1.ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER
ÇALIŞTAYI
“Engelli Üniversite Öğrencileri Destek Sistemleri İngiltere-Türkiye”
Sonuç ve Sonrası Toplantısı
19 Mayıs 2007 tarihinde ODTÜ’de, Engelsiz ODTÜ Topluluğu öğrencileri ve Engelsiz
ODTÜ Koorinatörü Claire Özel başkanlığında “ Engelli Üniversite Öğrencileri Destek
Sistemleri İngiltere- Türkiye” Sonuç ve Sonrası konulu sempozyumu düzenlenmiş ve
Türkiye’deki 24 üniversite engelli öğrenci koordinatörleri katılmışlardır.
Sempozyumda Leonardo da Vinci programının tanıtımı yanında üniversitedeki engelli öğrenci
koordinatörlüklerinin oluşturulması önemi görüşülmüştür.
Sempozyum programında yapılan sunumlar;
Claire Özel: Leonardo da Vinci projesinin geçmişi – başlangıcı
Tayyar Kuz: İlkeler ve sorumluluklar
Ferda Dokuztuğ-Üçsular Üniversiteye uygun giriş
Kasım Karataş: Engelli öğrencilere destek
Nurcan Köse: Fakulteler ve bölümler
Claire Özel: Sınav ve kariyer
Prof.Dr.Ayşegül Ataman: Türkiye’nin üniversiteleri: mevcut durum
Sempozyumun öğleden sonraki son bölümünde Türkiye’deki ihtiyaç ve sorunların tespit
edilmesi ve yapılabilecekler için çalıştay grupları düzenlenmiş ve şu konular ele alınmıştır;
Engelli Destek Birimi
1. Öğrenci geldiği zaman güven duyabileceği bir yer olduğunu bilmeli.
2. Kayıt öncesi öğrenciyle iletişim kurulmalı.
3. Web sayfası hazırlanmalı
4. En az bir koordinatör olmalı ve eğitim alanı özellikle psikoloji, rehber danışmanlık ya da
özel eğitimci olmamalı. Burada esas gönüllülük olmalı.
5. İdari ve akademik personelin farkındalığı artırılmalı.
6. Öğrencilerin de konuyla ilgili duyarlılıkları artırılmalı.
7. Öğrenciye akademik danışman ve akran asistan sağlanmalı.
8. Yıllık ve 4 yıllık stratejik planlama + bütçe
Fiziksel Engeller
1.Mimari engellerin giderilmesinde mimarlara yol gösterecek engelliler ve mimari engellerin

giderilmesi konusunda uzman kişilerden yararlanılmalıdır.
2. Kampüslerde ulaşılabilirlik sağlanmalıdır. Bu kapsamda evden kampüse gelene ve kampüs
içindeki her yere ulaşım ele alınmalıdır.
3. ODTÜ’de parke taşlar tekerlekli sandalye kullanımını zorlaştırıyor ama buna dikkat
edilmiyor. Bu taşlar aynı zamanda görmeyenlerin bastonunun çabuk yıpranmasına neden
oluyor.
4. Kaldırımlardaki ağaçlar, işaretler, çöp kutuları vs. problem.
5. Bina içinde rampa oluyor ama rampanın önünde sütun olabiliyor.
6. En ufak yükseklik ve çukur ulaşılabilirliği engelleyebiliyor.
Sosyal Yaşam
Üniversitedeki sportif ve kültürel aktivitelere engelli öğrenci katılımı sağlanmalı.
2. Engelli ve engelsiz öğrencilerin kaynaşması sağlanmalı. Engelsiz kişilere engelli olma
durumu tanıtılmalı.
3. Üniversitedeki panolara engellilikle ilgili afiş, duyurular vs asılmalı.
4. Üniversitedeki değişik gruplar için (akademik, idari, öğrenci vs.) engelliliği tanıtıcı
çalıştaylar, seminer vb düzenlenmeli.
5. Üniversitedeki sadece engelli öğrenci değil, aynı zamanda engelli personel de dikkate
alınmalı.
6. Engellilerle ilgili düzenlemeler “stratejik plan” içine entegre edilmeli.
7. Sosyal düzenleme içinde kütüphane adaptasyonu (görme, işitme vb. engelliler için)
yapılmalı.
Akademik Hayat
Kaynak geliştirme, kabartma yazı, konuşan bilgisayar
Laptop verme
Kayıt cihazı
Eğitimde tutum davranış için hizmet içi eğitim

Her engelle yönelik broşür, her dönem konferans
Her fakülte ve yüksekokulda temsilciliklerin oluşturulması (koordinatörlük)
Üniversiteyi engelli öğrencilerinin rahatça kullanabileceği şekilde düzenleme, kayıt sırasında
ve dönem dönem seminer ve toplantılara katılımı sağlamak
Sınavlarda öğrencilerin engeline göre uygun koşulların sağlanması (Braille, bilgisayar, büyük
punto ya da renklerin belirlenmesi)
Sınavlarda olacak tüm değişiklikler ve öneriler yazılı olarak verilmeli
Tüm öğrencilerde eşitlik ilkesine özen gösterilmeli (duygusal ya da farklı davranış
sergilenmemeli)
Kütüphane tüm öğrencilerin faydalanabileceği şekilde düzenlenmeli
Kütüphanelerde ses yalıtımı, kayıt ve uygun ders çalışma birimlerinin oluşturulması
İşitme engellileri için halka sistemi ve FM sistemlerinin kurulması
Taşınabilir FM sistemi
Rehber temin edilmesi
Uzman kişiler tarafından akademisyenlere, engelli bireylere ders anlatma tekniklerini
kullanma semineri
Sempozyumun son tartışma bölümünde katılımcılar üniversitelerde engelli öğrenciler için
yapılanma konularını ele almışlar ve şu değerlendirmelerde bulunmuşlardır;
İleride yapılacak sempozyumun en az iki gün olması, daha geniş katılımın sağlanması ve
bunun için sponsorlar bulunması.
Sempozyumlara tüm üniversiteler ile YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın da katılımının
sağlanması.
Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, algı problemi olan kişilerin engelli kategorisinde
değerlendirilip, değerlendirilmeyeceği konusu için de politikalar üretilmesi ve Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan bu konuda katkı alınması.
Engelli grubuna dahil edilecek (hiperaktif, şizofen, …) sağlık sorunu olan çocukların
belirlenmesi. Kronik hastalığı olan öğrencinin engelli koordinatörlüğüne değil sağlık

kuruluşuna başvurması gerektiği.
Akademik desteğin hangi engel gruplarına gerekli olduğu konusu üzerinde bir kez daha
düşünülmesi gerektiği
Sınıflandırma, derecelendirme konusunun tekrar ele alınması. Ancak bu alan çok
multidispliner olduğu için bu konuları uzmanlara bırakmak gerektiği. Hala birçok uzman
sınıflandırma konusunda çözüm aramaktadır.
Rehabilitasyon merkezlerini rant aracı halinden çıkarmak ve bu konuda kriterler belirlemek
gerektiği.
Değişik engelli kesimlere ilaç kullanımının yaygın olduğu, bu konuda da çözümler üretilmesi
gerektiği.
Üniversiteye kadar gelen engelli öğrencilerin daha önceki akademik yaşamlarının da gözden
geçirilmesi
Engelsiz yaşam ve buna ilişkin aktiviteler için kontrol listeleri ve standart geliştirilmesi.
Üniversitelerde engelli öğrenci sayısından ziyade verilen hizmet ve öğrencinin psikolojisinin
göz önünde bulundurulması
Özürlü haklarından yararlanma bilincinin verilmesi
Engelliye ve engele uygun çözümler geliştirilmeye çalışılması
Tüm üniversiteler birlikte toplantılar düzenlenerek üniversite engelsiz koordinatörlüklerinin
gelişmesini sağlanması
Sıkça sorulan sorular şeklinde bir metin hazırlanmalıdır.
Engelli öğrenci koordinatörlükler başka kurumlarla işbirliği sağlayabilmesi(şirketler,
sponsorlar; şirketler için bu önemli bir reklam ve sosyal sorumluluk aracı).
Üniversitede engellilere ilişkin tutumlar. Her açıdan engellerin önemsenmesi .Bu konuda
çeşitli üniversitelerle örnek çalışma geliştirilmesi ve tüm üniversitelerle ortak hareket
edilmesi.
Engellinin eğitimde kullanılan düşük teknoloji araçların hemen onarılması ve etkin
çalıştırılması (Örneğin braille printer bozulunca zor tamir ediliyor) İmece usulü ve gönüllü
bazında bir etkinlikler, daha basit yollar geliştirilmesi
Her üniversite deneyimlerini diğer üniversitelerle paylaşabileceği bir platformun

düzenlenmesi.
Yardımlaşma sistemleri kurulmalı, ortak kaynaklardan paylaşılmalı, böylece enerji, emek
kaybının azaltılması.
Standardizasyon ve ağ kurabilme.
Daha sonraki sempozyumlarda çalışma en az iki gün ve daha interaktif olması gerektiği.
Toplantılar yuvarlak masada yapılması ve daha fazla engelli öğrencilerin katılabileceği
şekilde organize edilmesi
Herkesin farklı bir bakış açılarının ortaya koyacağı uzmanların toplantılarda yer alması ve
çalıştaylar düzenlenmesi.
Toplantılarda konular fazla dağıtılmadan, üniversiteler ana tartışma konumuz olmalı,
üniversite gençliği hedef alınması.
Üniversiteler arası bir koordinasyon oluşturulmalı, bir çalıştay grubu oluşturulmalı, gelecek
program içeriği birlikte kararlaştırılması.
Her koordinatör kendi üniversitelerinde ilgi duyduğu konularda araştırma yapmalı, bu
araştırmalar üzerine çalıştaylar, bilim kurulu ve sekreterya oluşturulması.
Toplantılar sempozyum şeklinde, katılım sertifikalı olmalı. Sempozyum konuları daha önce
belirlenip duyurular yapıldığında herkesin çalışmalarını getirip sunma olanağı sağlanması.
Sempozyumda eğitim kursları verilebilmesi (Örneğin görme engellilerde materyal kullanımı
üzerine eğitimler verilir, konular çeşitlendirilebilir).
YG 21 gibi yerel yönetim birimleri ile işbirliği kurulması.(Örnek Samsun Yerel Gündem 21)
Engellilik konusunda duyarlılık geliştirici eğitimciler geliştirilmesi konuları ele alınmıştır.
SEMPOZYUMA KATILAN ÜNİVERSİTELER VE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI
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KOÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Etkinlikleri

2007 yılına Engelli Araştırma ve Uygulama Birimi kuruldu ve ilk toplantısını 21.09.2007
tarihinde gerçekleştirdi .
Engelliler ve İstihdam Sorunları

