatlık içinde bulunduğunuz zamana, politik ve teknolojik koşullarına göre engellilik 

değişen bir şey. Sakatlık değişmez. Omurilik felçlisi bin yıl önce neyse şu anda da öyle. Ortopedik 

engellilik kavramı her zaman değişen bir şey. Benim sakatlığım yarı bir şey, engelliliğim ayrı bir şey. 
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Yetenekleri fonksiyonlara yapıştırmışız. Soldaki resimde piyanocu çocuk var, üzerinde bir frak var, 

piyano çalıyor. Bu kişinin adı Buğra. Bu çocuk konservatuvar sınavını kazanmasına rağmen, otizmli 

olduğu için konservatuvar almadı. Konservatuvara girerken ne sınavı yapılır? Yetenek sınavı. Çocuk 

yetenek sınavını geçiyor, yeteneği var ama dünyayı sizin gibi algılamadığı için bu çocuğu siz sağlamlar, 

hazreti normaller, okula almıyorsunuz. Günün birinde bakanın birisi dedi ki engelli öğretmen olmaz. 

Çünkü öğretebilme yeteneği sadece kolları bacakları tutan, gözleri gören, kulakları işiten insanlara aittir. 

İşte biz ne yapmışız? Yeteneği fonksiyonun tekeline bırakmışız. Aslında normalci, sağlamcı yaklaşım 

dediğimiz şeye istinaden. Aslında normallik narsisizmin ürettiği bir şeydir. Narsisizmi bilir misiniz? 

İzah edeyim. Narsisizm, Yunan mitolojisinde olan bir şeydir. Narsisus bir gün suya bakıyor, gölde aksini 

görüyor yüzünü görüyor, kendine âşık oluyor. Bu aşka kavuşmak için suya atlayıp ölüyor. Kendini 

mükemmel sayma hastalığı çıkıyor. Normallik normallerin ürettiği bir narsisizm aslında. Ben 

mükemmelim, uzuvlarımda bir eksiklik varsa mükemmel değilsin. Yaşlılıkta, zamanla uzuvlarınızı 

kontrol etme azalıyor, mükemmellikten sapıyorsun. Bu, normal insanların ürettiği bir hastalıktır aslında. 

Kendini mükemmel sayma hastalığı. Normal kimdir? Çok kolay, değil mi? Bir şey çoksa doğrudur. Biz 

buna istatistik deriz, çoğunluk neyi gösteriyorsa doğru kabul ederiz. Normal kimdir? Fonksiyonları tam, 

heteroseksüel, LGBT olmasın, fiziksel olarak güçlü, genç, erkek ve beyaz. Afrika'da siyah oluyor ama 

sonuçta erkek. Normalin kökü aslında erkektir. En mükemmel erkektir. Eğer çok olan doğruysa, en 

mükemmel oysa, o zaman diyor ki eğer sende o çok olandaki özellikler yoksa sen anormalsin, eksiksin. 

Neren eksikse artık. Kadın mısın, erkek olmadığın için eksiksin. Yaşlı mısın, genç olmadığın için 

eksiksin. Eşcinsel misin, heteroseksüel olmadığın için eksiksin. Eksik olarak görüyor da hadi bundan da 

geçtim. İşte orada bir sonraki aşamaya geçiyorsun. Normal şunu söylüyor. Çok olan doğruysa ve biz 

çoksak, hayat bize göre dizayn ediliyor. Mesela merdiven standartları bize göre, otobüse binme 

standartları bize göre. Elbise standartları bize göre, hayatın bütün dizaynı ona göre yapılır. Yaşam 

sağlama göre dizayn edilir. Bu dizayn edilen dünyada normal olanla olmayan arasındaki ilişki hiyerarşik 

bir ilişkiye dönüşür. Kadın anormal midir, değildir. Hangi şartlarda? Erkeklerin kurallarına tabi olduğu 

şartlarda. Yeter ki o sınırda kalın. Gece sokağa çıkma. Oranı buranı gösterme, dekolteni açma. Şu işi 

yapma, bunları yapmadığın sürece sen normalsin. Erkeksi bakışın egoizmine girdiğin sürece normalsin. 

Bu normal öyle berbat bir şey ki insanlığın icat ettiği en kötü şeylerden biri. Normal kelimesi 1800’lü 

yılların ortalarına kadar insan için kullanılmıyor. Normal dediğimiz kavram, 1600’lü yıllarda Fransız 

marangozların cetvelinde kullanılan bir şey. Kapitalizmde insanı normal ve anormal diye tanımlamaya 

başlamışlar çünkü hayatı standardize etmeye çalışırken insanı da standardize etmeye çalışmış. Ama işte 

normal çıldırdığında, başımıza acayip işler geliyor. Normal kelimesi aslında bu sağlamcı kavramı, ... 

diye bir adam var, Sör unvanlı. İlk defa insanlara normallerin sayısını artırmalıyız diyor, kötü nesilden 

arındırılması gerektiğini düşünüyor. Sakatlar, körler evlenmesin, üremesin. Irkı bozuyorlar, kalıtsallığı 

bozuyorlar. Bunu savunmaya çalışıyor ama Darwin inanılmaz şiddetle karşı çıkıyor. Varlıkların, 

türlerin, ırkların üreme davranışlarına müdahale edilemez diyor. Sonra, bunun kökeni yok mudur, Sparta 
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toplumunda var. Sparta toplumunda yeni doğan bebekler kontrol ediliyor ve yaşamı sürdürüp 

sürdüremeyeceğine karar veriliyor. Hastalıklı zayıf bireyler ayrılıyor ve orada öldürülüyor. Ölüme terk 

ediliyor. Sonra, Platon, Spartalılar Atina’yı işgal ettiği için, onlara saygı duyduğu için diyor ki toplum 

öldürmesin ama sakat bireylerle ilgilenmesin. Sağlamlarla ilgilensin diyor. Bu burada kapanıyor ama 

1907 yılında Amerika'da kanun çıkıyor ve zihinsel engelliler, körler, sağırlar zorla kısırlaştırılmaya 

başlıyor. Şimdi normal çıldırmaya başladı. Sonra, Amerika'da Washington gibi birçok eyalette 

kısırlaştırma başlıyor. Sonra, 1920’li yılların sonunda Almanya'da saflaştırma enstitüsü diye bir şey 

kuruluyor. Oradan sonra onun üzerine 1931 yılında kim geliyor, Hitler. Normal çıldırmaya orada 

başlıyor. Hitler, bedensel olarak güçlü bireylerle yola çıkıyor. Almanlar üsttür, hatta bir adım öteye 

gidiyor, bedensel olarak sağlam Almanlar daha üstündür diyor ve hemen sakat Almanları katlediyor. 

Onun gözünde bir şey üretmeyen, topluma yük olan kesimler. Güçlü erkek sırtına bir kalas almış, kalasın 

bir ucunda maymunvari bir insan çizimi var, sol tarafta da ayyaş, berduş. Her bir engelli ve ayyaş Alman 

toplumuna 60 bin marka mal oluyor, genç erkekler çarpışırken niye ödüyoruz deyip yola koyuluyor. 

Hastalığın önlenmesi kanunu çıkarılıyor ve 400 bin Alman kısırlaştırılıyor. Sonra, T4 akımı diye bir şey 

geliştiriyor, bunlar yaşamasın diyor. Engellileri ve çingeneleri öldürmeye başlıyor. 200 bin kişiyi 

öldürüyor. Sonra, Nazi Almanya’sı diyor ya, Alman üstündür, başka ırklar Almanlara hizmet etsin. 

Dünya Almanlarındır, buna uymayanları ben öldürürüm diyor. Normal çıldırıyor ve dünyada 100 milyon 

insan öldürülüyor. Normal çıldırdığında peşinden ne geleceğini bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz, olay 

muhakkak karakolda bitiyor. Nazi Almanya’sı 100 milyon insanı öldürdü. Biz buna öjenik hareket 

diyoruz. Dolayısıyla sağlamcılık diyoruz ya, bir şeyin sonunda -lık eki varsa, -izm eki varsa, korkun. 

Irkçılık, sağlamcılık, cinsiyetçilik, mezhepçilik, -izm yani. Bir şeyin sonunda -lık varsa, oradan bizim 

ısrarla kaçınmamız lazım. Korkmamamız gereken bir tek kelime vardır arkadaşlar, insanlık bile değil, 

uygarlık; insanlık dediğin zaman türleri dışarıda bırakıyorsun. Bugün bilim ve felsefe öyle bir noktaya 

geliyor ki, nükleer füzelerimizi niye uzaya bırakmıyoruz? Ben bunu bıraktığımız yerde, bir gün uzayda 

yaşamın olduğu bir gezegene düşebilir, orayı mahvedebilir. Uygarlık dediğimiz böyle. Irkların üstüne 

bakar, cinslerin üstünde bakar, varlıkların üstünde bakar. İşte bizim varmak istediğimiz bu. 

Kendimizden yola çıkıp aslında evrensel doğruya ulaştığımız bir yol ama bunu yapmadığımız zaman 

şöyle bir şey oluyor; normal ve normal olmayan diye ayırdığımız zaman hiyerarşi karşımıza çıkıyor. 

Normal olan anormale kimlik veriyor. Siz kimsiniz burada? Şu an burada nesiniz?  

Katılımcıyız. 

Otobüse bindiniz. 

Normal bir vatandaşız. 

Okula gittiniz? 
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Öğrenci. 

İnsanların sıfatları vardır. İçinde bulunduğu şeye göre değişir. Ben kimliklere karşıyım ama bizdeki sıfat 

değişiyor. Ben neyim? Engelli öğrenci. Engelli çalışan. Engelli öğretmen. Roman yazdım, engelli yazar 

oldum. Bu bende bir kimliğe dönüştü. Yaftalanıyorum ben. Kim yapıyor bunu, bana bu kimliği kim 

veriyor?  

Normaller. 

Normal kim, hazreti normal, majesteleri. Normalsiniz ya. Kendi hayatımdan örnek vereyim. Bundan bir ay 

önce, kuaföre gittim. Güzelce saçım sakalım kesildi, cilt bakımı vs. yanımdan bir yaşlı amca geçiyor. 

Geçerken Allah’a şükür diyor. Ne yapıyor sizce? Bak diyor ben sağlamım. Amca, bir tane emekli maaşın 

var, hayatın çalışmakla geçmiş. Ben dünyayı geziyorum. 6-7 milyon TL’lik bir evde oturuyorum, 80 

tane çalışanım var, sen neye şükrediyorsun? Sen hangi sıfatla kendini üstün görüyorsun? Benim altımda 

arabam var, bakıcım var. Sen neye göre şükrediyorsun? Ekonomik olarak, sosyolojik olarak en alt 

tabakada dediğimiz en zor yaşayan insanlar bile kendini senden üstün görüyor. O hazreti normal. İşte 

geldiğimiz nokta o oluyor. Engelli sanatçı, engelli kadın, engelli çocuk. Sonra ders kitaplarında bunu 

benim kızım ders kitabından buldu getirdi. Çocuk gelişim bölümünde okudu. Kaynaştırma diye bir şey 

var ya, niye kaynaştırma eğitimi yapıyormuşuz? Toplumda birlikte yaşayan, yetersizliği olmayan 

bireylerle engelli bireylerle etkileşimli olarak etkilenmesi için. Diyor ki normal bireylere toplumda 

engelli bireylerin bulunduğu bilincinin aşılanması, onlarla birlikte yaşamanın kaçınılmaz olduğunun 

verilmesi. Normaller, yüce insanlar olarak diyor ki toplumda bizim gibi olmayanlar da var, onlarla 

birlikte kaçınılmaz, hadi onlar da bizimle birlikte yaşasın dediği için kaybediyoruz. Normal lütfediyor, 

okula gidebilirsin diyor. Bu anlayış aslında bu kadar yaygın ve baskın.  Sıkıldık mı bu arada? Öğleden 

sonra tamamıyla söz sizde olacak. Sonra, normal ebeveyndir, ebeveyn ne yapar, küçüğünü sever, değil 

mi? Mesela majesteleri normal, yüce normalin sözleri. Ben de o kelimeleri kullanıyorum. 

Engellilerimizi seviyoruz! Bu cümlede hataları bulalım. Saçma olan neler var mesela? 

Cümle baştan başa hata. 

Aitlik eki var, engellilerimiz derken. 

Benim engellilerim. Engellilerimiz. Aitlik ve sahiplik. Engellilerimizi seviyoruz, bir. İki. Biz başka kimleri 

seviyoruz Türkiye'de? 

Farklı olan grupları. Mesela Kürtleri seviyoruz. 

Başka? 

Romanları seviyoruz. 
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Tüm ötekileri sevmeye çalışıyoruz. 

Kadınlarımızı seviyoruz da aslında bir ülkede kimi seviyorsak, gidip ona bir şey yapıyoruz.  

Çok sevdiklerimizi öldürüyoruz. 

Çocuklarımızı seviyoruz, istismar ediyoruz, çalıştırıyoruz. Kürt kardeşlerimizi seviyoruz. O kadar çok 

seviyoruz ki Türkiye'ye gelen, bir işyerine İngilizce koyabiliyorsunuz, Kürtçe isim koyamıyorsunuz. 

LGBTİ+ kardeşlerimizi seviyoruz. O sevginin temelinde nefret var da onlarda o kadar rahatız ki 

doğrudan açığa çıkartıyoruz. Toplum şunu öğrendi, kadınlardan nefret etse bile öyle demesi gerektiği 

için seviyoruz diyor. Ama LGBTİ+’li bireylerle onu da yapmıyor. Engelli kardeşlerimize sahip çıkmak 

görevimiz! Buradaki hatalar?  

Sahip çıkılacak bir grup olarak görüyoruz. 

Ne sıfatla? 

Normal olarak. Onlara sahip çıkabilen, yönlendirebilen. 

Haklarında karar verebilen.  

Bir de mesela bu kardeş ifadesine deli oluyorum. Adam konuşuyor, 20 yaşında biri, 30 yaşındayım diyor ki 

engelli kardeşlerimiz. Zihninde engelliliği ağabey gibi koruması gereken bir şey olarak kodladığı için, 

engelli otomatikman kardeşi oluyor.  

Kısmen doğru, kardeş yanlış. Niye engelli abilerimiz demiyoruz, kardeş diyoruz? Kardeş kime denir? Aşağıda 

gördüğü için aslında.  

Bu benim tespitim, tamamen yanlış da olabilir, kardeşlerimiz kavramını ben çok siyasal islam üzerinden 

görüyorum. Acaba yurtdışında başka ülkelerde de kardeş kavramı mı kullanılıyor, yoksa islam dilinin 

etkisi mi var burada? 

Ülkücüler de Kürt kardeşlerimiz diyor. Bu bizim coğrafyaya ait olsa gerek. Amerika'da kardeşlerimiz deniyor 

mu bilmiyorum ama ona denk gelen bir şey deniyor. Çünkü hiyerarşik olarak yukarıda 

konumlandırıyoruz. Bunu Türkiye'de içinde bulunduğumuz çağda sakatı aşağıda görmek ayıplanacağı 

için kardeş diyoruz. Bu aslında mikro saldırganlık dediğimiz, görünür saldırganlık olmayan ama özünde 

aşağılayan, ötekileştiren, zorla yardım etmeye çalışmak gibi. Zorla kardeşimiz diyerekten, böyle 

cinsiyetsizleştirmek gibi yaptığımız bir yaklaşım aslında. Bir, sen kim oluyorsun da bana sahip 

çıkıyorsun? Devlet dediğin kurum var, vergi veriyoruz, hastalandığımızda ambulans gelsin, denizde 

boğulmayayım diye konuşuyoruz. Sen kim oluyorsun? Artı, ben senin kardeşin değilim. Ben kimsenin 
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kardeşi değilim kardeşim. Ne münasebet yahu? Başka? Aslında burada açığa çıkan meşhur söz, hepimiz 

engelli adayıyız. O yüzden mesela o Samanyolu TV, Kanal 7’de ağızı yüzü yamuk olanlar gibi, Türk 

filmlerinde filmin sonunda muhakkak iyileşiyorsunuz gibi. Ben mesela kaza yaptım, evdeki klasik 

oturuşum şu, bacağıma ekose battaniye sarıp.  

Filmlerde öyle görmüşsünüzdür.  

Var ya böyle kır saçlı, battaniye sarılı. Kıza posta koyuyor, bana acıyorsun, defol git. O modeliz. Size öğretilen 

bir şey o. Başka? 

Bize öğretilen bu diyoruz ya hep, bu engelli kardeşlerimiz de bilmediği için bu ifadeyi kullanıyor. Bunun 

karşısında nasıl duracağız? Karşı tarafta sanki bunu çok iyi bir niyetle, çok aslında kötü bir yerden 

yaklaşmadığını hep savunuyor ya o da. Bunun peki nasıl o karşı tarafa istediğimiz şekilde iletebileceğiz? 

Şu an biz önce dilin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Söylediğimiz şeyler çok basit gibi gözüküyor ama 

“kardeşimiz” lafı çok önemli aslında. Buradan başlıyoruz. Nereden başlayacak, ders kitaplarından, kamu 

spotlarından başlayacak. Hâlâ biz Türkiye'de bir defa Kanal 7’de gerçek bir omurilik felçlisi görüp, 

yürümeyen bir engelli, filmin sonunda yürüttüler herifi ya, illa kendisi gibi yapmak zorunda. Yabancı 

filmlerde bir sakat, sakat olarak öldüğü zaman, olağanlaşmaya ihtiyacımız var, normalleşmeye değil. 

Yaşamın bir hali. Uzun boylu adamlar, kısa boyu adamlar, zayıf insan var, kilolu insan var, bacakları 

çalışan insan var, çalışmayan insan var. Bu nedir, olağanlaştırmak. Kadınlardan oluşan erkekler var, 

erkeklerden oluşan erkekler var. İlla bizim gibi olmak zorunda, majesteleri gibi normal olmak zorunda. 

Bunu yaptığımız zaman uygarlık frenlerinden boşalıyor, uçuyor. Onların tek ihtiyacı sevgi. Ne sevgisi 

ya? Ben sevgiyi anne babamdan alıyorum, sen kim oluyorsun da bana sevgi veriyorsun? Benim sevgiye 

ihtiyacım yok kardeşim. Benim otobüse binmeye ihtiyacım var, okula gitmeye ihtiyacım var, çalışmaya 

ihtiyacım var. Ben nasıl bir melek oluyorum mesela? Down sendromlu bir melek, ne münasebet? Niye 

melek diyorsun? Kalktı cumhurbaşkanının eşi, keşke tüm engelliler down sendromlu gibi olsa dedi. 

Niye, onlar melekmiş çünkü. Sen nasıl diğer insanlar içinde iyisi varsa, kötüsü varsa, inanın down 

sendromlular da öyle. Amerika'da adam öldüren down sendromlu da var. Niye beni ve onu tek kalıba 

sokuyorsun? Ebeveynlik tek taraflı bir şey değildir, canın isterse seversin, canın isterse küfredersiniz. 

