
SAĞIRLAR KONFEDERASYONUNA
 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2016-2020 Stratejik Planında yer alan 1.5.4. numaralı 
"Dezavantajlı birey ve grupların medya görünürlüklerinin arttırılması, sağlıklı temsillerinin

 faaliyetininoluşması ve yayına erişim şartlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak"
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Üst Kurulun 21/06/2018 tarihli ve 2018/25 sayılı toplantısında
alınan 3 nolu karar ile görme ve işitme engellilerin medya hizmetlerine erişimlerinin
iyileştirilmesine yönelik bir yönetmelik çalışması yapılması yönünde karar alınmıştır.

İlgili Üst Kurul kararına istinaden; yönetmelik çalışmasının temellerinin sağlam atılması ve
talep ve sınırlılıkların doğru anlaşılabilmesi için ilgili paydaşlar ile müzakere ortamı
oluşturulmasının daha verimli sonuçlar alınmasına katkı sağlayacağı düşüncesinden hareketle
çalıştay toplantıları dizisinin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu amaçla organize edilen müzakere toplantılarında; görme ve işitme engelli bireyler ile
sağır toplumun talepleri ortaya konulmuş, aynı zamanda ulusal yayın kuruluşlarının teknik ve mali
sınırlılıkları dile getirilmiş, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının konuya ilişkin görüş ve
önerileri belirtilmiş olup bu kapsamda dezavantajlı grupların medya hizmetlerine erişimlerini
kolaylaştırmak için ne tür çalışmalar yapılması gerektiği konusu irdelenmiştir.

Bu kapsamda; "İşaret Dili", "Ayrıntılı Altyazı" ve "Sesli Betimleme" konu başlıklarına
ilişkin çalışma yürütmek amacıyla oluşturulan üç ayrı çalışma grubu, Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu çatısı altında bir araya gelmiş, her toplantıda ilgili konu başlığına dair görüşlerin
irdelenmesi neticesinde elde edilen çıktılar doğrultusunda bildiriler hazırlanmıştır.

İlgili konu başlıklarına yönelik olarak çalışma yürüten üç komisyonun temsilcilerinden
oluşan nihai komisyonun katılımı ile gerçekleştirilen dördüncü toplantıda, her oturum için ayrı ayrı
hazırlanmış olan bildirilerden hareketle yönetmelik değişikliğine temel teşkil edecek olan "Çalıştay
Bildiri Metni" oluşturmuştur. Bu bildiride yönetmelik değişikliğine zemin hazırlayacak önerilerin
yanı sıra, konunun paydaşlarında ve kamuoyunda farkındalık oluşturacağı ümit edilen tavsiye
niteliğinde maddelere yer verilmektedir.

Nihai olarak; bahsi geçen "Çalıştay Bildiri Metni"nin 15 Ocak 2019 tarihinde ekte yer alan
program kapsamında kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Programa, Orkun UTSUKARCI'nın panelist olarak katılımının sağlanması hususunda
gereğini rica ederim.
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