2.ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER
ÇALIŞTAYI
2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU
26-27 HAZİRAN 2008 – ODTÜ
26-27 Haziran 2008 günlerinde ODTÜ’de gerçekleştirilen Çalıştay’a 27 üniversiteden 47, ilgili kurum ve kuruluşlardan 2 kişi
olmak üzere toplam 49 kişi katılmıştır.
Katılımcı Üniversiteler: Ankara, Adıyaman, Anadolu, Atatürk, Atılım, Bilkent, Boğaziçi, Cumhuriyet, Çanakkale 18 Mart,
Çukurova, Ege, Erciyes, Gazi , Gaziantep, Hacettepe, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Muğla,
Mustafa Kemal, ODTÜ, Pamukkale, Süleyman Demirel, Uludağ, Van Yüzüncü Yıl, Zonguldak Üniversiteleri.
1. Gün
Çalıştay Engelsiz ODTÜ Koordinatörü ve Çalıştay Başkanı Claire Özel’in açılış konuşmasıyla başlamış, ardından Gazi
Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman “Yüksek Öğrenimde Engelli Öğrenciler” başlıklı
konuşmasında terminoloji birliği gerektiği (Engelli Öğrenciler, Yetersizlikten Engellenmiş Birey, Özel gereksinimli
öğrenciler) ilgili kanun, kanunun uygulanabilirliği, 2012’ye kadar tamamlanması gereken fiziki düzenlemeler, üniversite
yönetimlerinin farkındalığı, bazı üniversitelerde bulunan araştırma merkezlerinin yanısıra taşıdığı önem dolayısıyla her
üniversitede Engelli Öğrenciler Birimlerinin kurulmasının gerekliliği, yüksek öğrenime kadar geçen yıllar içerisinde ayrı
eğitim ve kaynaştırma eğitimi uygulamaları, bunların yarar ve zararları, engellileri yüksek öğrenime hazırlayacak donanımın
sunulmadığı, orta öğrenimde rehberlerin yüksek öğrenim konusunda yapacağı yönlendirmenin önemi, üniversiteye kadar
gelebilmiş engellilerin şanslı ve küçük bir grup olduğu, mezuniyet sonrası istihdam sorunları, üniversiteler olarak engelli
öğrencilere sağlanması gereken araç gereç donanım, barınma koşulları üzerinde durdu ve üniversitenin hedefinin bireyi
bağımsızlığa kavuşturmak olması gerektiğinin önemini vurguladı. Bunlara ek olarak öğretim elemanlarının yetiştirilmesi,
değerlendirme yeterliliklerinin üzerinde durulması, öğretim ortamlarının düzenlenmesi, fiziksel alt yapının düzenlenmesi,
ayrımcılıktan kaçınılması ger ektiğini hatırlatarak üniversiteleri nasıl daha duyarlı yapabiliriz sorusunu gündeme getirdi ve
engelsiz üniversite ağının neredeyse bir STK’ya dönüşüyor olduğunu hatırlattı. Kişiyi engelli yapanın toplumdaki ön yargı ve
uygulamalar olduğunu ifade ederek “Onlar için değil, Onlarla yapılacak” düzenlemelerin başarılı olacağını ekledi.
ODTÜ Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi Deniz Aydemir, Hacettepe Üniversitesi Engelliler temsilcisi Serap Gümüş
engellilerin üniversite yaşamında yaşadıkları sorunları hayatlarından örneklerle aktardılar. Çukurova Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi öğrencisi Zeliha Eldem tarafından gönderilen ve yine kendi yaşamından örneklemeler sunan bir mektup okundu.
Engellilerin istihdamı konusunda yapılan ayrımcılık ayrıntılarıyla tartışıldı. Yeterlilik göz ardı edilerek engelli kotasından
istihdamın yarattığı sorunlar dile getirilerek bu konuda uzman avukatlık bürolarından yararlanılması, STK’larla işbirliği ve
emsal teşkil edecek bireysel mücadele gerektiği sonucun avarıldı. %3’lük engelli kotasının üniversitelerde araştırma
görevlileri için de uygulanması önerildi. Üniversitelerde muafiyetten kaçınılması, yapılabilirliğin zorlanması ve engel özeline
göre eğitim programlarında esneme yapılmasına değinildi. Engellilere danışılmadan yapılan çalışmaların başarısız olacağını
hatırlatıldı.
İlk gün öğleden sonra Anadolu, Bilkent, Boğaziçi, Çanakkale 18 Mart, Gazi, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, ODTÜ ve Uludağ
üniversiteleri adına temsilciler üniversitelerindeki çalışmalarını anlatan sunumlar yaptılar. Bazı üniversitelerde yasa gereği
engelli öğrenciler birimi kurulduğu bazılarında ise henüz birim oluşturulmadığı görüldü.

2. Gün
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Genel Müdürü Ruhi Kılıç çalışmalar, kaynaştırma eğitiminin
önemi, istihdamdaki sorunlar konularında bilgilendirme yaptı. “ Yardım eksenli değil Hak eksenli hizmet/çalışma”
gerektiğini vurguladı. İşaret dili konusu ayrıntılarıyla tartışıldı. Seçmeli ders olarak eğitim fakülteleri öğrencilerine verilmesi
önerildi.
4 ayrı başlıkta çalışma grubu oluşturuldu:

 Akademik erişilebilirlik (uygun ders, sınav ortamı ve malzemesi sağlama, bilgi kaynağına ulaşma)
 Çevre ve mimari erişilebilirlik.
 Yaşama aktif katılım ve ilişkiler (İnsanlar arası iletişim, özgüven geliştirici sanat, spor, hobi faaliyetleri, öğrenci kulüp ve
toplulukları gibi)
 Üniversitelerde sorumluluk paylaşımı (İlgili birimler arasında etkin işbirliği )

Ek: Çalışma Grupları Raporları
Grup sunumlarından sonra genel tartışma bölümlerinde aşağıdaki vurgulamalar yapıldı.
 Engelli öğrencilere akademik destek verirsek engelli engelsize yardım istemek için değil, arkadaşlık etmek için gidecektir.
 Ulaşılabilirlik sadece ortopedik engelliler için değil diğer engellileri de gözetmelidir. Erişilebilirlik kaynak ve bilgiye de
erişimi kapsamalıdır.
 Erişilebilirlik konusu kapsamı nedeniyle ayrı bir çalıştay düzenlenerek ele alınmalıdır.
 Binalarda sadece görme, işitme, ortopedik engelliler için değil kronik rahatsızlığı olanlar için de özel düzenlemeler
gerekmektedir.
 Engelli sadece yardım alan değil yardım veren de olmalıdır.
 Engelsiz Üniversiteler platformu e-grubuna öğrencilerin de katılması konusu ayrıntılarıyla tartışıldı. Her Engelli Öğrenciler
Biriminin ihtiyaç görürse ve uygun öğrenci adayı varsa birer temsilci öğrenci atamasına, gelecek çalıştayda durumun
değerlendirilmesine karar verildi.
 Grupta aktif olamayanların gruptan çıkarılması önerisi değerlendirildi ancak kabul edilmedi.
 Bir sonraki Çalıştay’ın 5-6 Mart 2009 tarihlerinde Ege Üniversitesi’nde yapılması prensip olarak benimsendi.

GRUP 1: AKADEMİK ERİŞİLEBİLİRLİK (Uygun ders, sınav ortamı ve malzemesi sağlama, bilgi kaynağına ulaşma)
Katılımcı Üniversiteler: Atatürk Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Isparta Süleyman Demirel
Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Akademik gereksinimler çalışma grubu akademik gereksinimleri alt başlıklar altında değerlendirmiştir:
Materyaller ve destek sağlayıcılar (engellilerin engel durumlarına göre gereksinimleri değerlendirilerek uygun eğitim
materyallerinin oluşturulması)
A. Görme Engelliler için:

 Kurumların GETEM’e kurumsal üyelik yapması,
 6 nokta körler derneğinin kütüphanesinden yararlanılması,
 Okullara en az 1 adet braille printer sağlanması,
 Okullara JAWS (seslendirme) programının yüklü olduğu en az 1 adet laptop sağlanması,

 Uluslararası düzeyde, üniversitelerin çalışmalarının takip edilmesi,
 Öğrencinin engel durumuna göre materyallerin büyük punto ile yazılması,
 Ders notlarının CD’ye okutulması,
 Görsel malzemeler için kabartma yapılması, (harita, şekil vs.)
 Bir sonraki akademik dönemin ders kitaplarının önceden hazırlanması, (CD’ye okutma vs.)
 Üniversitelerde CD’ye okutulan kitapların linklerinin diğer üniversitelerde, uygun koşullarda paylaşılması,
 Elektronik ortamda hazırlanan tüm materyallere öğrencinin ulaşabilmesi, öğretim görevlisinin sınıfta sunduğu görselleri
öğrenciye vermesi için yaptırım uygulanması,
 2008-2009 Akademik Yılında Eğitim Fakülteleri’nde başlayacak olan ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ isimli zorunlu ders
kapsamında engelli öğrenciye akademik destek sağlanması için uygun koşulların sağlanması,
 Gönüllü görevli ağının kurulması, (Burslu öğrencilerin ya da akademik danışmanların görevlendirilmesi yoluyla engelli
öğrenciye akademik destek verilmesi)
 Öğrencinin ders notları için not tutucu ayaralanması.

B. İşitme Engelliler için:
1. Ders materyallerinin işaret diline çevrilerek CD’ye kaydedilmesi, (Uludağ Üniversitesi bu konuda destek verebileceğini
söylemiştir)
2. Eğitim materyallerin engelli öğrenciler için görselleştirilmesi,
3. Bilgisayar teknolojilerinden yararlanılması,

4. Halka sisteminin oluşturulması. (derste öğretim görevlisinin sesini yükselterek, sesin direk engelli öğrenciye gitmesini
sağlayan sistem)

C. Disleksi, ADHD için:
Derste dağıtılan dökümanların gerektiği koşulda, büyüklük, şekil ya da renk açısından öğrencinin dikkatine uygun hale
getirilmesi.

D. Ortopedik Engelliler için:
 Özellikle çizim veya sanat gibi bölümlerde okuyan öğrenciler için, materyallerin öğrencinin erişimine uygun yerde
bulundurulması,
 Bilgisayar ortamında çizim yapılabilmesi için tek elle kullanılabilecek program geliştirilmesi. (bu şekilde bir program
geliştirilmiş durumda)

E. Öğretim elemanları ve ders yöntemleri
 Akademik dönem başında engelli öğrencinin dersine girecek öğretim elemanları ve diğer ilgili birimlere yazılı
bilgilendirme yapılması, (öğrencinin durumu, sınıf içi ve sınavlar sırasında dikkat edilmesi gerekenler)

 Engelli öğrenciler ile ilgilenen ve fazla mesai harcayan öğretim elemanlarına teşvik edici ödüllendirme yapılması,
(harcadığı fazla zamanın izin olarak verilmesi gibi)
 Engellilerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla seminerler düzenlenmesi,
 Engel durumuna göre ders anlatım biçimine dikkat edilmesi,
 İşitme engelliler için, öğretim görevlisinin dersi arkasını dönmeden anlatması, yavaş ve açık konuşması,
 Görme engelliler için, ders anlatımı sırasında gizli kelimeler kullanılmaması, (şu, burda, gördüğünüz gibi vs.)
 Üniversitelerin Akademik Yıl başında yapılan oryantasyon programı dışında engelli öğrenciler için ayrıca oryantasyon
yapılması, bilgi erişimlerinin nasıl sağlanacağı ve destek alanları hakkında bilgi verilmesi,
 Çalışma yöntemleri konusunda öğrencilere ayrıca zaman ayrılarak bilgilendirme yapılması.

SINAVLAR
A. Görme Engelliler için:
 Okutman ve yazman kullanılması, (akademisyen olmasına dikkat edilmesi)

 Öğrencinin değerlendirmesine bağlı olarak braille veya JAWS programı ile sınav verilmesi,
 Süre uzatması yapılması,
 Büyük punto ile sınavın verilmesi,
 Optik form kullanılmaması,
 Sayfa düzenine dikkat edilmesi,
 Öğrencinin sınav kağıdı değerlendirilirken sayfa düzenine dikkat edilmemesi,
 Soruların mp3 formatında kaydedilerek öğrenciye sorulması,
 Uzun parçalar için, sınavın bölünerek hazırlanması.

B. İşitme Engelliler için:
 İşitme derecesine göre; dinleme sınavı alacak öğrencinin sınavının ayrı alması,
 Dinleme sınavı alacak öğrencinin sınavdan muaf olması,
 Sınav yönergelerinin öğrenciye dikkatli açıklanması.

C. Disleksi, ADHD için:
 Süre uzatması yapılması,

 Sınavın ayrı verilmesi,
 Uzun sınavların bölünerek yapılması,
 Optik form kullanılmaması,
 Sınavın değerlendirmesinde dikkat dağınıklığı ve disleksiden kaynaklanan kelime hatalarının göz önünde
bulundurulmaması.

