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03.08.2013 Tarihinde yaptığımız Olağan Genel Kurulu toplantısından sonraki yaklaşık iki aylık 

faaliyetleri özetle aşağıda sunuyorum. 

 Merkezi Finans ve İhale Kurumundan almış olduğumuz Egelilerle Karşı Ayrımcılıkla Mücadele, 

Izleme ve Savunu Projesi 15 Agustos 2013 Tarihi itibariyla resmen baslamis bulunmaktadir. 

Projenin uygulanmasina iliskin olarak olusturulmus olan Proje Koordinasyon birim tarafindan 28-29 

Agustos 2013 günü Rixos-Ankara otelde yapilan seminere Konfederasyon Baskani, Proje 

Koordinatörü ve Proje Sekreteri katilmislardir. Seminerde uygulamaya iliskin ayrintili bilgiler 

verilmistir. Daha sonra verilen bilgiler dogrultusunda dosyalar hazirlanmis ihale dosyasi ön onay için 

Proje Koordinasyon birimine gönderilmistir. 25 Eylül 2013 günü Merkezi Finans ve Ihale 

Kurumundan ön denetim için iki uzman gelmis; dosyalarimizin ve belgelerimizin uygun oldugunu 

belirtmislerdir. Proje parasi son derece gecikmeli olarak 24 Eylül 2013 günü yatirilmistir. Ihale süreci 

tamamlandiktan sonra proje uygulanmasina baslanacaktir. 

 Engelli Haklari Izleme ve Degerlendirme Kurulunun kurulmasina iliskin Basbakanlik Genelgesinin 

iptali için bir önceki yönetim kurulunda alinan karar yerine getirilmis olup davamiz Danistay 10. 

Dairesinde açilmis bulunmaktadir. Dava dilekçemiz ektedir. (EK 1 Danistay Dava Dilekçesi) 

 Yine geçen yönetim kurulunda toplantisinda alinan karar dogrultusunda çesitli kurullarda yer almaya 

Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun yetkili olduguna iliskin IS-KUR ve Dernekler Daire 

Baskanliginin islemlerinin için Ankara Idare Mahkemesinde dava açilmistir. Dava dilekçemiz ektidir. 

(EK2 Idare Mahkemesi Dilekçisi) 

 Erisilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarinin kurulusuna baslanmis olup Konfederasyonumuz 

bu güne kadar 81 ilin 55 ‘ne bazi yedekleri eksikte olsa isim bildirmistir. 26 ile hiç isim 

bildirilememistir. Isim bildirilemeyen illerin tamamlanmasi için arastirmalar ve girisimler devam 

etmektedir. Isim bildirilen, eksik bildirilen ve hiç bildirilmeyen iller ve kimlerin bildirildigi ilisikteki 

listede sunulmustur. (Ek 3 Erisilebilirlik listesi) 

 Geçen yönetim kurulunda alinan karar dogrultusunda YK üyelerinin devamina iliskin hazirlanmasi 

gereken rapor Genel Sekreter Hasan TATAR tarafindan hazirlanmis olup ilisikte sunulmustur. (EK 4 

Rapor) 

 Suriye ye Karsi savas tehlikesinin belirginlesmesi karsisinda Konfederasyonumuzun savasa karsi 

tutumunu kamuoyuna duyurmak için 05 Eylül 2013 Persembe günü saat 12,30’da Kizilay Yüksel 

Caddesindeki Insan Haklari Aniti önünde “Savaslar Olmasin Insanlar Ölmesin, Sakat Kalmasin” 

konulu ve mizansenli kitlesel bir basin açiklamasi yapilmistir. Basin toplantisi görsel ve yazili 

medyada yaygin olarak yer almistir. 



 Avrupa Engelliler Formu öncülügünde 9-11 Ekim 2013 günlerinde Istanbul’da Balkan ülkelerinde ve 

Türkiye’de Engellilerin Insan Haklari konulu bir konferans yapilacaktir. Konferansa ülkemizden ve 

balkan ülkelerinden 20’ser delege katilacaktir. Istanbul’da Grand Oztanik Hotel yapilacak olan 

konferansta protokol konusmasi EDF baskani Yannis Vardakastanis ile tarafimdan yapilacaktir. 

Ayrica konferansta Ahmet Cantürk “Türkiye’de Erisebilirlik”, Cemalettin Gürsoy “Türkiye’de 

Engelliler ve Medya” konulu birer sunum yapacaklardir. 

Delegasyonunu olusumu, her federasyondan 4’der kisi olmak üzere federasyonlarin baskanlarinca 

gerçeklestirilmistir. Kadin erkek dengesine dikkat edilmeye çalisilmistir. 

 Aile ve Sosyal Politikalar bakani Sayin Fatma SAHIN ile 02 Ekim 2013 günü bir saati assin bir 

görüsme yapilmistir. Konfederasyon ve Federasyonlarimizi temsilen 14 kisinin katildigi görüsmede 

özellikle yasalarda Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun lehine olan hükümlerin degistirilerek çesitli 

kurullarda konfederasyonumuzun da temsil edilmesi, SGK borcu bulunan dernek, federasyon ve 

vakiflarin borçlarinin uygun kosullarla yeniden yapilandirilmasi ve istihdam sürecine katkida bulunan 

engelli örgütlerinin SGK prim ödemesinden istisna tutulmasi, bakim hizmetlerindeki aksakliklarin 

düzeltilmesi, korunmali is yerleri mevzuatinin bir an önce yürürlüge konulmasi gibi hususlar 

görüsülmüstür. Özellikle ilk iki konunun Bakan Faruk Çelik ile görüsülmesi hususunda mutabik 

kalinmistir. Yeni torba yasaya bu konulara iliskin hükümler konulacaktir. 

 Istanbulda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi tarafindan düzenlenen istihdam sempozyumuna 

katilmak üzere isitme engelliler federasyonu YK üyesi Pelin Aslan katilmis olup raporu ilisiktedir. (Ek 

5 Rapor) 

 E Bildirge sifremiz Ankara Valiligi Il Dernekler Müdürlügünden alinmistir. Ancak sifrenin alinabilmesi 

için yeni yönetim kurulunun bildirilmesi zorunlu olmus ; degisiklikler bir aylik süre içerisinde 

bildirilmek zorunda oldugundan yaklasik 700,00-TL idari para cezasi kesilecektir. 

 Korunmali isyeri ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi tarafindan yapilan toplantiya 

Zihinsel Engelliler Federasyonu Baskani Ömer KOÇ katilmis ve önerilerimizi sunmustur. 

Av Turhan İÇLİ 

Konfederasyon Başkanı 
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