Geri zekalı, otistik misin, spastik misin, ben bu kelimelerden... bir coğrafyada küfür aşağıda görülenden 

türer. En temel küfür objesi kadındır, dünyanın her yerinde. Kadınlar da kadın organı üzerinden 

küfreder. Mesela evrensel küfürleri kullanmaz, cinsiyetsiz küfürler kullanmaz.  Kıç, herkeste var çünkü. 

Çünkü hazreti erkek var. Sonra dünyanın her yerine küfür objesi olan ikinci cins, engellilerdir, kadından 

sonra. Moron, idiot. Zihinsel kategorilerdir. Başka, hayvanlar da mesela, dünyanın her yerinde, mesela 

bizde eşek. Amerika'da köpektir mesela. Ama hayvanlar üzerinden yürür. Dolayısıyla aslında ebeveyn 

burada bir hiyerarşi verir. Aslında sakatlık denen şey, aşağıda olan değildir, engelli bir şey vardır, aslında 

kendi şekillendirdiğimiz dünyada engellileri yaratırız. Yaptığımız araştırmada, 1,5 milyon kamu 
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binasının %99,8’ini engelliler için uygun yapmazsınız. Okullara, işyerlerine, alışveriş merkezlerine 

gidemezsiniz. Siz orada sakatı engelliye dönüştürüyorsunuz. Sizin yarattığınız dünyada ben engelli 

oldum. Çünkü dünyayı 15-50 erkek arasındaki gürbüz erkeklere göre yapıyorsunuz. Sadece ben değil. 

Çünkü sizin faraziniz, 15-50 yaşında gürbüz insanlara göre düzenlenmiş. Niye yaşlılar sokakta çok 

gezemez? Çünkü siz çağdaş kent anlayışında, 5 dakikada bir bank koymazsanız, yaşlı çok sokağa 

çıkamaz. Uygar ülkelerde standartlar vardır, 500 metrede bir bank vardır. Hareket kısıtlılığı çekerler, 

dinlensin diye var. O sokaklar sadece 15-50 yaş arası erkeklerin yürüdüğü farz edilmez. 26 bin otobüste 

yüzde 50’sinde rampa yok. Bakın, okul oranları. Şu an Türkiye'de 17 milyon ilköğretim öğrencisi var 

ve bunların sadece 300 bini engelli. Ama normal şartlarda 1,2 milyon çocuk bulunması gerekiyor. 

Nerede bu çocuklar? Engelliler arasında okuma yazma bilmeme oranı yüzde 41. Sadece zihinsel engelli 

değil, bunların önemli bir kısmı ortopedik ve görme engelli. Bir haber var. Sevgili hukukçu arkadaşlar, 

iki sene önce Sakarya Üniversitesinin kör bir öğrencinin annesine fahri hukuk diploması verdi. Niye? 

Anne 4 yıl boyunca çocuğuna kitaplar okumuş. Yahu bu bir fahri hukuk diploması verecek bir durum 

değil, bu bir utanç belgesi. Sen koskoca fakülte olarak kitaplara kabartı çıkartacak yazıcı almıyorsun, 

ders kitaplarını okunabilir haline getirmiyorsak yazıklar olsun sana. Türkiye'deki bütün gazetelerde 

haber oldu. Çünkü majesteleri normal. Biz ne berbat rektörlüğüz ki bunu yapmadık ama bravo anne 

açığımızı kapattı.  

Belki de söylediğiniz şekilde arkadaşa eğitim verildiğinde dünya markası olacak bir durum olacak yani. Kendi 

içimizde annesiyle gururlanmayı tercih ediyoruz. Bu söylediğiniz, hazreti normal gibi vurgulayarak 

söylediğiniz şey aslında çok güzel örneklendiriyor. 

Çünkü böyle dünya markası olacağımızı zannediyoruz. Restorana giriyor mesela. Rampa var mı yok ama 

yardımcı oluruz. Ya yardımcı olma. Öyle bir şey yok. İşyerlerinde engelli görmek istemiyoruz. Yüzde 

43,5 her türlü engelli çalışır, körle aynı işyerinde olmak istemem, toplumun yüzde 56,50, işyerinde 

engelli görmek istemiyor. Yüzde 70 civarı komşu olmak istemiyor. Hangisiyle evlenmek istemezsin 

diye soruyoruz. Yüzde 10,2’si her türlü engelli grubuyla evlenmem diyor. Ama televizyonda engelli 

engelsizle evlendiği zaman aşk engel tanımadı diye gülümsüyoruz. Olay şu, engelli olsun ama benden 

uzakta olsun. Bir arkadaşımız var, kız kaçırdı. Aslında kız bunu kaçırdı. Sonra yakınları araya giriyor, 

barıştırmaya falan. Kızın babasının çocuğa dediği şu, bak oğlum biz engellileri severiz, yardımcı olmak 

isteriz ama o kadar değil, kızımı verecek kadar değil. Ben bir engelliyle evlenebilirim noktasındaysanız, 

ben engelliyle hayatımı birleştirebilirim demediğiniz sürece engelli ayrımcısısınız. Mesela bir gün bir 

ders verdim bir yerde, kızın biri geldi dedi hocam, ben bütün engellilere karşı önyargısızım ama şizofren, 

vs. engelliler hariç. Beni öldürebilirler, saldırabilirler. Türkiye'de her yıl 5 bin cinayet işleniyorsa sadece 

10 tanesi onlar işliyor. Geri kalanı sağlamlar işliyor. Niye onlardan korkmuyorsun da bunlardan 

korkuyorsun? Bugün engellilere takarsın, şu an, neydi eskiden, bundan 10 sene önce Kürtlere karşı 

ayrımcılık popülerdi, şimdi kime karşı, Suriyelilere, mültecilere. Ben de göç sorununa karşıyım ama şu 
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an nefrete dönüştü iş. Çünkü ayrımcılık ve nefret bir potansiyeldir, obje arar. O yüzden bu ülkenin 

geçmişinde solcular, sağcılar, sürekli bir obje buluyor kendine. Çünkü ayrımcıyız, çünkü nefret 

potansiyeli bizde var. Bir dönem başörtülü kadınlar, şimdi etekli kadınlar oldu. Sürekli değişiyor. Aşkın 

insan olmak için “ama”lardan kurtulmak gerekiyor. Bunu yapan insanlar uygarlık dediğimiz şeyi 

keşfettiğimiz zaman, farklı kimliklerden insanları keşfettiğimiz zaman, coğrafya sinirlerinden boşalmış 

şekilde gelişiyor. Ekranda fotoğraflar var, sol üst köşede, bir adam elini çenesine yaslamış, siyah saçlı, 

takım elbiseli, arkada şimşek çarpma objesi canlandırmış. Kim bu adam? Nikola Tesla. Doğru akım 

yerine, herkesin çok mükemmel bildiği Edison’un karşısına çıkarak hayır doğru akımla gidemeyiz, çok 

uzak mesafelere aktaramıyorsunuz, alternatif akım diye bir şey geliştirdi, ısrarla savundu. Binlerce 

deney yapan bir adamdır. Bu adam obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan biriydi. Zeki bir obsesif 

kişi binlerce defa takıntılı bir şekilde üzerine giderek doğruyu savunur. Bugün kullandığımız birçok 

teknolojiler bu adam sayesinde. Çünkü elektriği artık ondan sonra uzaklara aktarabildik. Her yere santral 

kurmak imkansızdı. Başka, bir çizim var, kel denecek şekilde açık alınlı, beyaz sakallı bir adam. Kim 

bu adam? Leonardo da Vinci. Muazzam bir mühendis, sanatkâr. Bir rivayete göre aseksüel, eşcinsel. 

Başka? Sol alt köşede kasketli bir adam uçak kokpitinde oturuyor. Hughs enstitüsünün sahibi. Havacılığı 

dönüştüren insandır. Eskiden uçakları kullanmak çok zordu, güç gerektiriyordu. Adamın takıntısı, ömrü 

boyunca bir otel odasında kalıyor. Kazadan sonra bu, her akşam yemeğini şöyle istiyor. Bir tane biftek, 

saf tarafında patates, 11 tane bezelye. Takıntılı. İyi de sana ne? Adamın icat ettiği uçağa bak, niye adamın 

yemesine takıyorsun? Sağ alt köşe. Saçları dağınık, öfkeli bakan, beyaz yakalı gömlek giyen, kırmızı 

fular takmış adam. Klasik müzik seven var mı bilmiyorum. En son 9. Senfoniyi yapmıştı, birçok yerde 

duyarsınız onun müziğini. 1,5 saatlik senfonidir ama Beethoven bu eseri yaparken tam sağırdır. 

Ortalama bir besteci 5 dakikalık bir besteyi bile çalarak şey yapıyor ya, bu adam şöyle bir adam. Senfoni 

dediğiniz şey, her enstrüman için ayrı besteleniyor, 20 enstrüman varsa, 4-5 tane farklı grup içinde ayrı 

besteliyorsun. Bu adam 1,5 saatlik bir senfoniyi farklı enstrümanlar için çalabiliyor. Öyle muazzam bir 

işitsel zekâsı var. Bu adamın sesleri duymak için kulağa ihtiyacı yok. Yeteneği varsa yapıyor, asıl olan 

yeteneklerdir, fonksiyonlar değil. Eşref Armağan diye bir adam var. Bu adam kör, doğuştan kör ve 

karanlık kör. Körlerin bir kısmı ışığı görür. Bu adam karanlık kör. Muazzam resimler yapıyor. Ama 

bildiğiniz ovaları, dağları çiziyor, yeşili çiziyor. Demek ki bu adama yeşili siz anlatabiliyorsunuz. Yeşil 

canlanabiliyor, yeteneği var. Bugün Amerika'da üniversite bitiren down sendromlular var, mühendislik 

bitiren. Yanlış anlamayın, her down sendromlu üniversiteyi bitirir demiyorum, yeteneği var. Yeteneği 

olan yapar. O anki teknolojik imkanlarla handikabı ortadan kaldırıldığı zaman, ne kadar 

kaldırabiliyorsanız o onu yapar. Önyargılı olmayın. Sadece normal insanlar mezun olur, hayır yok öyle 

bir şey. Mesela biz ne yapıyoruz, engelli bir günlük askerlik yaptırıyoruz. Ben... 

Zeynep : Sizi dinlemeyi çok seviyorum ama kahve arasına girmemiz gerekiyor.  
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Bir gün bir adamla karşılaştım. Tekerlekli sandalyede, omurilik felçlisi olduğunu anladım. Dedi ki burada 

yaşıyorum. Uğraştığın iş var mı, emekliyim dedi. Önce ne iş yapıyordunuz pilotum dedi. Havacılığa 

özel bir ilgim vardır. Hâlâ ilgimi çeker. Sırtım kabardı, Allah Allah dedim, uçaktan atladığınız için böyle 

mi oldunuz? Yok dedi, ben trafik kazası geçirdim dedi. Üsteğmendim dedi. 3 bin saat uçuşum var dedi. 

Tepe noktaya gelmiş. Kazada ne oldu dedim. Beni emekli ettiler dedi. Bir ülke bu kadar ahmak olabilir 

mi? Bu adamı sen sakatlanmış olsa da niye öğretmen pilot olarak kullanmıyorsun? Çünkü uçuş 

eğitiminin yüzde 80’i yerdedir. 3 bin saat, milyonlarca dolar harcamışsın, bu adam bir deneyim abidesi 

ve sen bu adamı sakatlandı diye atıyorsun. Çünkü hazreti normal, askerin kolunu bacağının tutmasını 

istiyor. Niye kullanmıyorsun? Batı, şu örnekleri verdim ya resimlerde, bir insanlığı normal olmayanlar 

geliştirir. Hepsi bir anormal. Kimisi eşcinsel, kimisi sağır, kimisi kör, kimisi... niye biliyor musunuz? 

Çünkü normal narsist ya, yarattığı dünyayı kusursuz zanneder. O dünyadaki defektleri anormal bir insan 

görür. Obsesiftir, takıntılıdır, bu işte bir yanlışlık var der. O yüzden aslında yetersiz olan sizsiniz. Çünkü 

kendinizi mükemmel görüyorsunuz. Değişmeye gerek yok, her şey yolunda. Hayır, değil. Sen böyle 

yapıyorsun ama hamile kadın çıkamıyor. Birisi diyor ki kardeşim senin gözünde kadın sadece erkeği 

sever. Ben edebiyatçıyım, benim kitaplarım Doğan Kitaptan çıkar. Editör diyor ki sizin kitabınızı 

hepimiz okuduk. Ben sakatlandıktan sonra içimdeki o romancı yönümü fark ettim. Sakat olduğum için 

romancı olmadım ama o farklılığım bendeki o enerjiyi açığa çıkardı. Ben aslında pilotluğu hobi olarak 

yapmalıymışım, ben aslında eğitimci olmalıymışım. Velhasıl, bitiriyorum. Mesele şu, şu anda bir resim 

var, iki parça resim. Birisinin arkasında maçı izleyen iki farklı figürasyon var. Soldakinde herkesin altına 

birer tane tabure verilmiş, çocuklar tabureye çıkıyor. ... bir tanesi kısa boylu kız çocuğu tabure verilmiş. 

Bir tane tekerlekli sandalye çocuk, izleyemiyor. Sağdakinde ise uzun boyluya verilmemiş, ihtiyacı yok. 

Engelli çocuğa rampa veriliyor. Özeti şu aslında; eşit davranmak mı, eşit kılmak mı? Bizim sorunumuz 

eşitlenmek, eşit olmak. Haklara erişimde eşitliği sağlamak. Maçı izlemek, devletler ülkeler insanların 

haklarından yararlanması için eşit koşulları yaratmak için gerekli tedbirleri almalıdır. Herkes eğitim 

öğretim hakkına sahip, değil mi? devlet ne yapar, dağ başında okuyan çocuğa ya servis gönderir ya da 

yatılı okula. Kız çocuğu diye çocuğunu okula vermek istemeyen ailenin kapısına polis gönderir. Onun 

ona ihtiyacı var. Engelli çocuk ne yapar, okula rampa yapar, kabartma yazı koyar vs. haktan 

faydalanmak için kimin neye ihtiyacı varsa onu verir. İşte orada, hobi olsun diye geçiyorum ama ana 

fikrimiz şu. Engellilerin sorunu aslında erişim sorunu değil, okuma sorunu değil; engellilerin sorunu 

ayrımcılık sorunu. Herkesin yararlandığı bir haktan, engelliliğiniz, ırkınız, vs. yüzünden 

faydalandırılmıyorsanız. Ayrımcılık haktan bir şey yüzünden mahrum olma. Siz otobüse 

binebiliyorsunuz, ben engellilik yüzünden binemiyorsam ayrımcılığa maruz kalıyorum. Bir okul 

düşünün, okul müdürü engelli öğrenci geliyor karşısına, şunu yapıyor, canım benim diyor işte, sen çok 

tatlısın, çok güzel bir çocuksun ama ben seni okula almam. Nefret söylemi yok, ayrımcılık. Ya da 

Allah'ın belası çocuk, nereden geldin, senin çocuğun için uğraşacağım, lanet olsun, kaydını yapıyorum. 

Burada ayrımcılık yok ama nefret söylemi var. Okula almıyorum, nereye şikâyet edersen et dediğiniz 
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zaman, bu hem ayrımcılık hem nefret söylemi. Haklardan eşit koşullar içerisinde yararlanmak, bir. İki, 

bağımsız yaşamak. Senin yaptığın rampadan tek başıma faydalanabiliyor muyum, bağımsız mıyım? 

Haklardan eşit koşullarda bağımsız şekilde yararlanmak. Üç, insan onuruna yakışır şekilde yararlanmak. 

Mesela kucakta da çıkarım ama insan onuruna aykırıdır. Son olarak, benimle ilgili politikalara karar 

almaya ben karar veririm, biz buna biz olmadan asla deriz. Benle ilgili politika yapılacağı zaman ben 

olacağım orada. Kadın hakları konularında kadınlar olmak zorunda. Hatta çocuk haklarıyla ilgili konuda 

çocuk danışma kurulları olmalı. Özeti bu. Engellilik meselesine bakış açımız bu olmak zorunda ve 

toplantının diğer kısımlarını bu perspektiften değerlendirmeniz ve önerinizi bunun üzerinden 

gelişeceğini unutmayınız. 15-20 dakika taştık. 

Zeynep :Kısabir tanıtım yapacağız. katılımcılar kendilerini bir isim soy isim, katıldığı kurum olarak tanıtın, 

sonra çay arası, istediğiniz kadar kaynaşabilirsiniz. 

Merhaba herkese, günaydın, iyi pazarlar. Hepiniz hoş geldiniz. Herkes Ankara'dan değil. Oya Tanyeri, Aile 

bakanlığında engelli yaşlı hizmetleri genel müdürlüğünde, işitme kayıplı bireyler adına çalışıyorum. 

Teşekkür ederim organizasyon için.  

Merhaba herkese, ben de Eylem Zengin, eşit haklar için izleme derneğinden katılıyorum. Avukatım. Teşekkür 

ederim. 

Merhabalar, Esma Yaşar ben de. O İzmir'de çalışıyor, ben İstanbul'da çalışıyorum. Tanıdığım birçok 

arkadaşım var, memnun oldum. Verimli, güzel bir hafta sonu eğitimi geçirmeyi diliyorum. 

Merhabalar, Kaan Berk Aydın , Samsun’dan engelli hakları komisyonundan katılıyorum. Samsun’da bu çok 

işlenen bir konu değil, onun için bu etkinliği Samsun barosu için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 

Merhabalar, Bursa barosu Av.Ceylan Demirdaş engelli komisyonu üyesiyim. Bursa’da çok fazla bu çalışmalar 

olmuyor. Herkese teşekkür ediyorum. 

Merhabalar, Avukat Bilge İnci. aynı zamanda Denizli’de avukatlık yapıyorum, Denizli’de durum aynı. Engelli 

hakları komisyonunda üç kişiyiz, ikisi zaten görme engelli avukatlarımız. Ben de Denizli barosuna yeni 

geçtim, birlikte çalışmaya başladık.  

Merhabalar. Ekrem Şentürk, İzmir barosu engelli hakları komisyonu üyesiyim. Diğer arkadaşlarımın da 

hepsinin çok çok selamları var. Aynı zamanda yine baroyu temsilen Zeynep Hocamın bize gönderdiği 

kaynakçalardan şunu da fark ettim, sahada olmak muhakkak çok önemli deniyor. Baronun 

görevlendirmesi sayesinde çiğli kent konseyinde çalışmalar yapmak gayreti içindeyiz. Gerçekten çok 

harika bir organizasyon. Sizi de dinlemek çok keyifliydi. Teşekkür ederim 



Sayfa 24 / 52 

 

İsmim Mehmet Metin Burak. Gaziantep engelliler komisyonu adına buradayım. Kendi aramızda da program 

yaptık, Gaziantep Üniversitesiyle de. Bugün toplantı için de teşekkür ederim. 

Merhabalar, Avukat Uğur Karadağ. Engelli hakları koordinatörüyüm. Bizim komisyon aktif değil, 

aktifleştirmek için hem çabalıyoruz, sağ olsun arkadaşlar da destek oluyor. Çok teşekkür ederiz. İletişim 

bilgilerini aldım, ilk işim dönünce onunla iletişime geçmek. 