D. Ortopedik Engelliler için:
Sınav düzeninin öğrencinin uyum sağlayabileceği şekilde oluşturulması.
Yardımcı olabilecek kaynaklar:

http://www.specialeducationalneeds.com/
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/special_en.pdf
http://www.specialeducationalneeds.com/mfl/biblio.doc
GRUP 2: ÇEVRE VE MİMARİ ERİŞİLEBİLİRLİK
Katılımcı Üniversiteler ve Kurumlar: Anadolu Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Muğla Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi ODTÜ T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı Uludağ Üniversitesi II. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı kapsamında “Üniversitelerde Çevre ve Mimari
Erişilebilirlik Grubu” 27 Haziran 2008 tarihinde saat 10:30-12:30 arasında Fizik Bölümünde toplanmış ve aşağıdaki
başlıklarda görüşlerini derlemiştir:
 Yürürlükte olan TS 9111 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları (1991), TS 12460 Şehir İçi
Yollar-Raylı Taşıma Sistemleri, Özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları, (1998), TS 12576 Şehir İçi Yollar –
Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemlerin Tasarım Kuralları vb. standartların
güncellenmesi ve revize edilmesi gerekmektedir. Böylece halihazırda faydalanılmakta olan meslek odaları vb. kuruluşların
hazırlamış olduğu rehber dokümanlar yerine uygulamalarda sıkça rastlanan farklılıkların bulunmadığı ilgili alanlara yönelik
tek bir standart hazırlanmalıdır.
 YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde her üniversitede Özürlüler Danışma ve Koordinasyon
Birimi kurulmalıdır. Yönetmelikte belirtildiği üzere bu birim “mediko-sosyal sağlık, kültür ve spor işleri daire başkanlığına
bağlı” kurulabileceği gibi özellikle yeni kurulacaklarda birim adı korunarak (üniversitelerde benzer isimlerde farklı işlevler
yürüten birimlerden ayrıştırmak amacıyla) farklı başkanlıklara vb. bağlı kurulum modelleri oluşturulabilir.
 Birim, üniversiteye kayıt öncesinde (üniversite internet sayfası, radyo ve TV programları, basın ve basılı dokümanlar) ve
kayıt sırasında öğrencilere daha fazla ve daha uzun zamanlı katkı sağlayabilmek için öğrencilerle etkileşim ve iletişim
kurmalıdır. Engelli öğrencilerle kurulacak iletişim sonucu yapılan tespitler, öğrencinin devam edeceği lisans programının yer
aldığı müdürlük, dekanlık vb. birimin öğrenci işlerine ve ilgili bölümün başkanlıklarına bildirilmeli ve devam edilecek bölüm
birimleri ve birim elemanları konudan haberdar edilmelidir.
 Kampüsler, kampuslerde yer alan yapılaşmış çevre (binalar, açık alanlar, yollar, yeşil alanlar, ulaşım yapı ve araçları vb.)
erişebilirlik açısından analiz edilmeli ve tespitler yapılmalıdır. Analiz ve tespitler, varsa üniversitenin mimarlık bölümleri, bu
bölümlerde engellilerle ilgili konularda çalışan öğretim elemanları, üniversitelerin inşaat daireleri ya da yapı işlerinde görevli
mimarlar tarafından üstlenilmelidir. Mimarların ya da konuyla ilgili tasarımcıların bulunmadığı durumlarda üniversitenin yer
aldığı ilin mimarlar odası şubesi, hatta mimarlar odası genel merkezi aracılığıyla veya bu hizmeti sağlayabilecek diğer
üniversitelerin ilgili birimlerinden yardım alınmalıdır. Mevcut fiziksel çevredeki erişebilirlik sorunlarının yeniden
yaşanmaması için, konuyla ilgilenen mimarların / tasarımcıların kesinlikle engellilerle ilgili konuda yetkin olmasına dikkat
edilmelidir. Aksi takdirde, mevcut yapılaşmış çevreye bütün mevcut yasal prosedüre rağmen bugünkünden farklı yapılar
dahil etme şansı olmayacaktır.
 Kampüsün kendisine ya da içinde yer alan yapıların erişilebilirliğine yönelik olarak, öncelikle erişebilirlik konusunda
yetersizliği bulunan öğrencilerin devam edeceği yapı / yapı grupları başta olmak üzere öncelikli binalar belirlenmeli,
erişebilirliğin sağlanmasına yönelik tespitler yapılmalı, düzenlemeler için bir projesi hazırlanmalı, maliyet belirlenmeli ve
birim faaliyet programına alınarak birimin bütçesine dâhil edilmelidir. Bütçe ödeneği çıkınca da uygulaması
gerçekleştirilmelidir.
 Bütçenin yeterli olmadığı durumlarda uygulamaya kaynak oluşturacak seçenekler (ulusal ya da uluslar arası projeler,
Avrupa birliği projeleri vb.) araştırılmalı ve kullanma olanakları etkin hale getirilmelidir.

 Yapılaşmış çevrenin mevcut durumuyla ilgili yapılacak her türlü çalışmalara ek olarak özellikle yeni yapılacak binalarda,
yollarda, açık alanlarda vb. mekanlarda erişilebilirlikle ilgili işlevsel ve mekansal çözümlerin sunulması sağlanmalıdır.
 Engellilerin Yüksek Öğrenime Katılımını temel alan ulusal katılımlı bir panel, sempozyum vb. organizasyon için de
hazırlık (fikirsel düzeyde) yapılmalı ve 3. çalıştayda bu konu gündeme alınmalıdır.
 Diğer çalışma gruplarından gelen sorular çerçevesinde;
o Mevcut veya tarihi binalarda erişebilirliğe yönelik standart çözümler yerine binanın ya da çevrenin kendine özgü
problemleri tespit edilerek ilgili çevre, yapı ya da mekan için uygun veya uyarlanabilir çözümler üretilmelidir.
o Özellikle mevcut binalarda rampa genel tercih olarak gözükmekle beraber, mekansal yetersizlikler nedeniyle portatif
rampalar, merdiven asansörleri, hareketli asansörler, hidrolik liftler vb. çözümlere başvurulmalıdır.
o Erişebilirlik, yalnızca yetersizliği bulunan öğrenciler için değil herkes için olmalı, eşitlikçi yaklaşım tercih edilmelidir.
Böylece, ayırımcılık ortadan kaldırılırken, erişebilirliğe yönelik kullanıcı potansiyelinin artması ile bu konuda yaptırım gücü
de artırılmış olacaktır.
 Uygun ve örnek olarak nitelendirilecek uygulamaların erişilebilirliği sağlanmalı, geneli ilgilendiren problemler ve bulunan
çözümler paylaşıma sunulmalıdır.
 Birim, yalnızca üniversite içinde sorumluluklar üstlenmemeli, özellikle erişebilirlik, barınma vb. konularında da yetersizliği
olan öğrencilerin problemlerini belirlemeli ve çözümüne yönelik girişimlerde bulunmalıdır.

GRUP 3: YAŞAMA AKTİF KATILIM VE İLİŞKİLER (İnsanlar arası iletişim, özgüven geliştirici sanat, spor, hobi
faaliyetleri, öğrenci kulüp ve toplulukları gibi)
Katılımcı Üniversiteler: Adıyaman Üniversitesi Atılım Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Çukurova
Üniversitesi Karaelmas Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

Mersin Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Konu iki ana başlıkta ele alındı, değerlendirmeler ve öneriler bu iki başlık altında
toplandı.
A. İlişkiler, insanlar arası iletişim B. Özgüven geliştirici faaliyetler, öğrenci kulüp ve topluluklarına katılım
Bütün değerlendirme ve öneriler engellilerin izole edilmeksizin engelsizlerle birlikte yaşamaları gereği gözönünde
bulundurularak yapıldı.
A. İlişkiler, insanlar arası iletişim
o Yönetim, akademisyenler, öğrenciler için farkındalık çalışmaları yapmak,

o Eğitim Fakülteleri’nde öğretmen adaylarına farkındalık ve engellilerle olumlu iletişim becerileri konusunda eğitim vermek,
o Engelli öğrencilerin de üniversitelerin değişik birimlerinde ücret karşılığı çalışma olanağından faydalandırılması, böylelikle
doğal bir kaynaşma ortamı sağlanması,
o İnsanlar arası iletişimin doğal ortamları olan kütüphanelerin, kafeteryaların, laboratuvaların, spor ve sosyal tesislerin,
donanım ve kaynak açısından engellilere uygun olarak zenginleştirilmesi, bu mekanların engelsizleştirilmesi,
o Kaynaşma açısından ortak yaşam alanı olan yutlarda engellilerin özel gereksinimlerini karşılayacak koşulları sağlamak
ancak onları izole etmemek ve engelsizler karşısında ekstra avantajlı olacakları bir durumu yaratmamak ve olası istismarlara
engel olmak
o Gerekli durumlarda ailelerle belirli sınırlar içerisinde iletişim içinde olmak

B. Özgüven geliştirici faaliyetler, öğrenci kulüp ve topluluklarına katılım
 Üniversitelerde düzenlenmekte olan / düzenlenecek spor etkinliklerinde / yarışmalarında engelliler için de kategori
ayrılması,
 Spor kulüp ve topluluklarında engellilerin de yer alması (engellilerin mutlaka spor yaparak bu topluluklarda yeralması
gerekmiyor, topluluğun yönetimsel kademelerinde yeralarak da bu ekiplerin bir parçası olabilirler.
 Bowling, masa tenisi, futbol, okçuluk, dart, bedminton, basketbol, satranç, bisiklet, atletizm, dalış sporlarının kaynaştırma
spor branşı olarak uygun oluşlarından hareketle engellilerin bu spor dallarındaki mevcut topluluklara girmeleri ya da yeni
toplulukların oluşturulması aşamasında sorumluluk üstlenmeleri için teşvik edilmeleri
 Kaynaştırma spor branşı olarak uygunluğu ve her engel grubu tarafından yapılabilirliği açısından uygun üniversitelerde
bowling kulüpleri kurulması, üniversiteler arası bowling buluşmaları / yarışmaları düzenlenmesi
 Kaynaştırma etkinliği olarak dans, tiyatro, müzik toplulukları etkinlikleri düzenlemek
 Her yıl sonunda üniversiteler arası buluşmalar / şenlikler düzenlenmesi,
 Özendirici olması bakımından katılım sertifikaları düzenlenmesi,
 Engelli Öğrenciler Birimi sorumlularının engelli öğrencileri kulüp ve topluluklara katılım ve yeni topluluklar kurmaya
teşvik etmeleri, sorumluluk vermeleri
 Mevcut öğrenci kulüp ve topluluklarında engeli olmayan öğrencilerde bilinç oluşturulması ve engellileri bu oluşumların
içine dahil etme konusunda teşvik edilmeleri
 Her üniversitenin çevresel özelliklerine göre engellilerin çevredeki sanat, spor, hobi faaliyetleriyle tanıştırılması,
yönlendirilmesi, bağlantıların kurulması,

 Donanımlı ve sistemi yerleşmiş üniversitelerin diğerlerine model olması, rehberlik yapması, çeşitli vesilelerle evsahipliği
yapması,
 Üniversitelerin liselerde ve dershanelerde gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinde Engelli Öğrenciler Birimleri’ni ve
engellilerin üniversite ortamında yaşama aktif katılabilecekleri olanakları tanıtmaları,
 Üniversitelerde yapılan oryantasyon etkinliklerinde Engelli Öğrenciler Birimi’nin ve engelli öğrencilerin katılabilecekleri
etkinliklerin tanıtılması,

 “Akran dayanışması” yolu ile engellilerin sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması, engelsiz
akranların engelli öğrencileri katılım yönünde teşvik etmeleri,
 Engelli Öğrenciler Birim’lerine destek öğrenci kulüpleri kurulması,
 Şu ya da bu yolla yaşama aktif katılmış ve başarılı engellilerin toplantılar ya da basılı malzeme yoluyla engelli öğrencilere
model olarak sunulması,
 Üniversitelerin değişik idari yapılanmaları dikkate alınarak spordan, öğrenci kulüp ve topluluklarından sorumlu kişilerin ve
psikologların bu çalışma kapsamında birebir birlikte çalışmak üzere paydaş olmalarının sağlanması,
 Engelli Öğrenciler Birimi çalışanlarının bütün bu çalışmalarda, karşılaşılabilecek katılım sorunlarından olumsuz
etkilenmeyerek çalışmalarına kararlılıkla devam etmeleri

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI İNSAN İLİŞKİLERİ KURMALARI, SOSYAL, SANAT, SPOR GİBİ ALANLAR
YOLUYLA YAŞAMA AKTİF KATILABİLMELERİ, ONLARA ÖZGÜVEN DESTEĞİ SAĞLAYACAK OLMAKLA
BİRLİKTE ONLARI ÇEŞİTLİ CEMAATLERE İTİLMEKTEN DE KURTARABİLECEK ÖNEMLİ BİR FAKTÖRDÜR.
GRUP 4: ÜNİVERSİTELERDE SORUMLULUK PAYLAŞIMI (İlgili birimler arasında etkin işbirliği)
Katılımcı Üniversiteler: Bilkent Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ege Üniversitesi Gazi
Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Isparta Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi ODTÜ Uludağ
Üniversitesi
II. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı kapsamında “Üniversitelerde Sorumluluk Paylaşımı Çalışma Grubu” 27 Haziran 2008
tarihinde saat 10:30-12:30 arasında MM25 amfisinde toplanmış ve aşağıdaki başlıklarda görüşlerini derlemiştir.
A. Üniversitelerin misyonunun belirlenmesi
Her bir üniversite engellilik ile ilgili misyonunu belirleyecek (Örnek; Boğaziçi Üniversitesi’nin misyonu yazılacak)
B. Engelli öğrenci biriminin oluşturulması

 Üniversiteler engelli öğrenci birimini oluşturmak ve çalıştırmak üzere bir yönerge hazırlamalı,
 Yapısı (personel yapısı) belirlenmeli,
 İş tanımları oluşturulmalı,
 Çalışma koşulları (standart çalışma prosedürleri) ve çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmeli,
 Bütçesi oluşturulmalı,
 Rektör danışmanlarının yetkisi olmadığı için birim rektör yardımcılığına bağlı olarak kurulmalı, (tercihen eğitim
öğretimden sorumlu bir rektör yardımcısı)
 Akademisyenler de birim çalışmalarına destek olmalı,

C. Her bir fakülteden katılımın sağlanmalı,
 Tam zamanlı bir sekreter birimde görev almalı,

 Sağlık Kültür Daire Başkanlığı bünyesinde yer almalı,
 Her bir çalışanı üniversite mezunu olmalı,
 Koşullarını sağlayan ve birimlerini kuran üniversitelerde ileriye dönük olarak Engelsiz Üniversite Komisyonu’nun
kurulmalıdır.

D. Engelli öğrenci biriminin hizmetleri
 Kayıt öncesi ve kayıt sırası verilen hizmetler şunlardır; Engelli öğrencilerin birim hakkında bilgi sahibi olması için internet
sayfasında ve ilgili broşürlerde bilgiler yer almalı. (Örnek; Bilkent)
 Temel bilgilerin yer aldığı bir broşürün başlangıçta hazırlanması (ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi örneklerine bakılacak ve
her üniversite kendi koşullarına göre kendi broşürünü oluşturacak) Broşür içeriğinde;Öğrenci nereye başvuracak?Hangi
hizmetler var? başlıkları yer almalıdır.
 Engelli öğrencilerin gereksinimlerini belirlemek amacıyla Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen form kullanılabilir.

 Kayıt sırasında engelli öğrencilere yönelik ayrı bir masanın bulunması. (amacı engelli öğrenciden çok diğer kişilerde
farkındalık yaratmak ve bu konuda bilgi sunmak, masaya başvurmayan engelli öğrencilerin daha sonra başvurmaları için
haberdar etmek)
 Kayıtlar sırasında öğrencilere engelli öğrenci biriminde çalışma konusunda soru sorulabilir. (gönüllü öğrenci bulma ve
çalışmanın incelikleri- burs vb.)
 Engelli öğrenci gereksinimleri takip edilmeli ve değerlendirilmeli.
 Fiziksel ve sunulan hizmetler bakımından oryantasyon;
 Kampüsü öğrenmek amacıyla oryantasyon programı uygulamak
 Kayıt yapılan haftada uygulanacak bir orantasyon programı hazırlamak (örn; dört öğrenciye bir danışma gibi)
 Eğitim öğretim gereksinimlerinin saptanması
 İlgili anabilim dalları ile öğrenci için yetersizlik alanlarına uygun bireysel gereksinimlere göre öğretim planının yapılması,
öğretim elemanlarının haberdar edilmesi ve gereksinimi olan öğrenim materyallerinin sağlanması
 Engelli öğrencilerin yardımcı teknoloji (ortez-protez vb.) gereksinimlerin belirlenmesi
 Engelli öğrencilerin burs gereksinimlerini belirleme ve burs taleplerini değerlendirme
 Eğiticilerin gereksinimleri farklı öğrenciler ve öğretimleri konusunda “farkındalık eğitimlerinin” planlanması ve
yürütülmesi
 Eğiticilere engellilik konusunda bilgi sağlama (eğiticiler için paket bir bilgilenmenin hazırlanması)
 Üniversitelerin kendi koşullarında engelli bireylere yönelik çalışmaları konusunda döküman ve iletişim listesi oluşturma
(örn; disleksi ile ilgili çalışan var mı? Öğrenci nasıl yönlendirilebilir?) ve bu tür gereksinimi olan öğrencileri ilgili birimlere
yönlendirme
 Ayrıca birim aşağıda tanımlanan başlıklarda da hizmet verecektir;
 Birimin akademik ortamda tanıtılması
 Birime ilgili tarafların (öğrenci, eğitici, üniverite çalışanı) gönüllü katılımını sağlama Engelli öğrencilerin zorlama olmadan
birime başvurusunu teşvik etme
 Öğrencinin bilgilerini saklama (mahremiyet) konusunda titiz davranma
 Diğer üniversitelerin engelli öğrenci birimleri ile iletşimin sürekli kılınması ve bilgi paylaşımı
 Birimin psikolojk danışmanlık birimi olmadığı ve gereksinimi olan öğrencilerin psikoloğa yönlendirilmesi

 Birimin çalışma esaslarının profesyonelce yürütülmesi, duygusallık boyutunun olmaması

3. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI

5-6 Mart 2009
İstanbul Üniversitesi

Bu çalıştay İstanbul Üniversitesi Özürlüler Aratırma ve Uygulama Merkezi ve
İstanbul Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi tarafından düzenlenmiştir.

Teşekkür
Engelli üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasında karşılaştıkları sorunlar çok fazla ve çözümleri çoğu zaman
çok karmaşık. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen bu çalıştayla bu zorlukları biraz daha aştık, çözümlere biraz daha
yaklaştık. Çalıştay’ın öncesinde, düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde bizlerden değerli katkılarını
esirgemeyen;
Türk Üniversiteleri Engelli Platformu ve Engelsiz ODTÜ koordinatörü Sayın Claire Özel’e,
Engelsiz Ege koordinatörü Sayın Y. Doç. Dr. Hatice Şahin’e,
Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Ayşegül Ataman’a,
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Sayın Y. Doç. Dr. Nalan Babür ve Sayın Y. Doç. Dr.
Hande Sart’a,
Bilkent Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Sorumlusu Sayın Sena Özel’e,
Değerli katkılarıyla çalıştayın gerçekleşmesini sağlayan üniversite ve resmi kurum temsilcilerine,
Özverili çaba ve gayretleri ile 3. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayının Düzenleme Kuruluna destek olan İstanbul
Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Biriminin gönüllü öğretim üye ve yardımcılarına,
Gönüllü çalışan sevgili öğrenci ve mezunlarımıza,
İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sayın Y. Doç. Dr. Ergün Yolcu’ya,
İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Şafak
Karamehmetoğlu’na,
İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yunus Söylet’e teşekkürü bir borç biliriz.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Resa Aydın(Başkan)
Araş. Gör. Sergender Sezer (Sekreter)
Prof. Dr. Yıldız Altınok
Prof. Dr. Zeynep Aytepe
Uzm. Güler Demir
Öğr. Gör. Berjan Demirtaş
Prof. Dr. Sevil Gülçür
İffet Ok
Prof. Dr. Tevfik Özcan
Prof. Dr. Saadet Pabuccuoğlu
Nihal Sözeri
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Giriş
İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘3. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’ 5–6 Mart 2009
tarihlerinde İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Çalıştayın ana hedefi; üniversiteler bünyesinde engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit koşullarda
öğrenim görmelerini sağlayacak düzenlemeler konusunda çalışmalar yapmaktı. Çalıştay öncesinde İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Türkiye’deki 124 devlet ve vakıf üniversiteleri ile Yüksek Öğrenim
Kurumundan (YÖK), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), Özürlüler İdaresi Başkanlığından
(ÖZİDA) gibi ilgili resmi kurumlara resmi davet mektubu gönderildi.
İki tam gün süren Çalıştaya, Yüksek Öğrenim Kurumundan (YÖK) iki, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezinden (ÖSYM) bir, Özürlüler İdaresi Başkanlığından (ÖZİDA) iki, İstanbul Barosundan ikişer temsilci
ile 65 üniversiteden temsilciler katıldı. Ayrıca Engelsiz Kariyer Haber Portalı, Türkiye Ekonomi Bankası,
Türkiye Omurilik Felçliler Derneği, Sivil Toplumu Kalkındırma Derneği gibi kuruluşlar da gözlemci
gönderdiler. Toplam katılımcı sayısı 156’dır.
Çalıştay İstanbul Üniversitesinin tarihi Doktora Salonlarında, Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET’ in ve
İstanbul milletvekili Lokman Ayva’nın açılış konuşmalarıyla başladı. İlk gün öğleden önceki konferans ve
panellerde, engellilikle ilgili sosyal model irdelendi ve Türkiye’de eğitim gören bir üniversite öğrencisini
bekleyen sorunlar tartışıldı. Öğleden sonra ise, çalışma grupları oluşturuldu; grup içi sunumlar ve küçük grup
tartışmaları yapıldı.
Çalıştay programına göre düzenleme kurulu tarafından “Yeşil Grup – Engelsizlerin Eğitimi”, “Sarı Grup Ders ve Sınav Uygulamaları”, Mavi Grup - Engelsiz Birimlerin Yasal Çerçevesi ve Üniversite İçindeki
Organizasyon” ve “Kırmızı Grup - Mevcut Yasaların Hayata Geçirilmesi ve Yasal Boşluklar” adı altında dört
çalışma grubu oluşturulmuştu. Ancak öngörülen dört çalışma grubu, katılımcı sayılarına göre üçe indirildi, buna
göre aşağıdaki 3 çalışma grubu oluştu:
 Engelsizlerin Eğitimi (Yeşil grup)
 Ders ve Sınav Uygulamaları (Mavi grup)
 Engelsiz Birimlerin Yasal Çerçevesi ve Üniversite İçindeki Organizasyonu (Sarı grup)
Çalıştayın ikinci günü öğleden önceki oturumlarda, çalışma grupları raporlarına son şekli verildi. Ayrıca ikinci
günde, engelli öğrencilerin yasal hakları, mevcut yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelere uyulmaması
durumunda yasal yönden yapılabilecekler hakkında konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılan sunumlar
izlendi. Öğleden sonraki oturumlarda ise, hazırlanan grup raporlar tüm grupla paylaşıldı.
Çalıştay sırasında gerçekleştirilen müzik ve perküsyon dinletileriyle katılımcıların yoğun çalıştay
temposundan sıyrılıp, sosyal bir platformda buluşmaları sağlandı. İlgi duyan
katılımcılara İstanbul
Üniversitesinin tarihi salonları ve binaları tanıtıldı.
Çalıştayda ayrıca, farklı üniversitelerde yapılan uygulamaların paylaşılabilmesi amacıyla, hazırlanan ortak
formatta poster sunumları yapıldı.
Beklentilerin üzerinde bir katılım sağlanan 3. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayının son panelinde Türk
Üniversiteleri Engelli Danışma Platformu’nun Geleceği” tartışıldı. 2010 yılındaki çalıştayın Ege
Üniversitesi’nde, 2011 yılındaki çalıştayın ise Ankara Üniversitesi’nde yapılması karara bağlandı.
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ÇALIŞTAY PROGRAMI
5 Mart 2009
08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:20 Açılış ve Hoş geldiniz
Prof. Dr. Resa Aydın ( İÜ Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
Claire Özel (Türk Üniversiteleri Engelli Öğrenci Danışmanları Platform Koordinatörü)
Prof. Dr. Yunus Söylet (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
09:20- 09:30 Engelleri Aşmış bir Politikacı: Lokman Ayva
Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Milletvekili
09:30-10:10 Konferans: Engellilikte Toplumsal Model
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydan Oral (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Konuşmacı: Y. Doç. Dr. Hatice Şahin (Ege Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışmanı)
10:10-10:40 Kahve arası
10:40-12:00 Panel Tartışma : Türkiye’de Engelli Üniversite Öğrencilerini Bekleyen Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Panel Başkanı: Prof. Dr. Ayşegül Ataman (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Öğretim Üyesi)
Panel Konuşmacıları:
Tayyaz Kuz (T.C. Özürlüler İdaresi Başkanlığı)
Menşure Aydın (Kocaeli Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışmanı)
Tevfik Yüksel ( İÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencisi.)
Didem Topçuoğlu Atay ( İÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema, Televizyon Bölümü Mezunu) )
12:00-13:30 Öğle yemeği
13:30-15:00 Küçük Grup Çalışmaları-Sunumlar
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-17:00 Küçük Grup Çalışmaları-Sunumlar
18:00-19:00 Müzik Dinletisi
19:00-21:00 Akşam Yemeği-Profesörler Evi (Beyazıt Kampüsü İçinde)
6 Mart 2009 Cuma
09:00-10:30 Küçük Grup Çalışmaları-Tartışma
10:30-11:00 Kahve arası
11:00- 12:00 Küçük Grup Çalışmaları-Sonuç
12:00-13:30 Öğle yemeği
13:30- 15:00 Grup raporlarının okunması
15:00-15:30 Kahve arası
15:30- 16:30 Panel Tartışma: Türk Üniversiteleri Engelli Danışmanları Platformunun Geleceği
ÇALIŞMA GRUBU SUNUMLARI VE KATILIMCI LİSTELERİ
ENGELSİZLERİN EĞİTİMİ (YEŞİL GRUP)
Prof. Dr. Resa AYDIN (İstanbul Tıp
“Güncel Sınıflama / Fiziksel Engelliler / Kronik
Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Hastalıklara Bağlı Engel Grupları”
A.B.D.)
Claire ÖZEL (ODTÜ, Engelsiz ODTÜ
“Engelsiz Bilinç Eğitimi”
Koordinatörü)
Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL (Cumhuriyet
“Engelli Olmak İnsanca Yaşamaya Engel
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi )
midir?”
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“Zihinsel Engellilik”
“Engelsiz Üniversiteler, Engelsiz Kentler,
Engelsiz Toplum”

Doç. Dr. Hilmi ÖZDEN (Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY (Bartın
Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yrd.)