Merve Bayram, Ankara barosu engelli komisyonundayım. Ankara kent konseyi engelli meclisinde yürütme 

kurulu üyesiyim. Biz baro olarak aslında engelli hakları merkezini kuran ilk baroyuz. Adli yardım 

kapsamında engelli bireylere hizmet veriyoruz ve sahada 250 tane bu alanda eğitim almış avukatla 

çalışıyoruz. Bunun dışında ombudsmanlıklara başvurularımız da var. Daha ne kadar iyi olabilirizin 

derdindeyiz ama tabii ki de alan çok geniş. Çok hevesliyiz ama görev süremiz bitiyor. Umarım bizden 

sonraki gelen grup da Ankara barosunu en iyi şekilde taşır diye düşünüyorum. İşaret dili tercümanı 

sorunu sebebiyle de işaret dili eğitimi almıştık. Sinan beyle tanışıyoruz. Geçen hafta çalıştayda 

konuşmuştuk. Bu şekilde. Teşekkür ederim davetiniz için. Umarım keyifli bir davet olur, hepimiz çok 

faydalanırız diye umuyoruz. 

Merhabalar. Onur Cantimur, biyonik kulaklıyım, çift taraflı. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği başkan 

yardımcısıyım. 10 yıldan fazladır bu alandayım. Savunuculuk hak temelli olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla 

bu toplantıyı bu yüzden düzenledik. Tüm katılımcılara, hocalarımıza, katkı sunan herkese şimdiden çok 

teşekkür ediyorum. 

Merhabalar herkese. Ben Avukat Aydın Yasin Karadeniz, Diyarbakır Barosu engelli hakları komisyonu adına 

buradayım. Ben de TBB engelli hakları komisyonu kurumundayım. Bu çalışmayı yürüten arkadaşlara 

öncelikle teşekkür ederim. Biz de aynı şekilde komisyonun aktifliğini artırmaya çalışıyoruz. Ne yazık 

ki çok arkadaş yok ama bu alanda çalışmanın sürdürülebilir ve çalışmaya katılacak arkadaşların sayısını 

artırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Engelsiz federasyonuyla beraber ortaklaşa çalışmalar 

yürütüyoruz. Bu şekilde.  

Merhabalar. İrem ercan, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları daire başkanlığından katılıyorum. Daha önce bir 

toplantımız olmuştu. Şimdi de davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz, iş birliği halinde olacağımıza 

inanıyoruz. 

Merhabalar. Hüseyin Varol Ben İstanbul barosu engelli hakları merkezi başkanıyım. Şubatta başkanlığı 

devraldık, Zeynep’le beraber çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi bir hafta sonu 

geçmesi dileğiyle. 

Merhabalar, ben Merve Yılmaz, Van Barosu engelli hakları komisyonundayım. Umuyorum ki ortak çabayla 

bunu da aşacağız. Hepinize başarılar diliyorum. 
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Oraya gittiğim, bu izleme çalışmasını konuşacağımız... 

Merhabalar. Ben Bülent Tekin, Ankara'da yaşıyorum. Türkiye sağırlar milli federasyonu ikinci başkanıyım, 

Türkiye sakatlar konfederasyonu yönetim kurulu üyesiyim, Ankara Anadolu sağırlar spor kulübü 

başkanıyım. ODTÜ’de işaret dili eğitmenliği yapıyorum yarı zamanlı olarak. Her iki kulağımda işitme 

kaybım var ve ana dilim işaret dili. Mümkün olduğunca dudak okumaya çalışıyorum. Tercüman 

arkadaşlarımız da yardımcı oluyor. Bu şekilde her iki kulağımda da işitme cihazı var. Teşekkür 

ediyorum. Koklear takmıyorum.  

Merhaba. Hatice Çankır. Biyonik kulaklı çocuklar derneğindeyim. 13 yaşında oğlumla bu işin içindeyim 12 

yıldır. Bu arada Ankara'da işitme engelliler meslek lisesinde öğretmenlik yapıyorum, moda tasarım 

öğretmeniyim. Meslek öğretiyorum işitme engelli öğrencilere. Bu dernekte biyonik kulaklı çocuklar için 

çalışmalar yürütüyoruz, hak savunuculuğu ve farkındalık çalışmaları. Çok keyifliydi sizi dinlemek. 

Oğlum implant kullanıcısı. Şu anda kaynaştırmayla ilgili bir sözü var. 13 yaşında kendisi, kaynaştırma 

öğrencisi olduğunu öğrendiğinde şöyle bir şey söyledi. Anne dedi, kaynaştır-ma olumsuz eki var dedi. 

Olumsuzluk eki zaten kaynaştırmama üzerine dedi. Gerçekten çok güzel bir konu. Buna da değinmiş 

olalım. 

Kaynaştırma yerine bütünleştirici eğitim diyoruz aslında biz. 

Böyle farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Teşekkür ederim. 

Barodan gelen arkadaşlara söyleyeyim. Toplumda şöyle bir algı var, işitme engelliler duymamak değil de en 

hafif engelli grubu diye düşünülür. En ağır dezavantajlı yaşayan gruptur aslında. Erken dönemde eğitim 

sistemi içine alınmadığı için en ağır engel grubu diyebiliriz. 

İsmim Oktay Yılmaz. (işaret dili ile anlatıyor, çevirmen söze çeviriyor) Doğduğumda konuşuyordum, 1,5 

yaşından sonra işitme kaybı yaşadım. Karım içişleri bakanlığında çalışıyor. Hem dernekte üye hem de 

yardımcı oluyor.  

Nazan Yılmaz (çevirmen): Ben anlatayım. Annem babam işitme engelli. Ben tercümanlığı, ana dilim olduğu 

için işaret dili tercümanlığı da yapıyorum, ismim Nazan Yılmaz.  

Av. Zeynep Çakır: Teşekkür ederiz. Ben zaten sunumda kendimden bahsedeceğim için anlatmama gerek yok.  

Helin Akyol: Merhaba herkese. Bazı arkadaşlarla tanıştık zaten. Ben Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum  

derneğinden katılıyorum, hapiste engelli tematik alan temsilcisiyim. Hak temelli çalışmalar yapıyoruz, 

izleme, değerlendirme ve savunuculuk. Hepinize teşekkür ederim. 
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Merhabalar. Ben de Kocaeli Barosu engelli hakları merkezi başkanı Avukat Fatma Yazıcı. 2015’ten beri aktif 

olarak çalışıyoruz. Biz her zaman önce kendimizi eğitip daha sonra diğer insanlara fayda sağlamaya 

çalışıyoruz. Hâlâ bizim de eksiklerimiz ve geliştirmemiz gereken şeyler var. Teşekkür ederim. 

Herkese merhabalar. Sinan Yıldırım. (işaret dili ile anlatıyor. Çevirmen çeviriyor) Anadolu Sessiz Umutlar 

derneği başkanıyım ve Gazi Üniversitesi Türk işaret dili öğretmeni olarak çalışıyorum. Eşim de işitme 

engelli. Bende doğuştan sonra işitme kaybı oluştu. Ben tam sağırım. Eşim de işitme engelli ama kendisi 

9 aylıktan sonra olduğu için. Kendisi mimar. Çevre ve şehircilik bakanlığında. İki tane çocuğum var. 18 

ve 12 yaşında. Onlar da benimle konuşabiliyorlar. 

Biraz süreyi aştık ama öğleden sonra esnek olduğu için... 

Zeynep. Ben yemek arasından kısmayı düşünüyordum.  

Bir saatlik şeyi 15 dakika kısaltabiliriz. 

Aslında öğlen yemeğinden kısaltırsak, o süreden kısmamış oluyoruz. 11:50’de dönelim.  

 

KAHVE ARASI 

II. SUNUM 

Meslektaşlarım, yerlerimize oturalım. Herkese merhabalar. Ben Avukat Zeynep Çakır. Onur Cantimur’la 

beraber çalışıyoruz. Ben sizlere çok fazla hukuki bir şey anlatmak istemiyorum çünkü zaten hepimiz 

hukuku biliyoruz, uygulanmadığını da biliyoruz ama aramızda 11 baro var, bütün barolara selam olsun, 

11 baronun temsilcisine ben istiyorum ki akıllarında kalsın benim söylediklerim. İşitme engellilerin ve 

sağır bireylerin yaşadığı sorunları bilsin. Vaka geldiğinde, böyle bir çalıştay yapılmıştı, Zeynep Hanım 

da şunu anlatmıştı denilsin istiyorum. Sunuma çok takılmayalım, sunum hazırlamayı gerçekten 

sevmiyorum. ben aynı zamanda işitme engelli bir avukat olarak implant kullanıyorum. Öncesinde işitme 

cihazı kullanıyordum. İmplant takmaya karar verdim. Ben aslında önce kavramlardan bahsetmek 

istiyorum. Hocamız engellilikle ilgili kavramlardan bahsetti ama benimki biraz daha spesifik, işitme 

engelli nedir, sağır nedir, arasındaki fark nedir, işaret dili, burada gördüğünüz gibi tercümanımız var, 

aynı zamanda masanın ortasında bir ekran var görüyorsunuz, o ekranda Emrah Bey bizim 

konuştuklarımızı o ekrana yansıtıyor. Bunun adı canlı deşifredir, kavramları söyleyeyim. Canlı deşifre 

aslında işitme engelli bireyler daha çok okuyarak, altyazı, açıklamalı metinlerle daha iyi anladıkları için 

toplantılarda canlı deşifre kullanıyoruz. İşaret dili tercümanı da işaret dili kullanan insanlar için 

kullanılıyor. CODA, anne babası sağır, işitme engelli olan kişiler CODA’dır.  
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Oya Tanyeri : CODA değilim, SODA’yım. SODA’nın açılımı da, CODA child of deaf adults’ın kısaltması. 

Ebeveynleri, yetişkin sağırların çocuğu, ben de yetişkin sağırların kardeşiyim, sibling’den geliyor.  

Açıklama için teşekkür ederim. Bazı kavramlarda böyle karışıklık olabiliyor. Dudak okuma dediğimiz 

kavram var, ben daha çok dudak okumayla iletişim kuruyorum. İnsanların yüzüne bakıp anlamak daha 

kolay oluyor. Bazen insanlar bunu karıştırıyor olabilirler. Yanlış anlaşılmalar çok yaşadım ama amacım 

insanları daha iyi anlayabilmek. Duymamızda problem olduğu için yüze bakarak bunu tamamlamaya 

çalışıyoruz. Çünkü benim o şekilde bir yol bulmuş, dudak okuyarak duymamızı geliştiriyoruz. FM 

sistemiyle, indüksiyon döngü sistemi, çok kalabalık bir bankaya giriyorsunuz, bankanın öyle bir sistemi 

var ki cihazınızı ayarladığınızda bankanın bütün o konuşma gürültüsünü, uğultusunu kapatıyor ve 

tamamen o veznedeki görevliyle direkt olarak daha rahat iletişim kurabiliyorsunuz ve sadece onun sesini 

duyabiliyorsunuz. Benim de telefonumda böyle bir sistem var. Sadece indüksiyon sistemiyle direkt 

konuşan kişinin yanına gidip onunla daha rahat iletişim kuruyorum. FM sistemi biraz mikrofona dayalı, 

küçük bir cihaz var, onu direkt konuşan kişinin önüne koyduğunuzda sesi direkt cihaza gidiyor. Ama bu 

sistemlerin ülkemizde henüz bilindiğini fakat okunmadığını düşünüyorum. Adliyelerde, indüksiyon 

döngü sistemiyle kurulmuş duruşma salonlarının olmaması, sadece bir tane Çağlayan’da olması, diğer 

barolara da sormak isterim. Adliyelerde teknolojik sistemler var mı diye ama ben sorumu ortaya 

atıyorum, sonra cevapları alacağım. İşitme engelli, sağır kavramı az önce anlatıldı, kavramlara çok 

takılmaksızın bir birey işitme cihazına ihtiyaç duyuyorsa o kişinin duymasında bir kayıp vardır, o cihaz 

veya implantla o kaybı örtmeye çalışıyordur. Engellerin toplumda olduğunu, kendi ailemiz bile işitme 

engelli olduğumu kabullenmediğinde engelli olduğumuzu söyleyebilirim. İşitme kaybı doğuştan işitme 

kaybı olanlar, ben doğuştan işitme kayıplıyım. Daha sonrasında hastalık geçirip, ateşli hastalıktan dolayı 

işitme kaybı olanlar var. Bu havale geçiriyorlar ve işitme yetilerini kaybediyorlar. Bir de bunun karşımı 

olan işitme kayıpları var ama yaşa bağlı da olabilir. Bir yaştan sonra artık kulaklar paslanıyor, bununla 

ilgili cihaz kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ülkemizdeki sayı bu ama ben geçenlerde Süleyman 

Hocam, 2,2 milyon yazıyor ekranda, ülkemizde işitme engelli ve sağır bireylerin toplam sayısı ama ben 

bu sayının değişken olduğunu düşünüyorum. TÜİK’e biz baro adına başvuru yaptık. Dedik ki TÜİK 

sayıları 2011’den kalma. Bu rakam aslında 2011’den kalma. TÜİK’e başvuru yaptım, dedim ki ne kadar 

işitme engelli var, sağır var, bana bir rakam var ama 2022’ye ait olsun diye dilekçede belirttim, bana 

2011 rakamı geliyor. 

Oya Tanyeri :Bu rakam da bir nüfus sayımı yöntemiyle elde edilen rakam değil. Örneklem yöntemiyle ülkeye 

genellenmiş hali. Israrla engelli nüfusu saymıyor. Anket sayısı aslında. 90-100 bin aile telefonla 

aranıyor, içinde kaç tane engelli, oradan elde edilmiş bir rakam. 

Aslında ben toplumda bazı kişilerin işitme engelliliğini kabul etmediğini düşünüyorum. Ben özellikle İstanbul 

Barosunda çok engelli meslektaş aradım, dedim ki ben tek olamam. Tek olmak istemiyorum, bu kadar 
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çok sorunla tek başıma mücadele etmek istemiyorum dedim. Bir çağrı bırakayım dedim. Şöyle oldu, 

konuşma yaptığımda şunu dediler, ya evet ama işitme engelli değilim, sadece ufak bir kaybım var, cihaz 

kullanıyorum. Allah Allah, sen işitme cihazı kullanıyorsan, sen kendine işitme engelli diyorsun. Bu 

sayının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Aileler de çocuklarının işitme engelli olduğunu 

kabullenmiyorlar. Çocuklara geç eğitim vererek bir kaosa neden oluyorlar. Aslında erken tanı, erken 

teşhis, erken tedavi, erken eğitimle bu işin çözülebileceğine inanıyoruz. Bir hukukçu olarak adliyelerde, 

noterlerde, kolluk kuvvetlerde yaşanan sorunları, sizin kulağına su kaçırarak anlatmak istiyorum. Bir 

işitme engelli ve sağır bireyin en büyük problemi, duyamamasından ziyade, tamam duyma problemi 

yaşıyor ama onu anlama yeteneğinin olmaması. İşaret dilini kimsenin anlamaması, işaret dili bilen 

yetenekli insanların olmamasından doğan kötü sonuçlar elde ediyoruz. Bunun çok örnekleri var ama 

mesela bir sağır adliyeye girdi, ben giriyorum. Cihaz kullanıyorum, duruşma salonlarında yaşadığım, 

hakimlerin duyamıyorsan biz ne yapalım avukat hanım’dan tutun, bankadaki memuru duyamadım diye, 

bunu özgüvenli bir şekilde itiraz etmek de bir sıkıntı adliyelerde. Herkes bir ego yapısında ama 

adliyelerde genel olarak şöyle bir sorun yaşıyoruz; bir sağır adliyeye girdiğinde diyor ki şu adliye nerede. 

Danışma işaret dili bilmiyor. Sonra diyor ki herhalde bu adam sağır, işaret dili tercümanını çağırayım. 

İşaret dili tercümanını nereden çağırıyorlar, bakanlıktan değil, yetenekli tercümanlardan değil, 

dernekleri arıyorlar. İşitme engelliler ve aileleri derneğini arıyorlar, Çağlayan Adliyesinde gidiyor, 

sağıra yardımcı oluyor. Adalet Bakanlığının atamasıyla tercüman koymuşlardı, baktım Türkiye'de bu 

atama 17 kişiye yapılmış ama Türkiye'de çok fazla adliye var. Ve adliyelere bir tercüman koyuyorsun, 

birçok kişi geldiğinde yetişemeyebiliyor. O tercümanların yeterliliklerini de ölçen bir sistem olmadığı 

için yine baştan aşağı bir sorun oluyor. Adliye korkusu var sağırların. Bir tane sağırla konuştum, bana 

ödeme emri geldi diyor. Gitsene diyorum, ama korkuyorum diyor. Oradaki insanlar beni anlamayabilir, 

bu sefer ne oluyor, borcu ödemek zorunda kalıyor. Sonra ne oluyor, haklarını bilmiyor, adli yardım 

talebini oluşturanın böyle bir sistem olduğunu da bilmiyor. Biz barolar olarak bu engellilere haklarını 

anlatan kılavuzlar yapmıyoruz. Size bir soru, ben bu soruyu barolarda bu alanda çalışmaması, benim 

kanayan yaramdır, bugün 11 tane barodan temsilci olması benim için mutluluk veren bir şey. Bu hayatta 

başarı elde edemediysem, şey diyeceğim, Ankara'da 11 baroyu topladım diyebilirim. En azından işitme 

engelli meslektaşınıza sahip çıktığınızı gösteriyor. Baroların web sayfaları sağırlar için erişilebilir mi 

değil mi? Bir sağır web sayfasını nasıl okuyabilir? Girdiğim zaman anlamadığım bir kelime olduğunda, 

onunla ilgili bir çalışması vardı, nasıldı hocam? 

Kafanızda biraz daha canlanması için, biz sağır bireylerle irtibat kurarken kendi yöntemimizi kullanıyoruz. 

Sağırlar için soyut kavramları tanımlamak zor oluyor. Bir sağıra klasörü anlatamıyorsun mesela. EFT 

nedir? Sizin için bir karşılığı var. Dolayısıyla biz bir çalışma yaptık, bankacılık terimlerini sağırların ve 

dijital okuryazarlığı az olan bireylerin anlayabileceği bir dil kullanarak anlatıyoruz. EFT nedir, havale 

nedir? Dolayısıyla hayatın her alanında bunu yaşayacaksınız. Sağırların anlayacağı metnin daha sade 
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olması lazım. Saat 3, Kadıköy buluşmak gibi aslında. Basit bir Türkçe. Sağırlar da dezavantajlı çünkü 

kendi soyut dünyanızda kullandığınız zaman, yabancı dili kavrama yeteneği neyse işaret dili aslında o. 