Grubun amacı:
Engellilikle ilgili terminoloji, engel grupları ve tanımlamaları hakkında ortak dil oluşturmak.
Engelli bireyin toplumla bütünleşmesi konusunda önemli bir kısıtlama oluşturan, toplumun ayrımcı
ve duyarsız tutum ve davranışlarını geliştirmek konusunda öneriler oluşturmak.
Tartışma soruları : Duyarlılığı arttırmak ve bilinç geliştirmek için neler yapılabilir- öğrenciler,
eğitimciler ve yöneticiler için?
KATILIMCI LİSTESİ
Abdülkadir ANAÇ

Daire Başkanı

Ahmet GÖKBEL
Alişan DÖNDAR

Prof.Dr.
Bilgi İşl.

Ayşın GÜRBÜZ

Koordinatör

Ayşegül ATAMAN

Prof. Dr.

Ayşegül FRANKE

Dr.

Banu Yaman

Yrd.Doç.Dr.

Berjan DEMİRTAŞ
Cevat NİSBET

Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.

Claire ÖZEL
Didem GÜRDOĞAN

BirimKoordinatörü

Esra AKTAŞ

Arş.Gör.

Gülbaşak DİKTAŞ

Sosyal Hizmet Uzmanı

Güler DEMİR

Uzman

Halide Gamze İNCE

Arş.Gör.

Hilmi ÖZDEN
İskender ÖZGÜR
İsmet ÜNSAL

Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Memur

Kemal ÇAMLIOĞLU

Pedagog

Mahmut HIZIROĞLU Yrd.Doç.Dr.

Özürlülük
Araştırmaları ve
İstatistik Dairesi Bşk.
Cumhuriyet Üni.
İlahiyat Fakültesi
Yıldız Teknik Üni.
SKS Daire Bşk.
Öğrenci Dekanlığı
Bilkent Üni.
Koordinatörü
Gazi Üni.
Özel Eğitim Bölümü
Yabancı Diller
İstanbul Üni.
Bölümü Başkan Yrd.
Eğitim Fak. Eğitim
Aksaray Üni.
Bilimleri
İstanbul Üni.
Veteriner MYO
Ondokuz Mayıs Üni.
Veteriner Fakültesi
Engelsiz ODTU
ODTÜ
Koordinatoru
Çanakkale Onsekiz Mart Engelliler
Üni.
Koordinasyon Birimi
Okan Üni.
Sağlık Yönetimi Böl.
Özürlü Öğrenci
Sakarya Üni.
Birimi
İstanbul Uni.
Küt. Dok. D. Bşk.
Zonguldak Karaelmas Engelli Öğrenci
Üni.
Birimi Koordinatörü
Osmangazi Üni.
Tıp Fakültesi
Çukurova Üni.
Kocaeli Üni.
Özürlü Öğrenciler
Celal Bayar Üni.
Birimi
Sakarya Üni.
İİBF
Özürlü Öğrenci
Akdeniz Üni.
Birimi
ÖZİ

Mehmet Gülengöz

Psikolog

Mehmet KIZILTAŞ

Sunucu-DanışmanYapımcı

Engelsiz Kariyer

Menşure AYDIN

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üni.

Meral BOZDEMİR

Uzm. Psikolog

Maltepe Üni.

Murat Doğan

Öğr.Gör.

Anadolu Üni.

Nalan Babur
Nesrin AŞTI

Yrd.Doç.Dr.
Prof.Dr.

Boğaziçi Üni.
Muğla Üniv.

Nevin TÜRKEŞ

Uzman Psikolog

Uludağ Üni.

Nihal SÖZERİ

YO Sekreteri

İstanbul Üni.

Engelli öğrenci
araştırma ve
uygulama birimi
SKS Daire Bşk.
Özürlü Öğrenci
Birimi
Eğitim Fakültesi
Fethiye Sağlık YO.
Engelsiz Üniversite
Komitesi
Teknik Bilimler
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MYO
Sağlık YO.
Eğitim Fakültesi
Dekan Yrd.
Orman Fakültesi
Mediko Sosyal
Birimi
Sağlık Bilimleri Fak.
Özürlüler Araştırma
ve Uygulama
Merkezi

Nuray ŞİMŞEK

Öğr. Üyesi

Nevşehir Üni.

Nuray Taştan

Yrd.Doç.Dr.

Kırıkkale Üni.

Özlem YÜCE

Y.L. Öğrenci

Bartın Üni.

Ramazan ALTUNÖZ

Sosyal Hizmet Uzmanı

Çukurova Üni.

Rasmi MUAMMER

Öğr. Üyesi

Yeditepe Üni.

Resa AYDIN

Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Saadet
PABUÇCUOĞLU

Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Mühendislik Fak

Selma ÇELİKYAY

Yrd.Doç.Dr.

Bartın Üni.

Sergender SEZER
Serhat
PABUÇCUOĞLU

Arş.Gör.

İstanbul Uni.

Orman Fak. Dekan
Yard.
Edebiyat Fak.

Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Veteriner Fak

Sevim ÜNSAL

Öğr.Gör.

Batman Üni.

Teknik Eğitim
Fakültesi

Tevfik YÜKSEL
Öğrenci
Tülin Gündüz CENGİZ Öğr.Gör.Dr.

İstanbul Üni.
Uludağ Üni.

Ulviye KIZILKAYA

Mimar

Anadolu Üni.

Yaşar BARUT
Yıldız ALTINOK

Yrd.Doç.Dr.
Prof.Dr.

Yusuf AÇIKEL

Yrd.Doç.Dr.

Yusuf GÜLBAKAN

Öğrenci

Z. Aytül ÇAKMAK

Doç.Dr.

Zühal DÜZGİT

Prof.Dr.

Özürlü Öğrenci
Birimi
Ondokuz Mayıs Üni.
Eğitim Fak.
İstanbul Üni.
Mühendislik Fak.
Engelliler Araştırma
Süleyman Demirel Üni. ve Uygulama
Merkezi
İstanbul Üni
İletişim Fak.
Halk Sağlığı
Kırıkkale Üni.
Anabilim Dalı
Başkanı
İstanbul Üni.
Mühendislik Fak.

DERS VE SINAV UYGULAMALARI (SARI GRUP)
Grup çalışmasının amacı; üniversitelerde farklı biçimlerde yer alan ders ve sınav
uygulamalarının gözden geçirilmesi ve sınavların engelli öğrencilerin gereksinimlerine uygun hale
getirilmesi için öneriler geliştirilmesidir.
Öğr. Gör. Necati
ALTEMUR (Giresun
“Sınav Uygulamaları”
Üniversitesi Şebinkarahisar
M.Y.O. )
Sena ÖZEL ( Bilkent
“Mevcut Uygulamalar – Dersler ve Sınavlar Hakkında
Üniversitesi Engelli
Bilgilendirme”
Öğrenciler Birimi Sorumlusu)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki
ÜNAL (Van Yüzüncü Yıl
“Gelecek İçin Bir Araştırma Önerisi”
Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü)
“M.K.Ü. Engelsiz Üniversite Kapsamında Yapılan ve
Yapılması Planlananlar”

Dr. Suad Sakallı ( Mustafa
Kemal Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim
Bölümü)

Farklı engel gruplarının ihtiyaçlarının belirlenmesi, derslerde nerelerde zorluk çektiklerinin,
sınavlarda özellikle başarısız oldukları bölümlerin aktarılması
Engelli öğrencilere ihtiyaçlarına uygun farklı sınav tipleri sunma konusunda yurt dışı örnek
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uygulamaların anlatılması
Tartışma soruları;
Engelli öğrencilerin farklı sınav tipleri (yazılı, sözlü, uygulamalı gibi) gereksinimleri nelerdir?
Farklı üniversitelerde eğitim öğretim yönetmeliklerinde sınavlar hangi içerikle yer alıyor?
Yönetmeliklerde engelli öğrencilerin sınav uygulamaları konunda bilgi yer alıyor mu?
Sınav gereksinimleri eğitim öğretim yönetmeliklerine nasıl yansıtılabilir? Yönetmelik
değişiklikleri için nasıl bir yol izlenecek?
Sınav yönetmeliklerinde engelli öğrencilere yönelik yapılan değişikliklerin üniversite içinde
duyurulması ve uygulamaların izlenmesi nasıl sağlanacak?
KATILIMCILAR
Adem ÖZBEK

Arş.Gör.

Ahmet Zeki ÜNAL

Yrd.Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üni.

Elif ÇALIŞKAN

Uzm.
Psikolog
Arş.Gör.

Bahçeşehir Üni.
Marmara Üni.
Sabancı Üni.

Elzi MENDA
Emel SARDOĞAN

Nevşehir Üni.

Funda SAVAŞ GÜN

Arş.Gör.
GETEM
Direktörü
Prof.Dr.

Gaye AKSOY

Uzman

Atılım Üni.

Gülnur MERTOĞLU
ELMAS

Yrd.Doç.Dr. İstanbul Üni.

Hakan SARI

Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üni.

Engin Yılmaz

Hazal Özlem ERSAN
Öğrenci
Kadir Berber
Öğr.Gör.
Mehmet
Öğrenci
MAHRAMANLIOĞLU

Nergiz FİLİZ
Nesrin Özdemir
Neşe KARS
Nilüfer ÖZABACI
Özlem TAŞKIN
Selda TAŞDEMİR
Sena ÖZEL
Serdar KULAK
Sıdıka PARLAK
Suad SAKALLI
GÜMÜŞ
Tayyar KUZ

Öğr.Gör.

Engelli Öğrenci Destek
Sorumlusu

Boğaziçi Üni.

GETEM

Marmara Üni.

İletişim Fak.
Öğrenci Gelişim Danışma
Merkezi

Hatice BAKKALOĞLU Öğr.Gör.Dr. Ankara Üni.

Necati ALTEMUR

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü

ÖSYM

Belma ATAK
Duygu Türkdoğan

Giresun Üni.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Engelli Danışma ve Destek
Hizm

İstanbul Üni.
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Eğitim Fak.
İstanbul Üni.
Giresun Üni.

Öğrenci
İzmir Ekonomi
İşleri
Üniversitesi
Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Bahçeşehir Üni.
Doç.Dr.
İstanbul Üni.
Doç.Dr.
Osmangazi Üni.
ÖSYM
Arş.Gör.
Hacettepe Üni.
Birim
Bilkent Üni.
Sorumlusu
Öğrenci
İstanbul Üni.
Öğr.Gör.Dr. Uludağ Üni.
Öğr.Gör.Dr. Mustafa Kemal Üni.
ÖZİDA

Şebinkarahisar Meslek
Yüksekokulu
Genel Sekreter Yardımcısı
İletişim Fak.
Tıp Fakültesi
Sosyoloji Böl.
Engelli Öğrenciler Birimi
Edebiyat Fak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim
Böl.
Özürlülük Araştırmaları ve İst.
Dai. Bşk.