Türkiye’de bir sorunu şöyle çözmeye çalışıyorsunuz, adliyede işaret dili tercümanı. Bir personeli 

seçiyor, 90 saatlik kurslara gönderiyor ve onu personelin yapmasını istiyorsunuz. Sınırlı dağarcığı olan 

bir insana adli problemi anlatmaktan bahsediyorsunuz. 2011 yılında, sağırı tercüme yanlış olduğu için 

içeri atmışlar, zor çıkartılmıştı. Doktora, avukata giderken, çok özel bir şey kullanması lazım, mahremini 

anlatacak çünkü.  

Bir şey ekleyebilir miyim? Mesela bizde işaret dili eğitimi aldığımızda, ben kendimi tanıtıp Ankara barosu 

diye yazıyordum ama anlamadıklarını fark ettim, şimdi avukatlar birliği diye söylüyorum.  

Şunu unutmayın, bu ülkedeki insanların zaten normal insanların da yüzde 50’si bilmiyorken, onun içindeki 

kişileri kastediyoruz. 

Özellikle baroyla ilgili bu konuda bir hikayesi vardı. 

Normalde biz de baro üzerine bir çalışma yapıldığı zaman, baro kelimesinin anlamını yapamadık. Baro, 

avukatların yeri kelimesini yaptık. Nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz.  

Bankacılık sözlüğü gibi bir hukuk sözlüğü gerekiyor.  

Türk Dil Kurumunda 2 bin kelime var haznede, onu geliştirmemiz gerekiyor.  

Adliye içinde 2 bin kelime olabilir, bütün mesleki kelimeleri çoğu tercüman olarak, çoğumuz bilmiyoruz. 

Alan olarak, hastanedeki, sanayideki tüm kelimeleri, okullardaki tüm kelimeleri bilemiyoruz. Bir 

kaynağımız olmadığı için sürekli güncellenen. İşitme engelliler geldiği zaman baro diyemediğimiz için 

avukatların yeri diyoruz. Yer olarak artık en basit söyleyebileceğimiz o.  

O yüzden aslında avukat olarak görevimiz biraz köprü kurmak, kolluk kuvvetleriyle sağırlar arasında. Hukuk 

sözlüğü olmasını geçtik, insanlarda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bu yüzden de mesela sağır gidiyor 

şikâyet ediyor, tercümanla kolluk görevlisi anlaşıyorlar herhalde ve adam aslında mağdurken bir anda 

sanık olarak çıkıyor dosyada. Çünkü tercümanlar yetersiz ve avukatlara biz İstanbul Barosu olarak bir 

planımız var ama Ankara barosu yapmış, avukatlara işaret dili öğretilmesi konusunda bir çalışmamız 

var. Bir avukatı çağırdıklarında o avukat da işaret dili bilerek gitsin. Mesela o tercüman gelene kadar o 

avukat bir köprü olsun, en azından anlasın. Ben mesela 120 saatlik bir eğitim aldık, o eğitimle çok rahat 

karakolda mağdur insanı anlayabilirim. Bu biraz da barolarda, onu da mı biz yapalım hissiyatı 

uyandırıyor. Ama bunu bizim yapmamız gerektiğini düşünüyorum.  

Avukatlar onu üstlenmediği zaman da başıma gelen olay, gece 12’de emniyette bir işitme engelli hırsızlıktan 

yakalanmış. Gel diyorlar, ilçeye nasıl geleceğim diyor, gelmiyor. Gidemeyince gelip arabayla aldılar, 
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ifadeyi alıp git diyor. Evime bırakmıyorlar, herhangi bir ödenek vermedikleri için bütün diğer 

tercümanlar yaşıyor. Kişi davaya çıkacak, arıyorlar hemen gelebilir misin davaya. Ben gelene kadar 2 

saat süre boyunca o engelli orada oturacak. Niye bekliyor ki beni önceden haber vermiyorlar? Kişinin 

işitme engellinin o gün davası var, o saatte arıyorlar beni. Ben ilçe dışındayım, gelmem 2 saat sürüyor. 

O adam ailesiyle baroda oturacak, beni bekleyecek. O iletişimsizlik. 

Baroya bildirilirse, o baro da belki arayıp mahkemeyi, vekaletiniz varsa bu dosyaya tercüman buluruz ama bu 

sefer yetki problemiyle karşılaşacaksınız. 

Bazen de aynı gün içinde gidemediğim için başka güne erteliyorlar. Öğle arasına alan çok savcı hakim gördüm. 

45 dakikada halledebilir miyiz? Çocuk oyuncağı değil. 

Sen mesela bir davaya gittin, o davada sevmediğin bir adam sanık. Ve onun mahremini öğrendin. Senin o 

mahremi, onun anlatmasını engelleyecek bir sistem var mı? Tercümanlık sistemi yok, yeminli sistem 

yok. Sistem yok. Yeminli tercümanlık var, yeminlidir o, sorumluluk alır. Böyle bir sistem yok, değil 

mi? 

Yok, yasal bir yaptırım yok. 

Bakanlığın gönderdiği sosyal hizmetler tercümanı kabul etmiyor.  

Yeminli değil çünkü. Muhatap değil çünkü. Bağlayıcılığı yok yani. Noter, işaret dili tercümanı çevirse 

sorumluluğu noter alıyor. Ne çeviriyor, sorumluluk alıyor mu, yok.  

Ben bir araya girebilir miyim? Birkaç iyi niyetli ama eksik olduğunu düşündüğüm bilgiler mevcut, onları en 

azından toparlayabilmek adına, sondan başlayacağım. Yeminli tercümanlıktan söz ettiniz. Yeminli 

tercümanlık diye bir kavram yok aslında. Yeminli tercüman, noterlerin yemin ettirdikleri bir metin var 

ya, noterlerle başlayan bir süreç. İngilizce tercümanlar, tercümanlık bölümünden mezun olduklarında 

doktorlar gibi yemin etmiyorlar. Tamamen ülke genelinde yayılmış yanlış bir bilgi. Değiştirebiliyor 

muyuz noterlerde, hayır, noterler zaten tercüman sertifikayla gittiğinde, yemin andını imzalıyor, 

sonrasında devam ediyor. Bu algıdan kaynaklı, 3 yıl önce 7 Haziran işaret dili bayramında bakanlığımıza 

bağlı olan 58 Türk işaret dili tercümanımızla 35 ilde çalışıyor, yenilerini de istihdam etmek üzere 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tercümanlara yemin ettirdik, yemin metnini okuttuk, tek sebebiyse 

aslında bu algıdan kaynaklı. Psikolojik olarak da kendilerini, ama zaten yok, böyle bir uygulama yok. 

Bu sadece noterlerde var aslında. Noterler de zaten kendi metnini kendileri gelen tercümana gösterip 

karşılıklı imzalıyorlar ve iş akdi imzalandıktan sonra o noter üzerinden ki o noter de eğer imzası 

geçerliyse, o noterde bir yemin etmişse, 35. Noter, 45. Noterde de geçerli olmuyor bu, 45. Noterde de 

tekrar imzalanması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir kavramsal bir kargaşa var diye düşündüm. 
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Benim eşimin arkadaşı yeminli tercüman. Birleşmiş Milletler’e tercüme gönderirken yeminli tercüme olması 

gerekiyor.  

İngilizce tercümanlığında da aynı şey geçerli. Eşinizin arkadaşı valiliğin sistemine girmişti, var olan 

STK'larına üyedir. Biz mevcut tercümanlarımızdaki bu sorunu çözebilmek adına çok detaylı araştırma 

yaptığımız için çok emin konuşuyorum. Diğer taraftan, Türk işaret dilinde 2 bin sözcükten söz ettiniz, 

Türk işaret dilinde 2 bin sözcük yok. Aile Bakanlığı olarak Türk işaret dili dilbilgisi kitabı yayınladık. 

En çok kullanılan ama yapılan araştırma çerçevesinde, Türk işaret dili araştırma projesi yürütüldü, o 

proje yaklaşık 113 sağır bireyin katılımıyla hikayeler anlatmaları istendi. Video kayıtlar çözümlendi. 

Yaklaşık 86 bin sözcüğün olduğu tahmin ediliyor, hâlâ o videoların çözümlenmesi bitmedi. İşaret dilinin 

çözümlenmesi çok çok uzun sürüyor, sebebiyse sizler de biliyorsunuz, işaret dili ellerin dili değil. Ellerle 

beraber vücut hareketleri, kafa, göz, mimiklerin de dahil olduğu bir dil. Dolayısıyla bunun tamamını 

çözümlemek oldukça büyük zaman isteyen bir süreç. O proje kapsamında çözümleme içerisinde en sık 

kullanılan 2 bin sözcük belirlenerek bir işaret dili sözlüğü oluşturuldu, web sayfası kullanıma açıldı. 

Diğer taraftan, avukatların işaret dili bilmesiyle ilgili bir bulgunuz vardı sizin. Onunla ilgili de naçizane 

fikrimi söylemek istiyorum sizlere. Şöyle düşünmek gerekiyor, biraz önce Süleyman Bey giriş yaptı, 

işitme engelini kaldırmayı odyolojide yüksek lisans yaparken, işitme kayıplı terimini kullanırdım. 

Bakanlıkta çalıştığım için ve kamuda mevzuattaki bütün sakat, çürük, özürlü, kör, sağır ibarelerinin 

hepsi kaldırıldığı için bütün sunumlarımda engelli terimini kullanmaya başladım. Ama tercümanlık 

yaparken kendi sahamda arkadaşlarla birlikte ben sağır kavramını kullanmak durumundaydım çünkü 

ortama göre hareket etmek durumundaydım. İşitme engelli deyince sağır grubunun bakışı farklı olurdu. 

Kamunun bir tutumu var, kamunun bakış açısı farklı. Bir engellenmişlik var, işitme engeli, aslında 

engellenmişten gelen bir durumu anlatan kavram. Dolayısıyla işitme engelli kavramını bir kenara 

bırakın ya da sağır ya da total kayıplı ya da ileri derece işitme kayıplı, hafif düzeyde işitme kayıplı, 

bunlar işitme kaybının türleri. Daha tıbbi terimler. Arada isterseniz konuşabilirsiniz. Ancak işitme 

kayıplı birey kavramı aslında hepsini kapsıyor. Hafif düzeyde de olabilir, normal bireyler tırnak içinde, 

0 ile 20 desibel arasındaki sesleri duyarız biz. 20 desibel üstüne çıktıysa işitme düzeyi, işitme kaybımız 

başlamış demektir. 40 desibele kadar olan düzeyi, uluslararası işitme kayıplılar derneği hafif olarak 

tanımlamış ve devam ettirmiş. Dolayısıyla aslında hepsi işitme kaybı, sadece düzeyleri farklı. Sağırlığa 

geldiğimiz noktada 65 desibel ve üzeri işitme kaybı varsa, işitme dili olarak da işaret dilini tercih etmişse 

bu birey, sağır olarak kendini tanımlıyor. İşaret diliyle ilgili değinmek istediğim şeyler var ama gün 

içinde muhtemelen değinilecek. Sadece şahsi olarak bir akademisyen olarak hem de tercüman olarak 

açıkçası herkesin işaret dili bilmesi bakış açısına karşıyım. Neden karşıyım? İşaret dilinin bir dil 

olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kendine ait gramer yapısı olan, bir kültürden doğan, bir kimliği 

olan bir dil olduğunu kabul etmek durumundayız. İşitme kayıplı bireyin Türkçe bilmemesine gelirsek, 

Türkçe ikinci dildir. İleri derecede olanlar için özellikle, erken teşhis ve cihaz çok önemli ve dolayısıyla 
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maruz kaldığı eğitim süreci çok önemli ve girdiler önemli. Ne kadar sözel ve görsel dil girdisine maruz 

kalıyor? İşitme kayıplı bireyler maalesef diye başlıyorum ama bu aslında dünya genelinde yaşanan bir 

sorun, 1800’lü yıllarda dünya genelinde yaşanıyordu, 60’lara kadar dünyanın sorunuydu, maalesef bizde 

geriden gidiş başladı. Sonrasında bizim ülkemizde de aynı şeyler yaşanmaya başladı. İşitme engelliler 

okulları kapandı, sistem değiştirildi. Şu an dünya genelinde uygulanan yöntem iki dilde eğitim hem 

işaret dili hem sözel dil. Eğer hafif düzeyde işitme kaybınız varsa, eğer işiten herhangi bir kaybı olmayan 

bir birey gibi cihazlandırmayla yeterli eğitimle hayatınıza dahil olup devam edebiliyorsunuz. Orta 

düzeyde işitme kaybınız varsa evet ama ileri düzeyde işitme kaybınız varsa, bu noktada çok daha farklı 

desteklere ihtiyaç duyuyorsunuz. İleri derecede işitme kayıpları olan bireylerin hepsi aynı değil, Onur 

Bey kendini çok geliştirmiş bireylerden biri, Bülent Bey implantlı değil, cihazlı. Bülent Bey sözel dille 

de işaret diliyle de iletişim kurabiliyor. Herkes Onur Bey ya da Bülent Bey kadar kendini 

geliştiremeyebiliyor. Dolayısıyla bu noktada farklı iletişim yolları devreye giriyor. Teşekkür ederim. 

Ben teşekkür ederim Oya Hanım. Bilseydim sizi de konuşmacı olarak yerleştirirdim ama ilk projem. Daha 

interaktif oldu. Aslında daha da dinlemek isterim ama süremiz kısıtlı. 

Bir örnek, bu yeminli tercümanlar hususunda. Van’da yapılan, biz bütün tercümanları topladılar bir odaya, 

biri sesli bir metin okudu, hepimiz eşlik ettik. Sonra hadi çıkın işaret dili tercümanlığı yapın dediler. Biz 

otomatik olarak kendimizi tercüman ilan ettik. 

Mesela yeminli mali müşavirlik kavramı vardır, bütün sorumluluğu alır, devlet sizi denetlemeye gelmez, 

ondan hesap sorar. Bu tehlikeli bir şey. Adam belki masumu suçlu gösterecek, ne cezası var, pardon 

diyor en fazla. Telafi edilemeyen bir kayıp oluşuyor.  

Devam ediyorum. Biraz canlandırmak istiyorum. Bir tane video ile sizi konuşturmak istiyorum. Belki 

aramızda izlemeyenler olmuştur. O yüzden şöyle başlatacağım.  

Şunu sormak istiyorum, neden Samsung ya da Turkcell gibi firmalar işitme engellilerin erişilebilir çözümleri 

için yasalar ve barolardan daha önde? Yasalar var, Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesi var, 

biliyoruz ama uygulamıyoruz ama o şirketler bizden daha önde. Turkcell ya da başka siteye girdiğinde, 

bu kişi işitme engellidir diye karşı tarafa bildirim gönderen bir sistem yapmışlar ama iş hukuka 

geldiğinde yasa belli, uygulama belli fakat yapmıyoruz. Buradan çıktığımızda, dünyadaki engellerden 

bir tanesini de birlikte kaldıralım istiyorum. Noterlerde gerçekten çok sorun yaşıyoruz. Noterlerde 

uygulama yapılıyor, işlemlere para veriyoruz vs. Adalet Bakanlığından gelen yazıyı hatırlıyor musun, 

ne demişlerdi? Noterler Adalet Bakanlığı görüşünü dahi kabul etmeyip uygulama yapıyorlardı. 

Özellikle körlerin imzasına şahit aranması, çıkarttıkları genelge nedeniyle müzakereler yapmıştık. Hâlâ da 

netice alabilmiş değiliz. Şey demişlerdi bize, biz bir Adalet Bakanlığına soralım. İyi tamam sorun dedik. 
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Hukuk işleri genel müdürlüğünden görüş geldi. Görme engelliler cari mevzuatımız açısından imza 

atabilecek durumdadır, dolayısıyla herhangi bir kanuni değişikliğe ihtiyaç yok, noterler birliğinin temel 

tezi, kanuni değişiklik yapılması yönündeydi. Adalet Bakanlığından böyle bir görüş gelmiş olmasına 

rağmen noterler birliği yine kendi görüşünde devam ediyor. İşitme engelliler açısından da, yeminli 

tercüman meselesini ben noterler birliği yönetim kurulu üyeleriyle konuşmuştum. Yanılmıyorsam şu 

anda da başkan olan kişiydi. Aynı şekilde Oya Hanımı doğrular şekilde, biz notere gelmiş olan kişiye 

huzurda yemin ettiririz, ondan sonra işlemi gerçekleştiririz. Aslında bunun dışında herhangi bir şekilde 

yeminli tercüman diye bir şey isteyip, üstüne bir de ücretinin işitme engelliye yüklenilmesi doğru değil, 

bu konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz demişlerdi. Sivil toplum örgütleri de varken burada ifade 

edeyim. Zeynep kanalıyla bunlar iletilirse, noterler birliğiyle temas kurulabilir. Ama son cümle olarak, 

noterler birliği gerçekten görebileceğiniz en katı kurumlardan birisi. Bir tane hukuk müşaviri var. 40 yıl 

önce hakimliğe girmiş, emekli olmuş bir kişi. Adam hâlâ 60’ların kafasıyla gidiyor. İki saat boyunca 

sunum yaptık, Braille’in adı geçmedi, adam konuşmaya başladığında biz Braille baskı çıkaracağız dedi, 

karşı tarafa okuyamayacak dedi. Kimsenin ağzından Braille çıkmadı, çünkü onun gözünde kör ancak 

Braille imzalayabilir diye bir bakış açısı var. Ama değişecek, illa de değişecek.  

Arkadaşlar, Türkiye'de genel anlamda engelli meselelerine, özel anlamda sağır bireylere bir sosyal sorumluluk 

olarak bakılıyor. Bu bir yasal zorunluluktur. Devlet engelli bireyin, özellikle işitme engelli bireyin kamu 

kurumlarından alacağı hizmetin gerektirdiği sistemi kuracak, nokta. Bizim bu işi ana akımlaştırmamız 

lazım. Yani ana konu haline getirmek, herkesin uzlaştığı, herkesin kendine uyarladığı bir sorun haline 

getirmemiz lazım. Bu bir haktır. Nasıl İngilizce tercümanı bulunduruyorsa işaret dili tercümanı 

bulunduracak. Gönüllü tercümanın gitmesi diye bir şey yok. Gözaltına alınan kişiler ne yapılıyor, 

doktora götürülüyor. Bunu kimse sorguluyor mu? Temel hak olarak ele alınıyor. Bu meseleyi temel hak 

olarak ele alıp ana akımlaştırmamız lazım. Hâlâ biz bilmem ne kurumun çalışanları işaret dili kursuna 

gittik. Vay ne büyük bir şeymiş. Majestelerin lütuf buyurmuşları silmemiz lazım, bu bir hak, temel bir 

hak. 

Aynı algı, az önceki videoda da bende oluştu, iyilik yapma hali, lütufta bulunma hali. Videonun sonunda 

ağlıyor, duygulanıyor. Bu inanılmaz rahatsız edici bir durum. Hizmet temelli değil gerçekten. Her ne 

yapıyorsak, hizmet temelli değil, hak temelli yapılması. Kanun var, altta birçok yönetmelik var, genelge 

var ki çoğu da büyük problemli, bunlar var ama bunlar varken böyle lütufmuş gibi bir şey yapmaya 

çalışıyoruz. En temel problem alanlarından biri de bu. 

Videoda şunu göstermek istedik, çocuğun bir gün boyunca işaret diliyle iletişim kuruyor. Aslında ilk kez böyle 

bir şeyle karşılaşıyor. Aslında biz barolar olarak bunu erişilebilirliği, işaret dilini veya başka 

erişilebilirliği daha çok yaygınlaştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 
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Zeynep Hocam, küçük bir not ekleyebilir miyim? Noterlerde yapılan işlemin yüzde 40 ücreti tercümana 

ödüyor. Notere bir ödeme yapıyor, noter o aldığı paradan yüzde 40 tercümana veriyor. Öyle bir hak var. 

Tercümanlar birliği falan varsa bir görüşme ayarladınız mı? İşaret dili tercümanlarını tercümanlar birliğine 

kabul eden bir sistem var mı? Diğer sorunlardan çok kısa bahsetmek istiyorum. Bir sağlık hakkıdır, 

bununla ilgili bir farkındalık videosu yapılmıştı. Aslında implantı devletin ödemesi gerektiğini söyledik. 

Çocuğun çok özel bir durumu var, bunu kullanması gerekiyor ama sağlık sistemi onu kabul etmiyor, bu 

sefer de imkanlar sınırlı olarak başka bir cihazla duymaya çalışıyor.  

Ben bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yanılmıyorsam, son bir yılda 6-7 başvuru geldi ve davalarını açtım. 

Davalarda son zamanlarda kazanıyoruz, geri iadeler yapıldı. Biraz daha kolaylaşmış durumda.  

Geri iadeyi almak için dava açmamız mı gerekiyor? Her şeyi mücadeleyle alıyoruz.  

Kaç kişi bu hakkı biliyor? 

Belki eşit haklar izleme derneği olarak barolarda dava açan kişilere hukuki yardım nasıl bulunabilir diye 

bakılabilir. Onur zaten kendi açtı davayı, kazandı sonrasında. Engelli raporlarıyla ilgili çoğunun işitme 

engelli damgası yemesi ayrı bir konu. Direkt zihinsel engelli olarak şey oluyor. Biz avukatlar olarak 

şunu diyoruz, herkesin savunma hakkı var. Engelli müvekkiliniz olduğunda nasıl yaklaşacağınız, 

mesleğinizin bir parçası. Toplum zaten bireyleri kabullenmiyor, en azından sizlerle karşılaştığında onun 

savunulma hakkı olduğunu kabul etmeyen avukatlar var.  

Parası olmayan bireyler, işitme engelli, avukatı bilmiyorsa, bu mekanizmaları aslında kullanmak lazım. Ne 

olabilir, nasıl çözebiliriz? 

O yüzden teşekkür ederim dinlediğiniz ve geldiğiniz için. Gerçekten güzel şeylerle çıkalım buradan. Bu 

konuyla ilgili şunları yapabiliriz diye en azından kulağınıza su kaçırmak istedim. Öğlen yemeğine 

gidebilirsiniz, sonra Onur Cantimur’un bir sunumu var. Teşekkür ederim. 

 

ÖĞLE YEMEĞİ 

3.SUNUM 

Teşekkür ederim. Şimdi, bu sefer farklı bir şey anlatacağım size, bir giriş yaptık.  Süleyman hocamız engellilik 

tanımı, kavramları anlattı, Zeynep Hocamız da adalete erişim sorunlarını anlattı. Sizlere daha farklı bir 

şey anlatacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. 5 yaşından beri işitme kaybım var, sonradan oluşmuş 

işitme kaybı. Sebebi bilinmiyor. İşitme cihazları kullandım, 30 yaşına kadar. İşitme kaybım ilerleyince 
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biyonik kulak ameliyatı oldum ve dolayısıyla çok ileri derece işitme kaybında en iyi çözüm biyonik 

kulak. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi grafik tasarım bölümü mezunuyum. 

Benim yeteneğimi etkilemedi işitme kaybı. Bilirkişiyim aynı zamanda. Adalet Bakanlığında grafik 

tasarım alanında bilirkişilik yapıyorum. Hem adalet hem sivil toplum, birçok şeye aşinayım. Şimdi 

burada kör misafirlerimiz için betimlemeler yapacağım. Kendimi betimleyeyim önce. 1,70 boyundayım, 

80 kiloyum, mavi giyiniyorum, kot pantolon giyiyorum, kısa saçlıyım. Görselde büyüteç görseli var. 

İşitme engelli bireylerin adalete erişimlerinin izlenmesi yazıyor. İşitme engelli ve aileleri derneği başkan 

yardımcısıyım. Bu arada her şeyden önce Etkiniz’e çok teşekkür ediyorum. Etkiniz programına sizler 

de başvurabilirsiniz. 2014 yılında kurulan hak temelli bir derneğiz. Sağır ve işitme kayıplı bireyler için 

çalışıyoruz, kimseyi ayırmıyoruz. Bütün arkadaşlarımız yönetim kurulu üyelerimiz, dernek merkezinde 

toplanmış, görüyorsunuz. Onursal başkanımız var. 10 yıllık bir deneyimimizle çalışıyoruz. Ben kimim, 

anlattım az önce. Hak savunucusuyum ben. İnsan hakkı savunucusuyum. Ben burada tamamen gönüllü 

olarak çalışıyorum dernekte, 10 yıldan fazladır. 2019 yılında katıldığım Birleşmiş Milletler engelli 

hakları komitesi toplantısını anlatabilirim. Gerçekten çok anlamlı bir toplantıydı. Erişilebilir bir 

toplantıydı. Bu sol alt taraftaki fotoğrafta ben bir ekrana bakıyorum hem tercüman hem bir aktivist 

olarak. Her ülke kendi tercümanını getirebiliyor, Afrikadan gelen işaret dili çevirmenleri de vardı. Eşit 

haklar için izleme derneği de, toplumsal haklar ve araştırmalar derneği de vardı 2019 yılında. Şimdi, bu 

fotoğrafta sağ alt köşede Engelliler Konfederasyon başkanı Turhan İçli var ve Samsun Engelliler 

Federasyonu başkanı Mehmet Akbulut var. Engelliler Konfederasyonu davetiyle katıldım ben buraya. 

Ben orada neyi gördüm? Engelli hakları sözleşmesi bize soyut geliyordu hep. Orada mahkeme salonu 

gibi ortamlar var aslında. Engelli hakları komitesi targıç, hâkim gibiydi, sol tarafında devleti temsilen 

40 kişi vardı. Biz STK'lar 9 kişiydik, bürokratlar, daire başkanları vardı. Gölge raporlara katkıda 

bulunduk, adalete erişime ilişkin sorunları paylaştık. Gölge raporlara eklendi tetkiklerimiz. Pek çok kişi 

halk eğitim merkezlerinden mezun olanların bilirkişi olduğunu şikâyet etti, aslında yaptığımız mevzuat 

taramasında “ben dil biliyorum” beyanının bile yeterli olduğunu tespit ettik. Pek çok kişiye anlatmaya 

çalıştık biz bunu. Neden anlatıyorum bunu, lütfen arkadaşlar izleme yapmanın önemini iyice kavrayalım 

bu sunumda. Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesinde pek çok madde var. Madde 13, adalete 

erişim, engellilerin, diğer bireylerle eşit koşullar altında adalete etkin bir şekilde erişim sağlamalıdır. 21. 

Madde, düşünce ve ifade özgürlüğü ile bilgiye erişim maddesi. Kamuya sunulması amaçlanan bilginin 

engellilerin erişebileceği biçimlerde ve farklı engelli gruplarına uygun teknolojilerde güncel olarak ve 

ek bir bedel alınmaksızın sunulması. Bu ne demektir? Adli yardım gibi bilgileri erişilebilir şekilde 

kamuya sunmak zorundasınız. Kamuya sunulması, amaçlanan budur aslında. Kamunun sunduğu 

hizmetlerin işitme engelli, kör, herkes için erişilebilir olması gerekiyor. Hak temelli faaliyetler yaptığımı 

belirtmiştim. Savunuculuk, zamanınızı, enerjinizi ayırmak ve bunları karar vericilere anlatmak 

savunuculuktur. Bir pazar günümüzü buraya ayırıyoruz, o yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum tekrar. 

Çocuğunuz, ailenizin zamanınızdan çalıyorsunuz. Savunuculuğun maalesef kaderi bu. Lobi faaliyetleri 
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var, kampanya var, medya var, farkındalık oluşturmak kamuoyunda, ağlar, platformlar kurmak. Engelli 

hakları izleme kurulu üyesiyiz biz. Bu ağlar, platformlar bir nevi deneyim paylaşımı sağlıyor. Bu ağları 

lütfen kullanmaya çalışın, öğrenmeye çalışın, çok güzel şeyler paylaşılıyor. Lobi faaliyetine yönelik 

olarak fotoğrafta Oya hocamız da var. Sanırım 2020 idi, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğüne 

lobi faaliyeti yapmıştık AB fonuyla. Eşit haklar için izleme derneği’nin insan haklarına eşit erişim 

kampanyası projesi kapsamında. Burada ne yaptık, genel müdür yardımcısına, Sinan Başkanımla 

beraber, Erdal Beyle beraber, tercümanımızla beraber, biz dedik ki insan hakları sözleşmeleri erişilebilir 

formatta değil. Kanunlar, mevzuatlar koyuluyor ama sağır bireyler anlamıyor. Bu şekilde farkındalık 

oluşturduk. Hatta meclisi ziyaret ettik, soru önergesi verildi bir siyasi parti tarafından. Bunları anlattım. 

Kısaca aslında izleme çok geniş bir konu. Eşit haklar için izleme derneğinin düzenlediği 2 günlük izleme 

eğitimine katıldım. Feray Salman çok güzel bilgiler verdi, cumartesi pazar günü, 2 günlük eğitimdi 

aslında bu. Maalesef STK'ların izleme kültürü yok. Sorunu biliyoruz, sorunları barolar biliyor, dernekler 

biliyor ama izlemiyoruz. Kaç kişi bu sorunu yaşıyor, bilemiyoruz. Eşit hakları izleme derneği ve 

toplumsal haklar ve araştırmalar derneği çok güzel izleme yapıyorlar. Özellikle takip etmeyi 

öneriyorum. İzleme hak temelli faaliyetlerden biridir. Sağırların ve işitme engellilerin bir alanda, 

örneğin adalet alanında yaşadığı sorunları toplamak demektir izleme. Bakan, genel müdür, daire 

başkanı, Birleşmiş Milletler uluslararası baskı mekanizmaları vs. bunları etkilemek istiyorsak, izleme 

yapmak zorundayız arkadaşlar. İzleme, insanları etkilemek istiyorsak bunları yapmak durumundayız. 

Rapor gönderebiliriz, halkın, derneklerin, medyasının ilgisini yaşadığımız sorunlara çekebiliriz. İzleme 

bir kanıttır arkadaşlar. Öyle değil mi, kanıt demektir yani. Tamam, bir yerde erişilebilirlik sorunu var 

ama kaç yerde erişilebilirlik sorunu var? Veri olmadan sorunumuzu kanıtlayamayız. Veri, veri, veri, her 

şeydir. Veri, savunuculuk yapmamızın itici motorudur. Burada örnek izleme raporu yaptım. İzleme 

raporunu örnek olarak böyle bir şey yaptım. Tüm sağır arkadaşlarımızın bu konuyu anlamasını 

istiyorum. 2022 sağır adalet izleme raporu, Türkiye, problem, şikâyet, sayı. Avukat işaret dili bilmiyor, 

beni savunmuyor, 10 şikâyet aldık. Mahkemede TİD çeviri kötü çevirmen yetersiz, 5 şikâyet. Avukata 

param yok, adli yardım alamadım, 10 şikâyet. Adli yardım evrakları anlamıyorum, 5 şikâyet. 2022 

toplam 40 şikâyet. Olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlarımıza 

somut bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Baro örneğinde olduğu gibi savunuculuk bize soyut kavram 

geliyor. Lobi, otel lobisi gibi geliyor. Böyle bir sorun var bizim alanda. Peki nasıl izleriz? İzleme her 

şeydir, her yerde izleme yapılabilir. Kurumlara bilgi edinme başvuruları yapmak, mağdurlarla yüz yüze 

görüşmek, anket yapmak, medyayı takip etmek, mağdurlardan gelen mail mesajlar okumak, sosyal 

medyayı takip etmek, arama motorlarını, dava kararlarını vs. araştırmak gerekir. İzleme hayatımızın 

içindedir aslında arkadaşlar. Biz onu aslında izliyoruz ama belgelemiyoruz, toplamıyoruz. Önerdiğim 

kitaplar TOHAD izleme kılavuzunu ve Etkiniz hak örgütleri için insan hakları izleme rehberini tavsiye 

ediyorum. Aşağıda internet sayfalarından indirebilirsiniz. Biz eşit hakları izleme derneğinin ab alt hibe 

fonuyla bir yıl boyunca adalete erişim sorunlarını araştırdık. Noter, avukat, savcı, hakim, sivil toplum, 
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çalıştay yaptık. Burada çok güzel öneriler, sonuçlar çıktı, kitabı basıldı. İnternet sayfamızdan 

görebilirsiniz. Burada diğer faaliyetlerden biri olarak anket yaptık mesela. 100 sağır bireye çevirmen 

destekli bir anket yaptık. Çok basit soruları dahi anlamıyorlar, dolayısıyla anketlerin erişilebilir olması 

gerekiyor. Çok zordu gerçekten. İşaret dili tercümanı ile ifade verme hakkını biliyor musunuz? Evet 

biliyorum, yüzde 74 çıkmış ama yandaki grafiğe baktığınızda, adli yardımı duydunuz mu, sorusuna 

yüzde 77 hayır. Çünkü başlarda anlattığım gibi bilgiye erişim yok. Yani hizmeti koymak yetmiyor, o 

hizmete erişmenin yollarını göstermek gerekiyor. Bu istatistiklerden sadece biri. Sonuç raporunu web 

sayfamızda görebilirsiniz. Başka grafikler de var, adli süreçlerde tercüman verildi mi? %71 hayır. 

Görüyorsunuz ne kadar çarpıcı bir oran. Avukat desteği alan /almayan yüzde 50. E-posta ile gelen 

şikâyetleri de izliyoruz. Mesela bilirkişi işaret dili tercümanımız e-posta attı bize. Sağırın aile üyesi 

çevirmen olarak iyilik yaptığını düşünüyor ama zarar verdiklerini de düşünüyorum. Nasıl mı çünkü 

karakolda işitme engelli şahsın ifadesiyle mahkemede verdiği ifade birbirini tutmuyor. Bu da hakim 

gözünde ifade tutarsızlığı diye düşünüp aleyhlerine karar çıkabiliyor. Telefon, whatsapp, sahadan 

şikâyetler geliyor bize. Şiddet gördüğü için boşanmak isteyen sağır bir kadın, tercüman talep etmek için 

Aile Bakanlığı il müdürlüğüne gitti fakat tercüman yoktu. Çevirmenlerden biri istifa etmiş. İl müdürlüğü 

boş yani. Dolayısıyla kimse onu yönlendiremedi. Diğer çevirmen sosyal hizmet merkezinde ama nasıl 

görev yaptığına dair bir duyuru yok, bir bilgi yok. Dolayısıyla boşu boşuna gitmiş oluyorlar. Boşanmak 

istediğini söyleyen kadın evrakları anlamıyordu. İşaret dili bilmeyen danışma görevlileri sebebiyle yeri 

bulamadı. Örneğin polis memurları tercüman bulamadı. İki sağırın birbirini yaralamış. ifadelerini almak 

için, dernek başkanımızın özel numarasını bulmuşlar, pazar günü arıyorlar. Yine ağır ceza 

mahkemesinde yargılanan bir sağır, hakimin atadığı tercümanın yetersiz olduğunu belirtti. Bunlar 

sadece whatsapp, telefondan gelen ama biz bunları maalesef toplamıyoruz bütün rakamları. Medya 

taraması da yapmak gerekiyor. Mersin’de BDP’nin kurduğu çözüm çadırının çevresinde çıkan olay 

sırasında sağır bir vatandaşımız gözaltına alınmış. Örgüt propagandasından yatmış. Ben sağırım diyor, 

propaganda yapamam diyor. Böyle bir olay 2012 yılında yaşanmış ve bunu da arama motorlarından 

bulduk. Bu haberde dikkat çeken şey ne? Sağırın ailesi, haberlere göre, bu haberlerden bulduk bunu, 

iddianamede sağır ve dilsiz olduğu unutulmuş. Örgüt elebaşı lehine attığı sloganlardan sorumlu 

tutulmuş. Tutuklu olduğu sürede bir kez bile tercüman getirmediler diyor. Tercüman abimin 

söylediklerini anlamadı ki ben tercüman edeyim dedim kabul etmediler demiş. Yine arama motorlarında 

araştırma yapabilirsiniz. Bir blog buldum. Bu blogda dikkatimi çeken şeyler ne, 2012 yılında 

yayınlanmış bu. İşitme engelli olduğumdan, Antalya emniyet müdürlüğünde ifade veremediğim için 3 

gün yattım diyor. Tercüman bulunamadığı için 3 gün yatmış gözaltında. Emniyet müdürlüğü de ifademi 

almam için işitme engelliler okul müdür yardımcısı tercüman olarak çağrılmış. Profesyonel tercüman 

değil. Bunu da izleme yaparak görüyoruz. Tercümana her şeyi anlatmış, polise yanlış çevirmiş, ifademi 

tercümana okutmak istedim, fakat polis hadi işimiz var diye bağırdı, okumadan imzalamadım diyor. 

İddiası bu. Bunların hepsi izleme yapılarak bulunabiliyor. Derneklerin izleme raporlarını da araştırmak 
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yine izlemenin bir parçası. Eşit hakları izleme derneğinin, engellilerin adalete erişimi hakkındakii 

raporunda çok güzel ifadeler var. Cezaevinde bulunan işitme ve konuşma engellilerin durumu için şöyle 

bir tetkikte bulunmuşlar. Ziyaretçileriyle ya da avukatıyla görüşmek için işaret dili tercümanı sağlanması 

için ancak savcılıktan izin alması gerekiyor. Bunu kaç kişi biliyor? Bilmiyordunuz değil mi şimdiye 

kadar? İşte bunları izleme yaparak öğrenebilirsiniz. Bu da bir adalete erişim engelidir, izinlerin daha 

kolay çıkması lazım. Yine bu aynı raporda, birçok baroda internet üzerinden adli yardım başvurusu 

mümkün değil, internet çağında yaşıyoruz, 2022 yılındayız, mobil uygulamalarla ambulans çağırıyoruz, 

içişleri bakanlığının esim uygulaması var, buna rağmen adli yardım için internet üzerinden başvuru yok, 

sizce de garip değil mi bu? Bunu sormak istiyorum sizlere? İnternet üzerinden başvuru yapamıyoruz. 

Tercümanlık hizmetinin ne şekilde verileceğine dair herhangi bir yerleşik uygulama biçimi yok. 