ENGELSİZ BİRİMLERİN YASAL ÇERÇEVESİ VE ÜNİVERSİTE İÇİNDEKİ
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ORGANİZASYON (MAVİ GRUP)
Yard. Doç. Dr. Ümit AKÇA
“Süleyman Demirel Üniversitesi Engelli Araştrma ( Isparta Süleyman Demirel
ve Uygulama Merkezi Danışmanlık Uygulamaları” Üniversitesi Engelliler Araştırma
ve Uygulama Merkezi)
Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN (
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
“Engelsiz Ege Birimi Deneyimi”
Halk Sağlığı A.B.D.)
Öğr. Gör. Sıdıka PARLAK
(Uludağ Üniversitesi Sosyal
Bilimler M.Y.O)
Dr. Nurdan ÖZDEN (Uludağ
“Kurumlardaki Rehberlik Danışmanlık
Üniversitesi Mediko-Sosyal
Hizmetlerinin Engelli Bireylere Uygulanması”
Merkezi)
Psikiyatrist Dr. Nevin TÜRKEŞ
( Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Nöroloji A.B.D.)
Prof. Dr. Yıldız UZUNER
“Anadolu Üniversitesi’nde Özel Gereksinimi Olan
(Anadolu Üniversitesi Engelli
Öğrencilerin Destek Çalışması”
Öğrenciler Birimi)
Grup çalışmasının amacı; halen yürürlükte olan yönetmeliğin gözden geçirilmesi ve engelsiz
birimlerinin örgütlenmesini daha fazla desteklemek amacıyla yapılabilecekler konusunda görüş
oluşturulması ve engelsiz birimlerinin üniversite yönetimi içindeki organizasyon şeması konusunda
standart bir uygulama belirlemektir.
Tartışma soruları;
Engelsiz birimlerinin kurulmasına zemin oluşturan yönetmelikten taraflar (üniversite yönetimi,
idari birimler) haberdar mı? nasıl haberdar edilebilir?
Yönetmeliğin yaptırım gücü nedir?
Engelsiz birimlerinin organizasyonu ile ilgili yönetmelikte yer alan ama pratik uygulamada
karşılığı olmayan maddeler var mıdır? Nelerdir? Ne olmalıdır?
Engelsiz öğrenci birimi örgütlenmesi yönetmelikle uyumlu mu? Hangi konularda farklılıklar var?
Engelsiz öğrenci birimi hangi (rektörlük, Sağlık kültür spor daire başkanlığı, öğrenci dekanlığı vb.)
örgütlenme şeması altında yer alıyor?
Engelsiz öğrenci birimlerinin örgütlenme (organizasyon biçimi) nasıl? (koordinatör(ler),
öğrenciler, sekreterya vb.)
Engelsiz öğrenci birimlerine koordinatörlük atama esasları belirli mi? nasıl olmalı?
Engelsiz öğrenci birimlerinin örgütlenme biçimi yazışmaları nasıl etkiliyor?
Engelsiz öğrenci birimlerinin daha etkin çalışması için öneriler (yasal, idari, bireysel temaslar vb.)
nelerdir?
Yeni kurulacak olan birimler için örnek örgütlenme şeması ve görev tanımı nasıl olmalı?
KATILIMCILAR
K.Sütçü İmam Üni.

İİBF İktisat Böl.

Ahmet BECAN

Çanakkale Onsekiz
Mart Üni.

Akın KAYA

Ankara Üni.

Engelliler Koordinasyon
Birimi
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı

Adem Yavuz ELVEREN

Arş.Gör.Dr.

Ali Fuat Açıkgöz

Daire Bşk.

Asuman TULUK

Şube Müd.

Ayça BAL

Ağrı İbrahim Çeçen
Üni.
Uşak Üni.
İstanbul Üni.

Ayşe Nilay EVCİL

Yrd.Doç.Dr.

Beykent Üni.

Ayşe Nurdan ÖZEN
Aytuğ Ertav

Uzm. Dr.
Uludağ Üni.
Ortopedi Uzmanı Anadolu Üni.

Öğrenci İşleri D. Bşk.
SKS Daire Bşk.
Kimyasal Teknolojiler
Anabilim Dalı
Mühendislik Mimarlık
Fak.
Özürlü Öğrenci Birimi
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Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Uzman
Hukukçu
Uzm. Psikolog
Bilgi İşl.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.

Mersin Üni.
YÖK
İstanbul Barosu
İstanbul Üni.
TEB
Kırıkkale Üni.
Aksaray Üni.
Beykent Üni.

Hamdi TEMEL

Prof.Dr.

Dicle Üni.

Hatice ŞAHİN

Dr.

Ege Üni.

Hüseyin Haşimi GÜNEŞ

Yrd.Doç.Dr.

Mardin Artuklu Üni.

Işıl Özgül KALYONCU

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üni.

İdil Işıl GÜL
İffet OK
İmren Saniye Fidan
İrem TOPUZ

Dr.

Lerzan ÖZER

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Bilgi Üni.
İstanbul Üni.
İstanbul Üni.
Okan Üni.
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üni.

Binnaz KIRAN ESEN
Canan ÜNVAN
Cemal DONAT
Ferah VEDİ
Gamze DİNÇ
Gamze Ebru ÇİFTÇİ
Gülçilem Şahin
Gülser SERPER

Öğrenci
Öğrenci

Lütfiye ÖZMARANGOZ

Gaziantep Üni.

Sosyal Hizmet
Uzmanı
Murat Mert KANTARCIOĞLU Birim Sekreteri
Müge TOKAD
Psikolog
Nuray UZUNÖREN
Oğuz AKKAYA
Öğrenci
Onur KADAYIF
Öğrenci
Ömür KARACA
Öğr.Gör.
Papatya KARAKURT
Yrd.Doç.Dr.
Pınar ÇİÇEKOĞLU
Pınar MEDAN

Akdeniz Üni.

Mehmet Akman

Rafet METİN

Okt.

Serap GÜMÜŞ
Sevim ORKUN
Sibel DUMAN
Şafak Sahir
KARAMEHMETOĞLU

Prof.Dr.
Prof.Dr.

Şerife ULUDAĞ
Şeyma Aytül KARAALİ
Şükran SABAN

İstanbul Üni.

Yener ŞİŞMAN
Yıldız UZUNER

Yrd.Doç.Dr.
Prof.Dr.

Yıldız Teknik Üni.
Maltepe Üni.
Süleyman Demirel
Üni.
Anadolu Üni.
Anadolu Üni.

Yusuf ÇİFTÇİ

Öğr.Gör.

Mardin Artuklu Üni.

Z. Hande Sart
Zehranur KAYA

Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.

Boğaziçi Üni.
Anadolu Üni.

Ümit AKÇA

Hukuk Fakültesi
Mediko Sosyal
İnsan Kaynakları
Engelli Birimi
Eğitim Fak.
Masüstü Yayıncılık
Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürü
Tıp Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
Müdürü
Dişhekimliği Fakültesi
Pedodonti Anabilim
Dalı
Hukuk Fakültesi
Sosyal Destek Birimi
Sağlık Yönetimi Böl.
Seramik ve Cam
TasarımıBölümü
Bütçe ve Tedavi
Gid.Şb.Müd.
Özürlü Öğrenci Birimi

Anadolu Üni.
Özürlü Öğrenci Birimi
İstanbul Üni.
Mediko-Sosyal Merkezi
İstanbul Üni.
Veteriner Fak.
Boğaziçi Üni.
Okan Üni.
Sağlık Yönetimi Böl.
Nevşehir Üni.
Sağlık YO
Erzincan Üni.
Sağlık Yüksekokulu
Çankırı Karatekin Üni. Sağlık Yüksekokulu
Ege Üni.
Engelsiz Ege Birimi
İktisadi İdari Bilimler
Kırıkkale Üni.
Fak
Engelli Öğrenci
Hacettepe Üni.
Temsilcisi
Kırıkkale Üni.
Engelli Birimi
Bingöl Üni.
Fen Edebiyat Fak.

Mersin Üni.
Daire Bşk.

Eğitim Fak.