İstatistik tutulmuyor. Kaç kişi başvurmuştu? Özellikle işitme engellilerin avukatlarının baro sürecinde 

sıkıntı çekmesi, vekilliğini yürütmekten çekinmelerine yol açmaktadır. Bir davada dolandırıcılık 

davasında, avukat sizin paranızı alıyorum diye, sizin durum kötü diyerek bırakmış. Barodan avukat 

isteyin demiş. Belki anlaşamadığı için bıraktı, iletişim kuramadığı için bıraktı. Olabilir mi, her şey 

olabilir. Ama bunu sormamız gerekiyor. Gelen bildirimler, bu projeyi yaparken sizlerden sormuştuk, 

işitme engelli sağır bireyin adalete erişimine tanık oldunuz mu diye sormuştuk. Çok teşekkür ederim 

katkılarınız için. Dikkat çekici olanları koydum buraya. Özellikle adliyelerde tercüman eksikliği ve 

yetersizliği, avukatlar olarak yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. İstismar ve şiddet mağduru kız ve 

kadınların ifadesini erkek tercümanların alması, kişilerin tekrar travma yaşamasını tetikleyebilmekte. 

Sonraki bildirimlerden birinde, mahkemelerde işaret dili çevirisi, çeviren kişi çok acemi olduğu için 

yanlış anlaşıldı. Mahkeme başkanı acemi çevirmeni kapı dışarı etti, mahkeme tercümansız olarak devam 

ederek bitti. Dernek başkanımız anlattı bunu, Sinan Beye teşekkür ederim. Peki, buradan neye varmamız 

gerekiyor? adil yargılanma hakkının ihlali, tercümansız devam etmek, doğru mudur? bir mahkemenin 

tercümansız devam etmesi, adil yargılanma, savunma hakkından mahrum edilmektir. Bunları bilirsek 

daha iyi izleme yapabiliriz, daha iyi yorumlayabiliriz. İzleme kültürü oluşmadı. Bir röportaj vermiştim. 

Dedim ki sağır vatandaşlarımız adli yardıma erişemiyorlar dedim. Nejat bey adli yardım videosu var mı 

diye sordu, yok dedim ben de. Engelli kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimlerinin desteklenmesi 

projesi kapsamında, adli yardımın işaret dili videosu hazırlandı. Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh 

belgesi, fakirlik belgesi ve bunu nereye koyduk biliyor musunuz, tabii biz dernek sitemizde ana sayfaya 

koyduk. Ana sayfada direkt görülmesi gerekiyor bu videoların, işaret dili videolarının. Böylece 

ulaşmaları gerekiyor bilgiye. Sayfaların altına, başka bir sayfaya koyarsanız bulamazlar, erişemezler. O 

yüzden mümkün olduğunca ana sayfalara koyun böyle önemli videoları. Ne görüyorsunuz şu an burada, 

istanbul.adalet.gov.tr adresi. Yani çağlayan adliyesinin web sitesi var şu anda ekranda. Web sayfalarında 

izleme yapılabilir. Aynı zamanda bilişim erişilebilirliği komisyon üyesiyim. Türkiye engelsiz bilişim 

platformu üyesiyim. Dolayısıyla web sitelerinin erişilebilirliği konusunda da deneyimim oluştu, 

seminerler verdim. Bu sayfayı baştan aşağı baktığım zaman, hiçbir şekilde video yok, adli yardımla ilgili 
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bilgi yok, paylaşım yok, sadece haberler var, yayınlar var sadece. Dolayısıyla erişilebilir değil. Sonraki 

sayfada, İstanbul Anadolu adalet gov.tr, bu Kartal adliyesinin web sayfası. Bunları neden örnek 

gösteriyorum? Çünkü biz İstanbul derneğiyiz, İstanbul'da faaliyet gösteren dernek olarak kendi 

bölgemizin izlemesini yaptım. Ve yine aynı mantıkla, yayınlar, butonlar var, hiçbir video yok. İstanbul 

barosu? İstanbul barosundan da başkanımız var, umarım yanlış anlamazlar, eleştiri yapıyorum gibi 

görünmeyiz umarım. İstanbul barosunun web sayfasında da biraz daha şık bir sayfa ama aşağı 

geldiğimizde, baro vizyon diye bir bölüm var, daha fazla video sekmesi var, videoları koymuşlar buraya. 

İş hukuku, temyiz hukuku, bilişim hukuku, her şey var ama adli yardım işaret dili videosu yok. 

Dolayısıyla asıl baronun koyması lazım aslında, adli yardıma erişim videosunda. Hiçbirinde yok. Ne 

oldu, bilgiye erişim ihlal edilmiş oldu. O zaman da adalete erişim ihlal edilmiş olur. Birleşmiş Milletler 

engelli hakları sözleşmesindeki bütün maddeler birbiriyle ilişkilidir, iç içedir aslında. Dolayısıyla bir 

maddeyi ihlal ettiğiniz zaman, diğer maddeyi de ihlal etmiş olursunuz. Adalete erişimin önündeki en 

büyük engellerden biri bilgiye erişimdir. Biz bunu, yaptığımız AB fon destekli projeler sayesinde 

kavradık. Lütfen sizler de AB fon destekleriyle projeler yapın, izlemeler yapın ki gerçekten yaşayarak 

öğrenmiş olacaksınız. Burada da adli destek ve mağdur hizmetleri başkanlığımızın web sitesi var. Tabii 

ki burada yine ne var, butonlar var, slider’lar var, haberler, duyurular var. En aşağıda videolar var ama 

bu videolar medyada çıkan haberlerle ilgili. Çocuk teslimi, adli görüşme odaları, yargıtaydan önemli 

karar, güzel bir adalet videosu yapmış ama yine mağdur hakları en önemli şeylerden biri, adli yardıma 

erişim videosu yok burada. Sizlere broşür koymuştum önlerinizde, lütfen broşürü inceleyebilir misiniz? 

İşitme engelli ve sağır bireylerin haklarını bildiğinizi biliyorum ama orada dikkat çekici bir şey var. 

Sağır ve işitme engelliysen hakların var. QR kod var. O QR kod ne işe yarıyor biliyor musunuz? Sağır 

bireyler, oradaki yazıların hiçbirini anlamazlar ama ben işitme kayıplı biri olarak anlarım. Dolayısıyla 

bir broşürü erişilebilir hale getirdik. QR kodu tarattığınız zaman tercüman çıkıyor. Tercüman video 

çıkıyor. Bu broşürü yazanların hepsinin işaret dili çevirisi var. Bunun için de eksik yerleri izlememiz, 

raporlamak gerekiyor. Yine burada Etkiniz desteğiyle yaptığım bir saha araştırması var. İnsani risk 

konularında rehabilitasyona erişim. Burada ne yaptık, pandemide sağır ve dilsiz olan çocuklarımızın 

nasıl etkilendiğini araştırdık. İşaret dili videosu olan QR kod broşürler hazırlanması gerekiyor. birçok 

mağdur hakları broşürü bastırıldı biliyorum, çok güzel ama oralarda QR kod olmadığı için bilgiye 

erişmekte engel yaşanıyor maalesef. CİMER üzerinden bir talepte bulunduk. Dedik ki Birleşmiş 

Milletler engelli hakları sözleşmesi 21. Maddenin uygulanması için adli yardım videosunun 

hazırlanmasını istedik. Adli yardıma nasıl başvuracak, tercüman sağlanması hakkı vb. işaret dili 

videolarına ulaşamadık dedik. Mevcutsa videoların adresleri hakkında bilgi verilmesini arz ederim 

dedik. Ne cevap verdiler biliyor musunuz? 2019 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal ve 

ekonomik daire başkanlığı, CİMER başvurusu incelenmiştir, çalışmalarımız devam etmektedir. Adaletle 

ilgili adalet bakanlığı veya diğer kurumların bizden talep etmesi halinde birlikte hareket edip 

çalışılmaktadır. Bilgilerinize rica olunur. Yani Aile bakanlığı, Adalet Bakanlığından adım bekliyor, 
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hareket etmesini bekliyor. Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesinin uygulanmasında odak 

kurum engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğüdür. Dolayısıyla bana göre genel müdürlüğümüzün 

veya bakanlığımızın başka kurumdan adım atmasını beklemesi bana düşündürücü geldi. Adalet 

Bakanlığı adım atması mı doğrudur, yoksa aile bakanlığının adım atması mı doğrudur tartışılır ama 

benim bildiğim muhatap kurum olarak Aile Bakanlığıdır. Şimdi adaleti sağlamak için birlikte çalışalım, 

daha çok bilgi veri için diyalogda olalım. Etkiniz destekleri ile birlikte izleme yapalım. Bu toplantıyı bu 

yüzden yaptık. Bakın çuvaldızı da kendimize batıralım, biz STK'lar izleme yapmıyoruz, yapamıyoruz. 

Kaç kişi mağdur, hiçbir şekilde izleme yapmıyoruz. Çünkü izleme kültürü yok, izleme kültürümüzü 

geliştirmemiz gerekiyor. Baroların Diyarbakır’da 5 işitme engelli mağdur oldu, Ankara'da 10 mağdur 

oldu, bunları oluşturacak ortak bir havuz olması gerekiyor, havuz öneriyorum. Türkiye barolar 

birliğinden de misafirimiz, ulaşamadık, Adalet Bakanlığı mı yapar, Aile Bakanlığı mı yapar, bilmiyorum 

ama lütfen izleme ve diyalogda olun, yoksa aynı sorunları tekrar tekrar konuşacağız. Herkes sorunu 

biliyor ama rakamları toplamıyor, paylaşmıyor. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. 

Whatsapp hattımız var, e-postamız var, ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 

Gerçekten sabır için teşekkür ediyorum. Eğer yanlış anlaşılma olduysa lütfen kusura bakmayın. Ben 

burada izlemenin önemini göstermek istiyorum. Bu iş bu şekilde devam edecek yoksa, yoksa aynı şeyleri 

yetersiz tercüman konusunu yine konuşup duracağız. Herkese çok teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Evet, genel bir çerçeve çizdik. Genelden özele doğru geldik, engelliden sağırlara, sağırlardan adalete erişim 

konusuna geçtik. Buradaki toplantıyı anlamlandırmak için bir şey yapmamız gerektiğini düşündük biz. 

Evet, Onur sorunları ana hatlarıyla belirledi ama şöyle bir grup çalışması yapsak, sizi gruplara ayırsak, 

işitme engellilerle sağırların adalete erişimde yaşadığı sorunları koyup, sonra bu sorunların çözümüne 

ilişkin bir eylem planı oluşturmanızı istesem. Sorunlar şunlar, bunun için şunlar şunlar yapılmalı. Hatta 

bu yapılacak işleri de şu yöntemleri kullanarak yapmalıyız. Lobi çalışması mı partner nezdinde mi bir 

yol haritası ortaya koymamız önemli. Aslında bu da bir çeşit izleme çalışması olacak. Onur izlemeden 

bahsetmişken, ben engelli hakları ve izlemeyle yaptığımız çalışmaları açayım. 2012’den beri aktif 

izleme yapıyorum ve Türkiye'de engellilik hakkındaki en kapsamlı araştırmalardır, her bir yayın 300 

sayfa civarındadır. Erişim konusunu inceledik, eğitim konusunu inceledik, bu sene de geçtiğimiz 

günlerde en son raporumuz çıktı. Onu buraya getirebilirdik ama düşünemedik. Onur izleme çalışmasını 

anlatırken, beni travmatize eden olaylar aklıma geldi. Binlerce gazete haberi okudum. Fiziksel, cinsel 

şiddet konusu içeriyordu. En çok aklımda kalan birkaç olaydan birisi de şuydu, Edirne’de bir işitme 

engelli kız, 13 yaşlarında. Tecavüze uğruyor. İfade alınıyor, her ne oluyorsa orada, 5 kişi gözaltına 

alınıyor. Sonra kız aileye geri gönderiliyor. 5 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. 

Aradan 14 ay sonra, o kız hamile olarak tekrar ortaya çıkıyor. Bu sefer biraz daha kapsamlı bir 

soruşturma yapılıyor. 18 kişi ipin ucundan gidiyor. Abi var, kuzen var, mahalle esnafı var. Ve düşünün 

o sırada bir kişinin aklına, bu kızın hakkını koruma hakkı aklına gelmiyor. Sonra o çocuğun hamileliği 
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çok eşik değerdeyken sonlandırılıyor. Normal şartlarda kürtaja izin verilmeyen ama kanun zoruyla 6 aya 

kadardı sanırım, normalde 3 aylıktan fazla kürtaj yapılmaz. Bu olay beni çok etkilemişti. Ben bu 

çalıştaya gelirken aslında bu konunun ne kadar önemli olduğunu düşünüyordum. Lütfen sizden de 

beklentimiz, bu konuda zihninizi biraz yorun. Sorun başlıkları, çözüm önerileri, o çözümlere ulaşmak 

için, yapılabilecek adımlar ve eylem planını ortaya koyacak şey. Kaç kişi var şu an katılımcı olarak? O 

zaman şöyle yapalım, 3 grup az mı olur, yeter değil mi? 4 grup olalım. Son kısmı biraz daha ferah tutmak 

için aslında 3 grup yapalım. Serbest bırakalım istiyorsanız, nasıl isterseniz. Aslında hepsine değinilsin, 

konu başlıkları mı verelim? Belki yöntemler değişecek. Mesela o amaca ulaşmanın yolunun tek olduğu 

nereden belli? Nasıl istersiniz, siz karar verin. Bölelim mi, noterler, adli kolluk, mahkeme? Serbest, peki.  

Ben bir öneride bulunmak istiyorum. Zaman da kısıtlı olduğu için. Şöyle bir izleme yapmak için nasıl daha 

rahat çalışabiliriz, nasıl hızlı çalışabiliriz? Kimler yapmak ister izleme? Bunun da biraz konuşulması 

lazım aslında. Birlikte nasıl iletişim halinde olabiliriz, onu da konuşalım burada. Herkes farklı bir vaka 

duyuyor. Bir raporlama oluşması lazım artık, engellilerin adalete erişim raporu var ama işitme 

engellilerle ilgili bir rapor yok şu anda. Bunun işlenmesini istiyorum. 

Van işitme engelliler ve aileleri derneğinin işitme engelli stk’ları birlikte ağı projesine danışman olarak 

atandım, izleme yapacaklar. Aslında onu konuşup izleme aşamasında yapsak daha doğru olur. Sahada 

çalışan avukatlar var burada. İzlemeye ilişkin önerileriniz varsa ayrıca verebilirsiniz ama ana fikrimiz 

adalete erişim süreçlerinde noterden başlayıp hapishaneye kadar. Orada gördüğüm şeyler beni allak 

bullak etmişti, hapishanede engellilerin karşılaşabileceği şeyler konusunda söylüyorum. Başlıkları 

olabildiğince azaltın. Daha çok çözümlere odaklanın. Yasal düzenleme ne olmalı, fiili uygulama ne 

olmalı? Bu uygulamaları hayata geçirmek için nerelere ne yapmak lazım? Bir izleme yapmak lazım, iki 

rapor çıkarmak lazım, partide çalışmak lazım gibi mesela. Uluslararası raporlama yapmak da 

diyebilirsiniz. Bakanlıkta raporlama da diyebilirsiniz, çok geniş düşünün. Şöyle bir şey yapacağım. 3 

gruba böleceğiz. Buradan başlayalım. Şöyle yapalım, karışıklığı önlemek için 1’ler kenarda toplansın, 

2’ler kenarda toplansın, 3’ler toplansın. Nerede çalışacağınıza karar verin, saat 3’e kadar molanız var. 

15:15’te buradayız.  

 

KAHVE ARASI 

 

Grup sunumları yapılacak. 1 numaralı gruptan başlayacağız. 1 numaralı grup. Buraya alalım grup sözcüsünü.  

Biz 4 tane sorun tespit ettik, tabii başka sorunlar da var ama biz bunların önemli olduğuna kanaat getirdik. İlk 

sorunumuz tercümanların güven problemi, çevirdikleri şeyin doğru olup olmadığı. 2-3 saatlik eğitimden 



Sayfa 42 / 52 

 

geçen kişilerin alınması. Çözüm olarak da Adalet Bakanlığı altında işaret dili bilen, tercüman ve sağır 

birinden oluşan iki kişinin yer alması gereken bir komisyonun kurulması gerektiği. Sınavların ve 

denetlemelerin bu komisyonca yapılması gerektiğini düşündük. Bir diğer husus ise noterlerin 

öğretmenlerden tercüman alması. Bir diğer sorun ise yine çözüm önerisi bu kapsamda, noterlerin 

öğretmenleri alması tercüman niyetine ama öğretmenler tercümanlarla aynı şey değil. Çünkü öğretmen 

olan biri pekâlâ tercümanlık yapamayabilir. Bu yüzden noter, işaret dili eğitimcileri, eğitimci olması 

tercüman olabileceğine işaret etmez dedik. O yüzden gerçekten bunu yapan tercümanlardan alınması 

gerektiğini düşündük. Bir diğer sorunumuz ise hukuk davalarının işitme engelliler bağlamında karmaşık 

iletişim eksikliği sebebiyle haklarının yeteri kadar korunamayacağını düşünmemiz. Bu sebeple hukuk 

davaları konusunda zorunlu vekillik kurumunun getirilmesi, zorunlu müdafi gibi zorunlu vekillik. Bunu 

da dava başlamadan önce ya da en geç cevap dilekçesi verilene kadar bu kişilerin davalarına bu şekilde 

müdahil olmamız gerekiyor diye düşündük.  Çünkü gerçekten de hak kayıpları yaşanabilir, hukuk 

davaları karmaşık. Normal bireyin bile zorlanacağı davalarda işitme engellinin kendini yeterince ifade 

edebileceğini düşünmemiz yanlış. Bir diğer sorunumuz da şunlar, avukatların işaret dili bilmemesi, 

tercüman eksikliği ya da tercüman var ama hukuki terim bilmiyor, bu yüzden doğru şekilde 

çeviremiyorsa, bu sorunlar bağlamında engelli hakları komisyonunu bulunduğu her baroda minimum 2 

kişi olmak üzere ihtiyaç kadarıyla 2 kişinin seçilip CMK adli yardım kapsamında kişiler ihtiyaç duyduğu 

noktada bu 2 kişinin tercüman niyetine, avukatlar olacak, bu şekilde gidip bu kişilere tercüman hizmeti 

verecek. Bunu da CMK ve adli yardım ödeneğinden ya da danışmanlık gibi sayılarak çağrı üzerine 

gidilen yerde verilmek suretiyle, böyle değerlendirilerek bir fonlanma, bu şekilde biraz motive edici olur 

diye düşünüyoruz. Bunun dışında, 4. olarak da avukat geldi, tercümanlık hizmeti verdi ya da başka bir 

yerden tercüman geldi ama doğru bir şekilde çevirdi mi? Biz bunları daha sonra nasıl denetleyeceğiz? 

Bu yüzden işitme engellilerin bütün beyanlarının video kaydına alınması gerektiğini düşünüyoruz. 

Davanın ilerleyen aşamalarında hem denetlenmesi bakımından hem de mahkeme nezdinde daha şeffaf 

olacağını düşünüyoruz. Biz bunları tespit ettik temelde. Teşekkür ederim.  

Görüş, düşünce, öneri bildirmek isteyen ya da ben buna katılmıyorum diyen de olabilir. 

Süleyman Hocam, ben söyleyebilirim. 

Video kaydının alınmasından bahsedildi. Video kaydının alınması acaba şöyle bir handikap doğurabilir mi, 

Türkiye genelinde mahkemelerden bahsediyoruz, video alınamaması durumunda, teknik yetersizlik 

sebebiyle, bu acaba bir işitme engellinin ifadesinin alınabilmesi mahkemede beyanda bulunmasının 

önüne geçebilir mi? Biz şu anda alamıyoruz diyebilirler mi? Biz körler bağlamında da bunu çok 

konuşuyoruz. Şunu mu tartışmalıyız, bir körün iradesinin evet gerçekten yansıttığını birilerine 

ispatlamak durumunda mıyız, yoksa imza atıyorsam ehliyetli biriyim, ben karar veririm ve bunu 

ispatlamak zorunda değilim diye mi tartışıyoruz. Belki bu konuşulabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. 
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Çok beğendim öneriyi, video kaydını. Çünkü bilirkişi olarak mahkeme benden rapor isterken denetlenebilir 

olmasını istiyor. Denetlenebilir, objektif bir rapor istiyor. Dolayısıyla verdiğim örnekteki gibi tercüman 

kurbanı olduğunu iddia eden mahkumların iddiasının doğru olup olmadığını en azından bu şekilde 

videolarla kontrol edebiliriz. Böylece belki tekrar yargı yolu açılabilir diye düşünüyorum. Teşekkür 

ederim. 

Video kaydı kolluk aşaması için mi söylüyorsunuz, savcı aşaması mı mahkeme için mi? 

Beyan verdiği her noktada. Çünkü her şekilde tercüman yardımıyla beyanda bulunacağı için her zaman video 

alınması mantıklı geldi. Tabii biz bunu konuşmadık arkadaşlarımızla. Birinci grupta olanlar yine de fikir 

beyan edebilir. 

Bence bu teknik yetersizlik vs. gibi durumlar bizlerin sorunu olmamalı. Bunu Adalet Bakanlığı kendi içinde 

çözmeli, bir sorun olursa biz tekrar baskı yapmak suretiyle bunu çözüme kavuşturmalıyız, kayıt 

konusunu. Burada sonuçta bir iradenin bir şekilde gerçek olarak yansıtılması problemi söz konusu. 

Acemi çevirmenler vs. gibi bunun önüne geçebilmek için aslında bizim düşüncelerimiz birbiriyle 

bağlantılıydı. Bakanlığın bu işi çok iyi bilen 2 kişilik ya da daha fazla kişilik komisyon kurarak bu 

bilirkişilerin seçimi, bir. İkincisi bu bilirkişilerde de bir hata olması durumunda bu kaydın çözümünün 

yapılabilmesi için yine yetkin bir kişinin olmasını tartıştık. Sizin söylediğinizi anlıyorum ama bu 

noktada söyledikleriniz bence bizim sorunumuz olmamalı. 

Belki bu konuda görüş de gelecek ama bir şeyin altını çizeyim. Sorumluluk kamu iradesindedir. Biz niye 

gönüllü avukat buluyoruz? Niye biz kayda alıyoruz? Neden Adalet Bakanlığının bünyesinde ya da 

hakim savcılar kurulunun bünyesinde bir işaret dili bilen personel istihdam etmiyoruz? Neden bunu 

talep etmiyoruz? Bunu gündemimize alın, sorgulamanız gerektiğini düşünüyorum. Fikirler çok güzel 

ancak odakta bir sorun var, odağımızı değiştirmeliyiz. Başka söz almak isteyen? 

Merve avukatımın sunumuna birlikte çalışma grubu arkadaşımın ve değerli Kaan avukatıma ek olarak şunu 

konuştum sayın hocam, işaret ettiğinizi sivil toplum kuruluşu temsilcisi arkadaşlarımız da ifade ettiler. 

Şöyle bir aktörler tablosu yaptık, bir iş birlikleri süreci yaşayalım istedik, tam da işaret ettiğimiz gibi. 

Bir tarafında barolar birliği, bir tarafında barolar, bir tarafında sivil toplum kuruluşları ki Merve avukatın 

anlattığı o sunumun içerisinde ciddi katkıları var çalışmada, bir de özneler olarak, yani bireysel olarak 

işitme engelli ya da diğer segmentlerden arkadaşlarımız, olayın öznesi olan ve en önemlisi de adalet 

bakanlığından gelen arkadaşım da burada galiba, onları da şöyle kattık. Sadece Adalet Bakanlığı değil, 

aynı zamanda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının da olduğu 5’li bir tablo ve birlikte istatistikleri tutarız 

biz dedi İrem Hocam? Bizler istatistikleri tutarız dediniz.  
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Şimdi biz adli destek mağdur hizmetleri müdürlükleri olarak aile mahkemelerine, çocuk mahkemelerine, 

çocuk ağır cezalar bize geliyorlar, dosyaları geliyor ve onlar içerisindeki engelli bireylerin verilerini 

alabiliriz. Onu da belirtmiştim. İcrada, idarede, başka bir mahkemeye gelenlerin genel olarak verisine 

biz çok ulaşamayız, iş birliği çok zor. 

O Adalet Bakanlığının veri kaydının dokusuna uyarlanması lazım. Kaç tane tecavüz yaşandığını ölçen bir 

ayrıştırma modülü var. Bu modüle engellilik modülünü eklemek lazım. 

Biz burada en temelde müdürlüklerimiz olarak gelen görüşmecilerin engelli bir noktası varsa onlar not edilir, 

Excel’de işlenir, bu da 161 ADM’miz var, oradan bize şu mağdur şu durumu var, bu mağduriyetleri var 

gibi, adli destek mağdur hizmetleri müdürlükleri olarak.  

Sözümü tamamlıyorum. Tabii burada bizim değerli birinci grup üyesi arkadaşlarımız da dikkatimizi çeken ve 

üzerinde atıfta bulunduğumuz, Onur Hocamın bir anlatımı vardı burada, izleme olayı, diğer dernek 

temsilcisi arkadaşlarımız da var. Resmî anlamda böyle bir izleme olup sizin önermeniz ve işaret ettiğiniz 

gibi Adalet Bakanlığı ve hatta Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığını da işin içine katarak bir iş birliği 

modeli, iyi niyetli bir iş birliği, izleme boyutunu da çünkü veri veri veri dedi Onur Hoca, TÜİK 

yetmiyorsa başka veri kaynaklarını da harekete geçirerek.  

TÜİK’te veri yok, istatistik var. Birebir istatistik, bir de tabakalama yöntemiyle alınmış örneklem üzerinden 

istatistik. TÜİK’in verileri tamamen bunun üzerine ve çok yanıltıcı ya da doğruluğu müphem, belirsiz 

aslında. 

Ben şunu eklemek istiyorum, düşünceleriniz birbiriyle bağlantılıydı diye. Hukuk davalarındaki zorunluk 

vekillik kurumunun da istatistik verilerini Adalet Bakanlığına iletebilmek için farklı bir daireye, 

baroların yaptığı görevlendirmeleri belli dönemler sonunda, yıllık ya da 6 aylık olabilir, zorunlu 

müdafilik hem de bu şekilde olursa, zorunlu vekillik kapsamında yapılan görevlendirmeler iletilerek en 

azından istatistik toplamaya da kolaylık olur gibi düşüncemiz var. Bir de, biz bütün süjelerin ortak olarak 

ne yapabiliriz diye bağlantı çıkarmak isteriz ya da düşüncelerimizi öne sürdük. Size katılıyorum ama 

daha farklı bir çözüm bulamadık. 

Şöyle, modellemeyi bütün ortaklar yine karar verir. Biz adli süreçlerde işaret dili bilen ya da tercümanı sorunu 

nasıl çözmeliyizi konuşmalı ama çözümün ortasında kamu idaresi olmalı. Çünkü uzun dönem geçmişte 

konuştuk, adli kolluk. Adli kolluğu konuşurken niye adli tercümanlığı konuşmayalım? Hukuki eğitimi 

olan, ileri derecede işaret dili bilen kadro ihdas etmek, belki. 

Noktalardan birisi de o. Birisinde tekliflerimizden, bu bilirkişiler seçilirken Adalet Bakanlığında kurulan 

komisyondaki nitelikli kişilerin liyakate göre seçtiği kişiler olsun. Biz bunun yanında baroların da 

bulunduğu çevredeki ihtiyaca göre, 2’den aşağı olmamak üzere avukatlara bu eğitimleri vermeleri. Adli 
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yardım için gelen bir başvuruda görüşmeyi hukuk bilen birisinin yapması lazım ki sorunu temelden 

kavrayabilsin. Bilirkişilerin o an hemen faydası dokunmayabilir. O yüzden baro bünyesinde de işaret 

dili bilenler bulunsun ki daha hızlı ve makul çözümler bulunabilsin. Yoksa kamuyu dışarı atmadık. 

Bunun yanında baroların da böyle bir faaliyeti bulunsun diye ifade etmeye çalıştık. 

Barolar kanununda düzenleme yapılarak zorunlu hale getirilmesi ve baroların bütçe ayırması. Hukuk davaları 

var, asliye davaları var, ama onu burada insan hakları sorunlarının çözümüne gönüllülük, tercihler vs. 

koymamak gerekiyor. Zorunlu mekanizmaları kurmak lazım. Biz şunu savunuyoruz, belediye 

kanununda engellilere dair maddeler var, ihtiyari maddeler yüklenmiş, bunu yapmıyorlar. Bunu ana 

akımlaştırmak dediğimiz bu. Nasıl mesela çocuk için her türlü aşamada özel düzenleme yapılmışsa, 

sağır için de yapılacak, kör için de yapılacak, tüm dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde olacak. Bu 

devletin ve bu baroların da buna gücü var diye düşünüyorum ben. Evet, ikinci grubu alalım o zaman. 

Çok teşekkür ediyoruz. 

 

İKİNCİ GRUP 

Bizim grup olarak tespit ettiğimiz birtakım sorunlar var. Biz de adliyelerde tercüman listesinde bulunan 

kişilerin yetersizliğini konuştuk. Bu kişiler 200 saatlik MEB onaylı eğitimi alan kişiler oluyormuş. Bu 

bir sorun bize göre. Bunun çözümü şöyle olabilir dedik; bu listeler gözden geçirilmeli, Türk işaret dili 

yeterlik sınavına girerek bu tercüman listelerine kaydı olmak seçeneği getirilebilir ya da Türk işaret 

dilinde başka dillerde olduğu gibi seviyeler belirlenebilir, A1, B1 veya C gibi. Bu çözümün şöyle bir 

risk oluşturabileceğini de konuştuk, sınava tabi olmak tercüman sayısını azaltacağından, en azından bir 

sürü yeterli sayıda tercüman bulunmayabilir. Bir diğeri işaret dili ya da okuma yazma bilmeyen sağır ya 

da işitme engellilerin adalete erişimini nasıl sağlayacağız? Bunun için çözümler şu şekilde, tüm sağır ya 

da işitme engelliler için yapılmalı, kişinin işaret dili bilip bilmediği ya da doğaçlama dili kullanıp 

kullanılmadığı hemen tespit edilmeli ve bu dosya arasına alınmalı. Bu kişilerin kendini ifade etmesi için 

onun çevresinden ama tarafsızlığını da koruyabilecek biri görevlendirilebilir. Bülent Bey de şu öneriyi 

yaptı, bu kişilerin ifadelerinin çevrilmesinde bir sağır tercüman ve aynı zamanda işaret dili tercümanı 

yer alabilir şeklinde bir önerisi oldu. Bunun sebebi de şu; işaret dili bilen sağır ya da işitme engelli 

kişiler. Şundan dolayı bu öneriyi yaptı; bir sağır ya da işitme engelliyi en iyi işitme engelli anlar, 

mimikleri ve hareketlerinden onu anlayabilir. Emniyetlerde yaşanan soruna dair, kollukta, işitme 

engellilerin emniyetlerde tercüman gelene kadar memurlarla hiçbir şekilde iletişim kuramaması bir 

sorun bize göre. Bunun çözümü şöyle olabilir, emniyet personeli temel seviyede işaret dili bilebilir ya 

da bu temel seviyedeki işaret dili içeren broşürler emniyetlerde bulunabilir. Bir de bu genel bir bütün 

birimler için adliyeler için, emniyet için, jandarma için geçerli bir öneri; çağrı merkezi oluşturularak 

mesela EGM bünyesinde, görüntülü görüşme vasıtasıyla tercümana erişim sağlanması, hızlı ve pratik 
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olması açısından. Bunu her kamu kurumuna, yalnızca adli mekanizmalara değil, tüm kamu kurumlarına 

bunu yaymak da konuşuldu. Bir diğer sorun hapishanelere ilişkin, tutuklanan kişinin, cezaevine ilk 

gittiğinde kendisine bir yönetmelik tebliğ ediliyor ve kişi okuma yazma bilmiyorsa, haklarını ve 

yükümlülüklerini öğrenemiyor dolayısıyla. Ve bilmediği için de herhangi bir davranışı onu disiplin 

cezası almasına sebep olabiliyor. Bunun çözümü olarak da kurumun işaret dili tercümanı bulunmasının 

zorunlu kılınmasını konuştuk. Hapishanelerde bir diğer sorun özellikle pandemi döneminde ortaya çıktı, 

açık görüşler önlendi, kapalı görüşler yapıldı. Kapalı görüşlerde iletişim kurma problemi ortaya çıktı. 

İnfaz koruma memurları tercüman olarak yer almış, bu da özel hayatın gizliliğine sebep olmuş. Yine 

çözüm olarak kurumda tercüman bulundurma zorunluluğu. Bir diğer sorun, kamu kurumlarına alımlarda 

çeşitli pozisyonlarda işaret dili bilme zorunluluğu konuluyormuş ancak burada 200 saatlik MEB belgesi 

yeterli oluyormuş. Yapılan sözlü mülakatta işaret diline ilişkin de bir kısım yapılabilir ya da mülakat 

tamamen işaret diliyle yapılabilir. Son olarak, yine bizden önceki grubun önerisini biz de konuştuk, 

sanığın ifadesinin emniyette, savcılıkta ya da mahkemelerde video kaydı altına alınması. İlerleyen 

aşamalarda kişinin ifadelerinin yanlış geçirildiğine dair iddiası söz konusu olduğunda, video kaydıyla 

bilirkişi vasıtasıyla yaptırılmasını düşündük. Tabii sizin bahsettiğiniz o handikapları düşünmedik. Bu 

şekilde. 

Alkışlayalım önce bir. Söz almak isteyenler? 

Ben ikinci grupta değilim ama bir şey eklemek istiyorum. Bu broşürdeki kare kod bence teknolojinin en iyi 

kullanılabileceği alan işitme engelliler açısından. Mesela kollukta bilgilendirici notu bu şekilde 

çoğumuzda akıllı telefon var artık, oradan en azından ne olduğunu anlatabiliriz. Çoğu alanda 

kullanabiliriz bence bunu, mahkemelerde de. 

Karakoldaki haklar, adliyedeki haklar. 

Bu konuda bence adalet bakanlığına bir şey sunabiliriz. 

Burada içişleri bakanlığıdır muhatap. 

Adliyeler? Evet, buradan yine kamuyla muhatap olmamız gerekiyor. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. 

Duruşmalardaki video kaydını kesinlikle katılıyorum, ben de o fikri düşünmüştüm. Tercüman ne kadar 

o kadar güvenmiyor olsak da her türlü duruşmanın video kaydının alınması, en azından oradaki 

adaletsizliği engellemeye çalışabiliriz. 

Atladığımız bir nokta, örneğin susma hakkını kullanabilmeyi bilmiyorlar. Teşekkür ederim. 

Karakoldaki haklardan tam kastım o.  
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İkinci gruba sunum için teşekkür ederim. Uzaktan görüşme imkânı var aslında karakolda, jandarmada. Bu 

sene Aile Bakanlığı yeni bir proje başlattı, Ailem projesi. Bu projede uzaktan çeviri yapılabiliyor, 

bakanlıktaki tercümanlar çağrı merkezi gibi çalışıyor. Polis, jandarma o uygulamayla iletişim kurabilir. 

Bu projede de Nazan Hocamız çalışıyor. Birkaç bilgi verebilir isterse.  

Ailem projesinde görev aldım. Evet, çok güzel bir uygulama fakat imza gerektiren, T.C. gerektiren durumlar 

özel haklara girdiği için o alanlarda tercümanlık yapamıyoruz. O tercüman gerekiyor ama bilgi amaçlı, 

ifade dışındaki bütün alanda görev yapabiliyoruz.  

Görüntülü katılım evet o da çok güzel bir şey, uzaktan görüntülü destek vermesi. Ama arkadaşlar, sürekli biraz 

da böyle aynı konuyu tekrar etmiş gibi oluyorum ama sorumlulukların ya da ihtiyaçları imece usulü 

çözme anlayışımız var. Bunlar özelleşmiş hizmetlerdir. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının tercümanını 

ne işte kullanacaksınız, sağlıkla ilgili, hukukla ilgili işlerde mi kullanacaksınız? Sosyal haklarla 

hizmetlerde mi? Bu tercüman bütün bu konuları nasıl bilecek? Sağır camiasının ve baroların bu işi, bu 

konuyu ana akımlaştırması lazım. İçişleri Bakanlığının karakol hizmetlerinde çocuk geldiği zaman 

devreye giriyor mu? Mahkemeye geçtiği zaman oluyor. Çocuk hapishaneye gittiği zaman orada bir şey. 

Dezavantajlı gruplara dair her bakanlığın, özellikle adaletle ilgili aşamalarda her bakanlığın 

profesyonelleşmiş bir hizmet sunma zorunluluğu vardır. İnanın, İçişleri Bakanlığının hele online hizmet 

verilecekse, 5-6 tane adam istihdam etmesi çözer. Yapacağı 5 tane kadro açacak. Bu atanılan kadro 

oryantasyon eğitimine geçecek. Kolluk bilgisi olacak, kolluktaki işlerle ilgili bilgisi olacak, özelleşmiş 

hizmet verecek, nokta. Bu konuda uzlaşma olmamalı. Bu konuda esneme olmamalı. Biz devletin işini 

kolaylaştırmak durumunda değiliz. Biz devletin bulacağı çözüm konusunda destek bulmalıyız. Geri 

çekileceğiz ve denetleyeceğiz. Hep böyle gönüllü olsun, imece usulü olsun, işaret dili bilen personel 

havuzu olsun, bu işin doğasına aykırı. Sağlık Bakanlığı personeli kullanıyor değil mi? Bir konsültasyon 

yapan doktora bu kişi nasıl yardımcı olacak? Psikiyatrist görüşecek, nasıl olacak? Dolayısıyla bu işi bu 

noktadan kavramak gerektiği, projenin uzmanı ve danışmanı olarak tavsiye ediyorum. Danışmanlık 

görevim de var. O anlamda ana akımlaştırmak. Ve kamuya mal etmemiz önemli. Bizim barolar olarak, 

sivil toplum kuruluşları olarak kişi istihdam etme yükümlülüğümüz yok. Bizim yükümlülüğümüz, 

kamuya yol göstermek. Böyle sorun var, istatistikleri budur, gelin şu sorunu çözmek için toplanalım, 

çözümü beraber bulalım. Ondan sonra geri çekilip izleyeceğiz. Burada aslında, ana akımlaştırmak için 

bu grupların baskıdan kastım şu; kamuda farkındalık yaratacağız, bu bir ihtiyaçtır, ben bununla ilgili bir 

şey yapmam lazım, yapacağım şeyi sivil toplumları toplayıp uygulasınlar noktasına getirmemiz lazım. 