Cerrahpaşa Tıp Fak.
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
SKS Daire Bşk.
SKS Daire Bşk.
Engelliler Araştırma
Uygulama Merkezi
Özürlü Öğrenci Birimi
Engelliler Entegre YO
Mes.Yük.Ok.
İkt.İdr.Prog.Böl.Bşk
Eğitim Fakültesi
Özürlü Öğrenci Birimi
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III. ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÇALIŞTAY RAPORU
I. GİRİŞ
Engelsiz üniversitenin önemi, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün temel alındığı devlet sistemlerinde fırsat
eşitliği yaratmak ve birlikte yaşamayı sağlamak için vazgeçilmez olmasından ileri gelmektedir. Türkiye’nin
Avrupa Birliği süreci ile birlikte hızlanan değişimler içinde engelli haklarının arttırılması da yer almaktadır. 3.
Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, üniversite eğitimi alan bireylerin sorunlarına yönelik çözümler üretmek
amacıyla gerçekleştirilmiş ve konuyla ilgili tüm paydaş kurum ve kuruluşların (Üniversite temsilcileri, ÖSYM,
YÖK ve ÖZİDA) katılımı sağlanmıştır. 5-6 Mart 2009 tarihlerinde iki tam gün süren Çalıştayda yapılan
görüşmeler, tartışmalar ve bilgilendirmeler sonucunda aşağıdaki konularda kararlar alınmış ve kamuoyunun
ilgisine sunulmuştur.
II. ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI
A. KAMU FARKINDALIĞINI ARTTIRMA
Engelli toplumun en önemli sorunlarından birisi, bu konuda kamunun yeterince duyarlı olmaması ve engelli
bireylerin sorunlarını “eşit haklar” ve “ayrımcılık” boyutunda algılanmamasıdır. Kamuda bu doğrultuda bir
bilinç oluşturulması amacıyla aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
 Yöneticilere, kamu çalışanlarına eğitim seminerleri verilmesi,
 2012 yılına kadar yasal düzenlemelerdeki gerekliliklerin uygulamaya dönüştürülmesi,
 TV – radyo kanallarının kullanılması,
 Kurumlar içinde hizmet içi eğitim sürecinin başlatılması,
 Halkın bilinçlendirilmesi için muhtarların aktif olarak katılacağı projeler geliştirilmesi,
 Engelli derneklerine engelli olmayanların katılımını sağlamak için özendirici faaliyetlerin
düzenlenmesi,
 Rehabilitasyon merkezi yönetici ve çalışanlarının kamuoyu eğitiminde görevlendirilmeleri,
 Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin engellilerin sağlıklı insanlarla birlikte katılabilecekleri etkinlikler
düzenlenmesi,
 Yerel Yönetimlerin engelliler için kamusal alanda yapılması gereken düzenlemelerin (kaldırımlar,
rampalar, konutlardaki düzenlemeler) yapılması, yapıların organize edilmesi konusunda
bilinçlendirilmeleri ve bu konuda bilgilendirmeleri,
 İlkokul ve lise düzeyi eğitiminde engelliler ve ihtiyaçları konularında müfredata ekleme yapılması
gereklidir.
B. EĞİTİMCİLERİN FARKINDALIĞININ SAĞLANMASI
Engelli bir öğrenci engeli ne olursa olsun üniversitede eğitim hakkını kazandıktan sonra eğitimini sürdürmesi
için eğitimle ilgili eksiklikler ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Hiç bir öğretim elemanı
öğrencinin engelinden dolayı öğrenciye eğitimi ile ilgili olumsuz bir yargıda bulunmamalıdır. Eğitimciler her
zaman eğitimde fırsat eşitliğine riayet etmeli, kimsenin engeli nedeniyle eğitiminden geri ya da mahrum
kalmasını önlemelidirler. Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının hizmet alanlarında yapması uygun görülen
durumlar;
a. Ders materyalleri:
 Öğretim elemanları eğitimleri sırasında öğrencinin engeline göre en iyi şekilde eğitim verebilmek için
ders materyallerini öğrenciye vermesi, ders için gerekli kaynağı daha önce öğrenciye bildirmesi gerekir.
 Engelli öğrencinin durumu göz önünde bulundurularak sınıf içi düzenleme yapılmasında duyarlı
davranılmalıdır.
 Öğrencilerin eğitimlerinde engelli öğrencilerin durumları göz önünde bulundurarak ders içi
materyallerine dikkat etmeli bu yük olarak değerlendirilmemelidir.
 Eğitimleri ile ilgili bir zorluk olduğu takdirde engelli öğrenci koordinatörlülüklerinden destek almaları
gerekmektedir.
 Partner gerektiren engelli öğrenci varsa partner desteği vermelidir.
 Ders içinde dinleme cihazı kullanmak isteyen öğrenciye cihazını kullanmasına izin verilmelidir.
 Üniversitelerde görme engellilere yönelik teknik donanım varsa ders notlarını engelli öğrenci
koordinatörlüğü ile işbirliğine girerek öğrenciye gerekli kaynak yaratılmalıdır.
 Bedensel engelli öğrencilerin binaların giriş katlarında eğitim görmelerine olanak sağlamalıdır.
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b. Sınav ve not verme:
 Öğretim elemanları sınav sorularını yazılı olarak vermelidirler.
 Gerektiğinde sınavda yardımcı (asistan/okutman) görevlendirmeli. Ancak bu görevlendirilen
kişilerin duygusal davranmamalarına, bilimsel yardımda bulunmamalarına, bu kişilerin de mutlaka
gerekli iletişim eğitiminden geçmiş olmasına özen gösterilmelidir.
 Öğrencilerin sınav sonuçlarında da duygusal ya da fazladan puan verme gibi destekte
bulunmamalıdırlar. Engelli öğrenciye, “sen nasıl olsa geçeceksin, fazla sorun çıkarma” türünden bir
yaklaşım gösterilmemelidir.
 Sınav süresi engellinin özelliği dikkate alınarak YÖK’ün belirlediği kriterler doğrultusunda
gerektiğinde uzatılabilmelidir (6 dakikaya 1 dakika ekleme).
c. Ödevler:
 Öğrencinin engellilik düzeyi göz önünde bulundurularak kendisini geliştirebileceği unutulmamalı ve
yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ödevler mutlaka engelli öğrencilere de verilmeli, ancak
onların yapması imkansız ya da çok zor ödevler olmamasına dikkat edilmelidir.
d. Danışmanlık:
 Danışmanlar, engelli öğrenciye kazandığı bölüme engeli uygun olup olmadığı konusunda olumsuz
tutum geliştirmemelidir.
 Öğrenciye eğitimi konusunda ve eğitimi için kaynak ve materyalleri bulmada destek olmalıdır.
 Engelli öğrenciye yaklaşımda duygusal veya öğrencinin yapabileceklerini üstlenecek tarzda davranışta
bulunmamalıdır.
 Engelli öğrenciye iş yapamaz gözüyle bakmayıp diğer öğrencilerle katılımcı bir yaşam için destek
vermelidir.
 Eğitimcilere her üniversitenin birimleri tarafından farkındalık toplantıları yapılmalıdır. Bu toplantılarda
belli etik kurallara uyulmalıdır. Ayrıca farkındalık toplantılarının ve eğitimlerinin ülke genelinde
standardizasyonu sağlanmalıdır.
C. ENGELSİZLERİN EĞİTİMİ
Engelsiz Üniversite için önceliklerden birisi de engelsiz eğitimcilerin eğitilmesidir. Bu eğitim, engelsizlerin
engellileri daha iyi anlamasını, sorunlara duygusal yaklaşmak yerine bilimsel ve çözüm üreten bir yaklaşımın
yerleştirilmesini amaçlamalıdır.
Bunun için başlıca şart eğitimcilerin bu konuda duyarlı kılınmasının sağlanmasıdır. Burada ana temanın
engellilere acımanın aksine engelsizlerle aynı ortamda rahatlıkla yaşamlarını sürdürebileceği koşulların
sağlanması olduğu vurgulanmalıdır. Bunun için ise öncelikle:
 Her eğitim-öğretim yılının başında Üniversitelerin öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcılarının,
Fakültelerin öğrenci işlerinden sorumlu Dekan yardımcıları ile toplantı yaparak fakültelerindeki engelli
öğrencileri saptamaları, uzmanlar tarafından hazırlanmış olan ilgili formların doldurulması ve
fakültelerindeki öğrenci işlerinde bunlarla ilgili veri tabanı oluşturulması sağlamalıdır.
 Bu veri tabanları oluşturulduktan sonra üniversitenin rehberlik birimleri ile koordinasyonlu olarak
fakültelerin ilgili birimlerine ve bu birimlerdeki öğretim elemanlarına engelli öğrencilere ait bilgilerin
ulaştırılması sağlanmalıdır.
 Bunun yanında fakültelerin Dekan yardımcıları, öğrenci işlerinden sorumlu eleman ve engelli öğrenci
danışmanları ile toplantı yaparak bu öğrencilerin fiziki ortamlarının uygunluğu araştırılmalı ve eğitim
ihtiyaçları belirlenmelidir. İvedilikle çözüm önerileri saptanarak, bunların ilgili birimlere iletilmesi ve
bu ihtiyaçların giderilmesi sağlanmalıdır.
 Engelli öğrenciler hakkında bilgilendirilmiş olan öğretim elemanlarının duyarlılığını arttırmak için, her
eğitim-öğretim yılının başında engelli öğrenciler danışmanları bu öğrencilerin de katılımın sağlandığı
toplantılarda, seminerler ve paneller düzenleyerek, engelli öğrencilerin eğitimlerinde karşılaştıkları
sorunlar ve çözüm önerilerini saptamalıdırlar.
 Her eğitim-öğretim yılının sonunda aynı toplantılar yapılarak duyarlılık/farkındalık konusunda ulaşılan
nokta saptanmalı ve durum analizi yapılmalıdır.
D. GÖRÜNMEYEN ENGELLİLER SORUNU
1. Görünmeyen Engelliler, bilinen engel grupları (görme, işitme, bedensel,vb) dışında kalan ve kolayca fark
edilmesi mümlün olmayan, ancak yine de akademik ve sosyal bakımdan özel gereksinimleri olabilen bireylerdir.
 Öğrenme güçlüğü yapan nedenler
o Disleksi, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB: dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu)
Özel eğitim gereksinimi olan gruplar içindeki en büyük ve en az bilinen grubudur.
 Kronik iç organ hastalıkları
o Şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, astım, organ nakli olanlar vb.
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Psikiyatrik hastalıklar
o Şizofreni, manik-depresyon, kronik depresyon, duygu durum bozukluğu vb.
 Nörolojik hastalıklar
o Mültipl Skleroz, epilepsi vb.
 Diğer
2. Yönetimin, Akademik personelin, öğrencilerin ve toplumun görünmeyen engelliler konusunda
bilgilendirilmesi ve farkındalıkların arttırılması sağlanmalıdır.
Metod:
 Rektörlük kanalıyla organize olunarak öğretim üyelerinin bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
 Her fakülte, yüksekokulda engelli danışmanı olmalıdır.
 Ünlü ve başarılı engelliler hazırlanacak web sayfasında tanıtılabilir.
 Küçük broşürler rehberlik birimlerine, öğrenci işlerine kantinlere, kütüphanelere ve sağlık
merkezlerine konularak bilgilendirme yapılmalıdır.
 Seminerler düzenlenmeli, STK’larla işbirliği yapılması ve konu uzmanlarının çağırılması sağlanmalıdır.
 Görünmeyen engellilerde ilgili öğretim stratejilerinin, sınav, ders ve laboratuar ortamlarıyla ilgili
kararların üniversitelerin senatosundan geçmesi sağlanmalıdır.
 Akran danışması yolu ile farkındalık artırılmalıdır.
 Disleksi, hiperaktivite ve kronik rahatsızlıkları da içine alması için birim adının içine “Özel
Gereksinimli Öğrenciler” ibaresi eklenebilir.
 Üniversiteler medya ile beraber çalışılarak halkı bilinçlendirmelidir.
 İlk Öğretim öğretmenlerine hizmet içi eğitim (özellikle disleksi ve DEHB konularında) verilmelidir.
 Yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerin hazırlık sınıflarında engellilikle ilgili farkındalık eğitiminin
başlatılması sağlanmalıdır.
 Öğretmen değerlendirmelerine engelli öğrencilerin ayrıca katılımının sağlanması gereklidir.
 Üniversitelerde özel eğitim ile ilgili seçmeli derslerin konulması sağlanmalıdır.
 Başarılı engelli ünlülerin örnek gösterilmesi motivasyon için faydalı olabilir.
 Özellikle disleksik ve DEHB’li kişilerin güçlü olduğu yanlarının vurgulandığı aktiviteler
düzenlenmelidir. (başarılı ünlüler, sporcular, bilim insanı, gazeteci, iş insanı vb.)
E. ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMANI
Danışmanda Bulunması Gereken Özellikler
 Engelli danışmanı, engelli komisyonundan olmalı,
 Bu konuda çalışmaya gönüllü olmalı,
 Konuyla gerçekten ilgili ve bilgilenmeye açık olmalı,
 Danışmanlık yapacak kişilerin iletişim becerileri iyi olmalı, engelli öğrenciler ve üst kademeler
arasındaki koordinasyonu sağlayabilmelidir.
Danışmanın Konumu
 Üniversitelerin yönetim birimlerince bu kişi ve konumu resmi olarak tanınmalıdır.
 Danışmanın çalışmasını kolaylaştıracak; ofis, yetki, iletişim kanallarının açıklığı, resmi statü ve çalışma
saati (akademik personel olarak çalışanlar için danışmanlığa ayırabilecekleri özel gün/ günler) gibi
olanaklar sunulmalıdır.
 Danışman diğer üniversitelerin engelli öğrenci koordinatörleriyle iş birliği yapmalıdır.
Danışman ve Ekibi
 Engelli öğrenci danışmanının birlikte çalışabileceği gönüllü/görevli bu (öğrenciler engelli öğrenciler
arasından da olabilir) öğrenciler olmalıdır.
 Danışmanın birlikte çalışabileceği, üniversite ile ilişkili olan mimar, doktor, psikolog v.b. gibi üyeleri
içeren bir ekip kurulmalı ve ekibin devamlılığı üniversite yönetiminden bağımsız tutulmaya
çalışılmalıdır.
Danışmanın ve Ekibinin İlk Planda Yapacakları
 Engellilerle çalışmak için bilgilenme ve bilgilendirme basamağından başlayan bir iş planı yapılmalıdır.
 Her üniversite kendi çalışma usul ve esaslarını belirlemelidir.
 Üniversitedeki mevcut engelli öğrenciler tespit edilmeli ve merkeze başvurmaları sağlanmalıdır.
 Öncelikle mevcut engelli öğrencilerin sorunları saptanmalı daha sonra da olası engelli öğrencilerin
sorunları öngörülmeye çalışılmalıdır.
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Engelli öğrenciler arasında yapılacak bir tarama ile bir veri tabanı oluşturulmalıdır.