Savunuculuk tek bir yöntemle yapılmaz. Başka katkı vermek isteyen? 

Ben bir şey söylemek istiyorum. Sizin söylediğiniz çok doğru. Biz sorunları tartışıp yol gösterici olmalıyız 

ama ben bir noktada bizim de çözüm getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Barolar olarak biz de bir 
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kamu görevi görüyoruz. Kesinlikle. O yüzden ben bir noktada yine de bizim de avukatlar olarak, belki 

barolar birliği olarak buna dahil olmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben adliye kısmı için adalet bakanlığını, barolar için elbette ki baro da yapacak.  

Ben de aynı görüşteyim sizinle. Bir şekilde hukuk bilen ama bu örneğin adli yardım başvurusunda bulunan 

sağır vatandaşın da yarın muhatap olmayacağı, Adalet Bakanlığı personeli olmayan birisine kendisini 

rahatça ifade edebilmesi için kamuda bağımsız birisinin olması lazım. Çünkü kendisini daha rahat ifade 

edebilecekleri, hakim, savcı, katip, herhangi bir baskı görmeden. 

Özetle, karşı çıktığım şey, imece usulü çözmeyeceğiz, gönüllü usulü çözmeyeceğiz, havuz usulü 

çözmeyeceğiz. Katkı sağlamak isteyen var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Üçüncü 

grubu alalım. 

 

ÜÇÜNCÜ GRUP 

Herkese tekrar merhabalar. Biz üçüncü grup olarak birkaç başlık altında meseleleri tartıştık ve onlara çözüm 

önerileri sunmaya gayret ettik. Birinci olarak, özellikle adli yardım ve CMK üzerinden işitme engellilere 

yönelik olarak verilen hukuk hizmetlerinin, etkin hale getirilebilmesi için bir öncelikli olarak avukatların 

en azından müvekkiliyle doğrudan iletişim kurabilecek ölçüde, yanında tercüman olsa bile, 

tercümanından memnun musun yahut karakola gittiği zaman kötü muameleye uğradığını sorabileceği 

ölçüde işaret dili bilmesi. Engelli hukuku ne yazık ki hukukçular arasında çokça bilinen bir alan değil, 

ne yazık ki çok da rağbet edilen de bir alan değil. Çocuk hakları, kadın hakları, mülteci hakları çok daha 

revaçta olmasına rağmen engelli hukukunu biz hâlâ hukuk camiası açısından iyi bir alan haline 

getiremedik, avukatların ilgisini çekemdik. Bir de uzmanlığını tabii oluşturamadık. Adli yardım ve 

CMK servisinde eğer avukatların bu konudaki ilgisi çekilebilirse, adli yardım ve CMK servisi üzerinden 

atanacak olan avukatların engelli hukuku konusunda eğitim görmüş olma zorunluluğu getirilebilir. 

Özellikle hukukçu katılımcılar bileceklerdir. Kadın, çocuk, mülteci gibi alanlarda baroların o alanlarda 

dosya alınabilmesi için ilgili merkez veya komisyonun yapmış olduğu eğitimleri alma zorunluluğu var. 

Bu bağlamda engelli hukuku da bir zorunlu şey haline getirilebilir. Keza bunun yanı sıra, mesela bir 

karakola gittiği zaman tekerlekli sandalyeli birinin tuvalete erişip erişemediği, somut bir örnek olduğu 

için söylüyorum, buna dair bir farkındalığı olmayan meslektaşımızın, orada aslında bir kötü muamele 

hatta işkenceye uğrayıp uğramadığına dair bilgisi dahi olamıyor. O yüzden engelliliğin ne olduğuna dair 

de engelli hukukunun ötesinde bizzat engelliliğin kendisine dair de farkındalığın geliştirilmesi 

gerekiyor. İkinci olarak adli yardım yönetmeliği bağlamında bu konuda aramızda çok mutabakat 

sağlayamadık, opsiyonel bir şekilde ifade edeceğim. Adli yardıma başvurmak için fakirlik kâğıdı 
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isteniyor ama fakirlik kağıdının ötesinde ödenek vs. gibi sıkıntılar da olduğu için sonucu bir para alacağı 

olan davalarda adli yardım kapsamı dışında bırakılma durumu var. Koklear implant vs. gibi davalar da 

para iadesi istendiği için bu davalarda otomatikman velev ki kişi maddi olarak yeterli duruma sahip 

olmasa dahi sonucu bir para alacağı olduğu için adli yardım kapsamı dışında bırakılabiliyor. Burada 

amaç biraz da serbest piyasadan avukat temin edilmesini sağlamak, serbest avukatla en azından yüzde 

üzerinden anlaşarak bir anlaşma temin edilebilir diye kapsam dışında bırakılmış durumda. Bunu adli 

yardım kapsamına alabilir miyiz? Fakirlik kâğıdı olan her engelliye, başvurduğu zaman adli yardım 

hizmetinin sunulması. Buradaki asıl problemin, TBB’nin adli yardım yönetmeliğinden mi yoksa 

baroların spesifik uygulamalarından mı kaynaklandığı noktasında mutabık kalamadık. Bu sorun eğer 

barolar birliği nezdindeyse yönetmelik değişikliği, barolar nezdindeyse lobi faaliyetleriyle baroların bu 

konuda farkındalıklarının artırılması konuşuldu. Adli yardımda özellikle Onur Beyin ifade ettiği üzere 

işitme engellilerin başvuru mekanizmalarına dair gerekli bilgilendirmelerin olmaması nedeniyle 

yaşadıkları dezavantajlı durumun giderilmesi için baroların sitelerine adli yardım, CMK gibi 

mekanizmalara ilişkin videolar konulabilir. QR kodlu broşürler konulabilir, onların erişebileceği şekilde 

hukuki yollara dair açıklamalar konabilir dedik. Son olarak da bugün buradaki yapılan bu toplantının bu 

salonda kalmaması için baro STK iş birliğinin nasıl tesis edilebileceği, bir ağ oluşturulup 

oluşturulamayacağını tartıştık. Özellikle işitme engellilerin adalete erişimi noktasında acaba baro ve 

STK'ların içinde bulunduğu whatsapp grubu ya da ağ kurulabilir mi? şunu biliyoruz, şu anda yaşanan 

ihlallerde kullanabildiğimiz en etkili yol, bunu üzülerek söylüyorum ama sosyal medya. Hakimlerin 

veya savcıların önünde hukuki argümanları öne sürmekten ziyade, sosyal medyada gerekli reaksiyon 

oluşturulduktan sonra yapmaları gereken şeyleri korkularından da yaptıklarını görüyoruz. İşte bu 

basıncın oluşturulabilmesi adına acaba baro STK iş birliği sağlanabilir mi diye konuştuk. Bunun 

üstünden bir whatsapp grubu üstünden acaba bir ağ oluşturulsa ve buradan STK'lara gelen ihlaller, ilgili 

yerin barosuna aktarılsa ve bu baronun da engelli komisyonu aracılığıyla dosyaya müdahil olması ve 

basınç sağlaması sağlanabilir mi diye düşündük. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. 

Katkı sağlamak isteyen? Üçüncü grubun sunumunda toparlayıcı oldu. Benim tavsiyem, bu ekibin bir bu 

konuda barolara, Türkiye barolar birliğine, Adalet Bakanlığına bir rapor sunması. Lütfen bu konu Adalet 

Bakanlığının gündemine gitsin. Böyle bir sorun var ve bu sorun böyle çözülebilir.  

Hocam, 30 Eylül’de Türkiye barolar birliği engelli hakları komisyonu toplantısı var. En azından orada 

gündeme getirmek istiyorum. 

Ben şunu söylemek istiyorum, bir kitap okudum, lobicilik ve baskı grupları diye bir kitap, güzel bir kitaptı. 

Burada şöyle bir şey söyleniyordu; Türkiye barolar birliği kadın hakları komisyonu, Türkiye'de kadın 

haklarının güçlendirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında çok büyük katkıları olmuş, itici güç olmuş. 

Acaba bizim de Türkiye barolar birliğinde engelli hakları komisyonunun ana akımlaştırılmasında baskı 
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yapabilir miyiz, itici bir güç olabilir mi? Bunun da değerlendirilmesini istiyorum, konuşulmasını 

istiyorum 30 Eylül’deki toplantıda. Bütün arkadaşlarımızın, hocalarımızın desteğini bekliyorum. İki 

odak grubumuz var adalet bakanlığında. Bir tanesi bilirkişilik daire başkanlığı, diğeri de mağdur hakları 

daire başkanlığı. Bilmiyorum başka bir daire başkanlığı varsa lütfen söyleyin hocam, biz de ona göre 

raporlarımızı sunalım. Teşekkür ederim. 

İşinizi kolaylaştırmak için aslında yukarıdan başvurularınızın olması lazım. Yukarıdan onlara evet bunlara bir 

şey yapmak gelsin. Çünkü bakın bu konu çözülür, neden, çünkü kamuda bir iş çözümü zorlaştıran en 

önemli unsur maliyettir. Bu işin çok fazla bir mali gereksinimi yok aslında. Belli sayıda personel 

istihdamıyla çok rahat çözülebilir. Bunu bir fırsata dönüştürün derim ben. 

Ben en azından kendi adımıza barolar adına tespit edilen konuları daha önemlisi baro web sitelerinin 

erişilebilir olmasına dair konuları kendi baro yönetimimize en azından iletip, bunu çözmemiz gerektiğini 

düşünüyorum. Bu daha hızlıca çözülebilecek bir şey, en azından web sitesi diye düşünüyorum.  

Buradaki engelli hakları komisyonlarının yapacağı en önemli şey, bilgiye erişim olanaklarını yaratmak. Web 

sayfalarının düzenlenmesi. İki, bazı karakoldaki hakların, mahkemedeki hakların falan bir şekilde işitme 

engelliye ulaştırılacağı zemini yaratması gerekiyor. Türkiye barolar birliğinin bir portal kurmasıyla bu 

işi çözer. Oraya temel haklarını anlatan, ne yapmaları gerektiğini anlatan bir web sayfası kuracak. Her 

baronun ayrı bir şey yapmasına gerek yok yani.  

Çok söz aldım ben, özür diliyorum. Belki uzun vadeli bir söylem gibi olacak ama buradaki 11 baro temsilcisi 

arkadaşlarımızla sohbetlerimizde şunu da gördük kendi aramızda; totalde 42 baroda engelli hakları 

komisyonu var dedi yanlış hatırlamıyorsam.  

42 değil, resmî olarak 31 tane. 

Bakın, 81 il oldu herhalde, yarısında var engelli hakları komisyonu ve yine değerli meslektaşlarımızdan 

karşılıklı edindiğimiz bilgi alışverişlerinde, bu 30 diyelim, engelli hakları komisyonlarının da çok yoğun 

ve bir özeleştiri gibi almayın, çok iyi de çalışamadığı konusu gündeme geldi. Şunu konuştuk yine 

aramızda; mesela İzmir barosu staj eğitimini, özellikle avukat yanı staj eğitimlerinde dersler veriyor ya, 

bizim baro veriyor, avukatlık yanı stajında mecburi veriyor özel hukuk ya da ceza seçiliyor. Özel hukuk 

alanında verilen eğitimlerde engelli hakları dersi var. Yaklaşık bir yarım güne yakın engelli hakları 

komisyonu temsilcisi arkadaşlarımız geliyorlar, hatta bazen tam günü buluyor, stajyer avukat 

arkadaşlarımıza, genç avukat arkadaşlarımıza bunu yapıyorlar. Çünkü bu sene bize gelen stajyer avukat 

sayısı 1200 arkadaşlar. Bu 1200 avukat arkadaşımızın sayısının içerisinden 5 tanesi, 10 tanesi bile bu 

konuya yakınlık duysa ki biz biraz sempati de ürettirmeye çalışıyoruz, çok buna ilgi duymuyorlar, 
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hukukçu ya da avukat meslektaşlarımız, bu da küçük bir kenarda notumuz dursun diye son söz olarak 

teşekkür ediyorum verdiğiniz için bu sözü bana. 

Bir şey söylemek istiyorum, sempati üretmeye çalışıyoruz dendi. Bu aslında insan hakları meselesi. Avukat 

arkadaşlarımızın insan hakları olarak konuyu sahiplenmesi gerekiyor, sempati yerine. Bu bakış açısını 

kazandırmamız gerekiyor. 

Sadece düzelteyim. Bu seferber ben samimiyetle ifade edeyim, istemedim o kavramı, slogan gibi söylemek 

istedim. Ama hata ettim herhalde, sempatiye bağladım işi, kusura bakmayın. 

Hakkın olduğu yerde empatiye yer yoktur, hakkın olduğu yerde yardıma yer yoktur. Merakınızdan 

yapabilirsiniz ama hakkın olduğu yerde kaymakamlık istiyorsa engellileri sevmesin, bana ne? Empati 

kurmasın, beni ilgilendirmez, işini yapsın. 

Çok kısa bu web sitesiyle ilgili size ekleme yapmak istiyorum. Bir tavsiye niteliğinde diyeyim haddimi aşarak. 

Samsun barosuna girdiğinizde normalde ana sayfa çıkıyor. Sizin söylediğiniz portal aynı sitenin 

sadeleştirilmiş kopyası olabilir. Bazı ifadelerde anlamakta zorluk çekiliyor vs. diye. Örneğin Samsun 

barosunun sayfasını açtığınızda bir baronun amblemi çıkabilir, bir tarafta da engellilere yönelik bir ibare 

çıkabilir. Onu tıkladığınızda o sayfaya yönlendirir. Samsun barosunda çok fazla karşılaşmıyoruz ama 

İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok. Herkes her şeyle, her kavramla ilgilenmek zorunda değil, o yüzden 

avukatlara da yönelik bu şekilde ya da diğer kurumlar için de geçerli, kopya sayfalar düzenlenebilir, 

daha sadeleştirilmiş şekilde. 

Ben Zeynep’e, Onur’a, şu Alternatif Bank’a yaptığımız bankacılık sözlüğünü yollayayım, o size bir ilham 

verir.  

Bir şey vardı hocam. Gelirken Fatma Hocamıza ve Uğur Hocamıza bir kısa sohbetim oldu, hakimlerin 

farkındalık eksikliğinden bahsettik, yanlış davranışlarından. Adalet akademisinden bahsetti. Böyle bir 

projenin web sayfası varmış. Buralardan da ekleyebiliriz, kendi gündemimizi koyabiliriz, nasıl 

yaklaşılması gerekiyor? Kim ilgileniyor Adalet Bakanlığında, merak ediyorum.  

Türkiye adalet akademisi kendi başına bir başlık. 

Bir yıllar önce bir eğitim verdik ama ondan sonra bir sene sonra falan tekrarlayacak dendi, darbe girişiminden 

sonra onlar çok değişti. Daha kapalı süreçler gelişti ve sivil toplum diyaloğu koptu. Bizim oralara gidip 

anlatmamız lazım. En güzel yol o. 

Türkiye adalet akademisi bizden tamamen bağımsız bir şekilde ilerler genelde. 
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Bizim orayla doğrudan kontak kurmamız lazım. Engelli perspektifini hakim ve savcılara anlatmak istiyoruz 

deyip gitmemiz gerekiyor. Toplamda 1,5 saat falan demek ki yeter. 

Hocam, ben bir kapanış cümlesi söyleyeyim toparlamak anlamında. Öncelikle başta siz olmak üzere, aynı 

zamanda toplantıya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle STK'larla çalışan meslektaşlarım 

proje yaparak belki bir sonraki projenizde hakim savcılara yönelik bir farkındalık eğitimi verebiliriz. Bu 

sefer 11 baro oldu. Kendim bizzat baroları teker teker arayıp ancak 10 kişi çağırırsınız 3’ü gelir, bu da 

biraz öyle oldu. Herkesi çağırdım, koordinatör Hicran Hanımın da haberi vardı ama ulaşım 

sağlayamadım ona. STK'larla çalışan meslektaşlarımız proje yazarlar ama bugün bile burada hep birlikte 

olmamız benim için gerçekten çok duygulandırıcı oluyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum geldiğiniz 

için. 

Güzel proje yazıyoruz, geçiyor da projelerimiz ama yurtdışında geçerli ama Türkiye'de hakim savcılara eğitim 

vermek gibi durumu olmuyor. Eşitlik kurumu ile bile irtibat kurmak, herhangi bir konuyla ilgili görüş 

bildirmek için alan açmak, sivil toplum için çok çok zor bir şey. Bunu bence daha çok Türkiye barolar 

birliği ve sivil toplum örgütleri üzerinden yerelde de yerel barolar üzerinden yapmak çok daha etkili bir 

yöntem olacak mevcut koşullarda. Tabii ki nihai amacımız biraz daha hakim savcılar ama umutsuz bir 

yerden baktığım için de olabilir ama. 

Şimdi insan hakları eşitlik kurumuyla görüştük. İki defa eğitim verdik, bir adalet akademisi, bir de Aile 

Bakanlığının düzenlediği bir şeydi. Orada bir anayasa mahkemesi üyesi bile vardı. 2014-2015, yani 

aslında bu darbe girişiminden önce kanallar çok açıktı, devlet kendini kapattı. Kurumların kendini 

irdelemesi, sızmalara karşı tedbir alması gerektiği zaman. Benim tahminim bu sene kanallar yeniden 

açılacak. Şu anda bu sene insan hakları eşitlik kurumuna ben eğitime geleceğim, eğitim vereceğim. 

İzleme çalışmasındaki yayını 90 uzmana gönderdim şu anda. Doğru kanallardan gidersek, biz engelli 

haklarını izleme platformu vardı, heyet halinde gidince bir şeyler değişiyor. Bir de bilgi, belge, yayınla 

gidince tavırları farklı oluyor. Veriyle gittiğiniz zaman çok şey değişiyor. 

Çok teşekkür ederim veriyi vurguladığınız için. Şunu söylemek istiyorum, Zeynep Hocamıza çok teşekkür 

ediyorum, bütün baroları topladı. O olmasaydı toplantı olmazdı. Etkiniz’e teşekkür ediyorum. Bütün 

barolarımıza şunu söylemek istiyorum, Etkiniz’in imkanları var. 6 ay sürebiliyor proje, proje yapmak 

isterseniz destek verebiliriz, birlikte başvurabiliriz, Etkiniz izleme fonuna başvuru yapabiliriz. İletişim 

bilgilerimizi gösterdim size, arayabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.  

Toplantı sona ermiştir arkadaşlar. 

  

 