Teknik Konular
 Üniversite resmi web sitesine -ana sayfaya- engelli öğrencinin engelli öğrenci danışmanına nasıl
ulaşabileceğine dair duyuru konulması gereklidir.
 Gerekli teknik malzemelerin (Jaws, Braille printer v.s.) okul dahilinde kullanım için alınması
sağlanmalıdır.
F. ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKINDALIK
Öğrenciler arasındaki (engelli-engelsiz) farkındalığı oluşturmak ve arttırmak için çeşitli etkinlikler yapılması
önerilmektedir. Bu etkinlikler öğrenciler arasındaki iletişim ve etkileşimi arttırarak öğrenciler arasındaki
işbirliğini, hoşgörüyü, dayanışmayı ve bir arada yaşama bilincini geliştirmeyi amaçlamalıdır.
Kanka Programları: Engelli ve engelsiz öğrencilerin birlikte etkinliklere katılmalarını sağlamak
 Topluma hizmet derslerinin engellilere yönelik projeler üretmesi
 Engelli ve engelsiz öğrencilerin birbirlerine akademik alanda yardımcı olmalarını sağlayacak türde
içeriği olan akran eğitimi programları yapılabilir.
 Üniversite programlarına, farklılıklarla bir arada yaşamayı ve empati kurmayı sağlayıcı 2 kredilik ders
konulması ya da mevcut programlara eklenmesi sağlanabilir.
 Engelli öğrencilerin engellerini nasıl algıladığı ve engelsiz öğrencilerin engeli öğrencileri nasıl
algıladığı (farkındalık) yönünde araştırmalar yapılarak yol haritası çıkarılabilir. Bu araştırmalar belirli
zaman dilimlerinde tekrarlanarak ihtiyaçlar ve gelişmeler takip edilebilir.
 Bitirme ya da dönem ödevlerinin konularının engellilerle ilgili de hazırlaması hazırlanması sağlanabilir.
 Öğrenci kulüplerinin engelli öğrencilerle ilgili iletişim becerilerini geliştirici çalışmalar yapılabilir.
 Engellilerin kendilerine diğer engelliler ve engelsiz insanlarla iletişim konusunda seminerler verilebilir.
Gündelik hayatta asıl giyinebilecekleri, saçlarını nasıl tarayabilecekleri, kişisel temizlik, vücut dilini
nasıl kullanabilecekleri, kendilerine güvenmelerinin önemi vb. konularda yardımcı olunabilir.
 Engelli öğrencilerin mezun olduktan sonra diğer engelli öğrenciler için neler yapabilecekleri
araştırılabilir.
 Engelli öğrencilerin yetersizlikleri ile değil başka yetenekleri ve becerileri ile ilgilenmek gereği
üzerinde durulmalıdır.
 Bu konular, sorunlar ve çözümlerle ilgili afiş, broşür, resim, fotoğraf vs. gibi görsellerden yararlanmak
mümkündür.
 Sivil toplum örgütlerinin farkındalıkla ilgili çalışmalar yapması, yapılanlara katılması ve katkı sunması
sağlanabilir.
 Düzenlenen konferans ve etkinliklerde işitme engelliler için çevirmen ve fiziksel engelliler için rampa
konulması kural haline getirilmelidir.
G. ENGELSİZ BİRİMLERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ VE ÜNİVERSİTE İÇİNDEKİ ORGANİZASYONU
İlgili yönetmeliğe göre, “Engelsiz birimleri” Sağlık Spor ve Kültür (SKS) Daire Başkanlığı altında
örgütlenmelidir. Ancak “özürlü/engelli öğrenci birimleri” olarak isimlendirilen bu birimlerin levhalarını kapıda
gören öğrenciler kapıyı çalarak yardım istemekte zorlanmaktadırlar. Ayrıca engelli olmayan öğrenciler de,
psikolojik danışman olan ve engelli öğrenci birim sorumlusu olarak görevlendirilen bir kişiye başvurmakta
isteksiz davranmaktadır. Bu nedenle rehberlik ve sosyal destek birimlerinin herhangi bir olumsuz etiketleme
yapmadan engelli-engelsiz tüm öğrencilere destek vermesi olumlu bir sonuç veren bir uygulamadır.
1. Yönetmelik
Yüksek Öğretim Kurumların engelli öğrenciler için bir birim kurulması şartı getiren yönetmeliğin varlığı
sevindirici olmakla birlikte yetersizdir.
2. Üniversite içinde örgütlenme
Çalıştaya katılım için görevlendirilenler başta olmak üzere gönüllü kişiler tarafından üniversite yönetimlerine
birimin kurulması için yasal zorunluluk hatırlatılmalı ve kurulum için bir öneri hazırlanmalıdır. Öneride; birimin
amacı, görev alanları tanımlanarak, rektörlük makamından Sağlık, Kültür, Spor Daire başkanlığı bünyesinde
kurulması için onay alınması gerekir.
 Birim adı belirlenirken engelli olma durumuna vurgu yapmak ve başvuran öğrenciler için bir
ayrımcılığa neden olunmasını önlemek amacıyla “ENGELSİZ” kavramının kullanılması uygun
bulunmuştur.
 Birimin öğrencilerin daha sıklıkla geldikleri yer olması nedeniyle Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
(Mediko) binası içinde oluşturulması benimsenmiştir. Ancak birim odasının öğrencilerin kolay
erişebildiği diğer birimler (kütüphane, öğrenci işleri, öğrenci toplulukları vb.) içinde de oluşturulabilir.
Birimin bir odası, telefon ve bilgisayar gibi bazı donanımlara sahip olması şarttır.
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Birimin uygun içerikle web sayfası oluşturması-güncellenmesi ve çalışmalarını düzenli olarak burada
duyurması gerekir.
 Engelli araştırma ve uygulama merkezi bulunan üniversiteler için; danışma kurullarına Yapı İşleri Daire
Başkanı, Strateji Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı gibi engelli öğrencilerin ihtiyaçları ile
doğrudan ilgili kişilerin görevlendirilmesi önerilebilir.
 Yüksek Öğretim Kurumu tarafından, rektörlüklere altı ayda bir yapılması gerekenlerle ilgili sorgulama
yapılması işleyişte yarar sağlayabilir.
 Engelli öğrenci birimi sorumlularının yöneticilere ısrarla gereklilikleri hatırlatması gereklidir.
 Engellilerle iletişim halinde olan üniversite birimlerinin (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı vb.) hizmet içi
eğitimden geçirilebilir.
3. Birimin personel yapısı
 Birimini yeni kuracak üniversitelerin kendi idari ve personel yapısına uygun olarak, birimde gerekli
görevlendirmeyi yapması uygun olacaktır. Birimde öncelikle gönüllü personelin görevlendirilmesi esas
alınmalıdır.
 Olanaklar ölçüsünde birimlerde tam zamanlı çalışan personel görevlendirilmelidir.
4. Birimin görevleri
Birimin görevlerinin yasal çerçevesi belirlenmiştir. Ancak bazı başlıkların da mutlaka dikkate alınması gerekir.
Görev alanları olarak dört farklı alan öne çıkmaktadır;
i. Kayıt öncesi aşama
 Üniversitenin seçme sınavına girecek engelli öğrenciler için hangi olanaklara sahip olduğu ile ilgili bilgi
derlemesi ve duyurması (liselere tanıtım, broşür dağıtımı, kitle iletişim araçlarının kullanımı, ÖSYM
kılavuzunda yer verilmesi vb.) yapılmalıdır.
ii. Kayıt esnası
 Kayıt masalarında birimin tanıtılması (broşürler, CD, afişler vb.) yapılmalıdır.
 Birime engelli-engelsiz tüm öğrencilerin katılımının öneminin vurgulanması ve katılımın teşvik
edilmesi gerekir.
 Genel kayıtlar sırasında engellilik durumunun tespiti yapılmalıdır. Engellilik durumunun tespitinde
öğrencinin beyanı esas alınmalıdır. Engellilik oranı bu konuda söz konusu değildir. Ancak gerekli olan
yasal haklardan (muafiyet, burs, yardımcı cihazdan yararlanma gibi) yararlanmada gerekli ise özürlü
raporu istenir.
iii. Öğrenim yaşantısı içinde
 Engelli öğrencilerin birime başvurusunda gönüllülüğün esas olduğu bilinmelidir. Engelli öğrencilerin
birime başvuruları konusunda zorlama yapılamamalıdır..
 Kampus fiziksel olanaklarının ve sorunlarının saptanması gereklidir.
 Öğrenci talebi olmaksızın fizik koşulların iyileştirilmesi ile ilgili olarak gerekli idari birimler ile işbirliği
yapılmalıdır. Üniversiteye engelli öğrencinin gelmesi ve ona göre bir düzenleme yapılması
beklenmemelidir.
 Öğrenme kaynaklarının saptanması ve gereksinimlerin (görme engelli bireyler için bilgisayar tabanlı
öğrenim kaynakları, yazıcı, Braille basılı kaynaklar, ses kaset veya CDleri vb.) karşılanmalıdır.
 Sınav uygulamaları için öğretim üyelerini bilgilendirilmeli ve asistan verilmesi veya süre uzatımı
konusunda gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.
 Üniversite eğitim-öğretim yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve engelli öğrencilere uygun hale
getirilmesi için çalışmalar yürütülmelidir.
 Barınma olanaklarının gözden geçirilmesi, iyileştirme çalışmaları için ilgili birimlerle (yapı işleri vb.)
işbirliği oluşturulmalıdır.
 İhtiyaç duyan engelli öğrencilerin destek alması için psikolojik rehberlik danışmanlık birimlerine
yönlendirilmesi yapılmalıdır.
 Engelli öğrenciler burs olanaklarından yararlanmaları için ilgili birimlere yönlendirilmelidir.
 Yönetimlere engellilik ve ilgili hizmetler konusunda danışmanlık verilmelidir.
 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesinde engelli bireylerin entegrasyonunun göz önünde
bulundurulması için çalışmalar yapılmalıdır.
iv. Mezuniyet sonrası
 Kariyer planlama ve staj olanakları konusunda engelli öğrenciye rehberlik yapılmalıdır.
v. İdari işler
 Birimin iletişim bilgileri tüm öğrenci ve çalışanlara duyurulmalı ve gelen başvurulara hızlı biçimde
yanıt verilmelidir.
 Birim tüm çalışmalarını kayıt altına almalıdır. Görüşmeleri mahremiyete özen göstererek yürütmeli ve
öğrencilere gerektiğinde ulaşılmak üzere iletişim bilgilerini listelemelidir.
 Birim çalışmaları ile ilgili her altı ayda bir rapor hazırlamalı ve üst yönetime sunmalıdır.
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Birimlerin isimleri öğrenciye hizmeti çağrıştırmasına rağmen aynı kampüste yaşamını sürdüren engelli
personelin gereksinim duyduğu hizmetleri de yürütebilir.
Birim Tarafından Yapılmaması Gereken İşler
 Personel yapısı multidisipliner yapıda olsa bile psikolojik destek, fizik tedavi vb. gibi engellerine
yönelik tanı ve tedavi düzenlememeli ve vermemelidir.
 Birim engeli öğrencilere burs vermemeli, öğrenciye maddi destek sağlamamalıdır.
 Öğrencinin kullandığı ilgili yardımcı cihazları (tekerlekli sandalye, işitme cihazı gibi) temin etmemeli
ancak bunları alabilmesi için öğrenciyi yönlendirebilir.
 Mimari sorunların giderilmesi başta olmak üzere fizik koşulların düzeltilmesinde koordinasyon görevi
vardır, doğrudan asansör, rampa vb. iyileştirmeleri yapmamalıdır.
 Kendi bütçesi yoktur, doğrudan harcamaz yapmamalıdır. Ancak üniversitelerin bütçe planlamaları
sırasında yapılacak düzenlemeler için ilgili daire (yapı işleri, kütüphane, öğrenci işleri vb) başkanlıkları
bütçelerinde bir kalem olarak yer alabilir.
 Özellikle engellilik ve engelli öğrencilere yönelik konser, etkinlik düzenlememeli, ancak düzenlenecek
olan etkinlikler için danışmanlık vermeli ve engelli-engelsiz tüm kesimlerin kaynaşmasını gözetmelidir.
 Engelli öğrencilerle ilgili görüşmeler ve bilgiler ikinci şahıslarca paylaşılmamalıdır. Mahremiyet
konusuna özel bir önem gösterilmelidir.
5. Birimin işbirliği
 Birim başta öğrenci toplulukları olmak üzere üniversite bünyesindeki tüm birimlerle işbirliği içinde
çalışmalıdır.
 Üniversite dışından kurum ve kuruluşlarla “engellilikte sosyal bakış açısı” başta olmak üzere engelliengelsiz kesimleri entegre etme ön koşulu ile işbirliği kurabilir. Kurulacak işbirliklerinde
sonucun/etkinin üniversiteye olumlu olarak dönmesi gözetilir. Siyasi-dini öncelikleri olan kurum ve
kuruluşlarla işbirliği önerilmemelidir.
 Özellikle özel kuruluşların “sosyal sorumluluk projesi” uygulamalarında üniversite ile işbirliği kurmada
üniversitenin adının kullanılması ve engelli öğrencilerin ayrımcılığa uğrama ihtimalleri söz önünde
bulundurulmalı ve teklifler eleştirel olarak değerlendirilmelidir.
H. DERS, SINAV ve LABORATUVAR UYGULAMALARI
 Her fakülte ve yüksekokulda bir engelli öğrenci akademik danışmanı belirlenmelidir. Bu kişi
engellilerle ilgili sınav, ders kaydı, burslar, engelli hakları vb. konularda bilgili olmalıdır.
 Öğrencilerin engellilerine uygun olarak en uygun ders ve sınav yapma teknikleri uzmanlar tarafından
belirlenmeli ve Türkiye’deki tüm üniversiteler için bir standart oluşturulmalıdır. Bu iş için YÖK
koordinatörlük görevi yapmalıdır.
 İşitme engeli olanlar için ders materyalleri ve sınav soruları yazılı olarak verilmelidir.
 Disleksi olan öğrenciler için sınavlarda ek süre tanınmalı, sınav metinleri daha kısa tutulmalı ve
öğrenciye sınav kağıdı haricinde müsvedde için kağıt verilmelidir.
 Görme engelli öğrenciler için derslerde kayıt yapabilme hakkı tanınmalı, mümkün olduğu kadar notlar
Braille alfebesiyle basılı olarak verilmelidir. Sınavlarda bu öğrencilere yardımcı olarak bir asistan
mutlaka görevlendirilmelidir. Öğrenci isterse sınav soruları büyük puntolu veya Braille basılı olarak
verilmelidir. Diğer öğrencilerin rahatsız olmaması için mümkünse ayrı bir sınıfta sınava alınmalıdır.
Sınavlar bilgisayarda ekran okuyucu yardımıyla yapılmaya çalışılmalıdır. Yabancı dil sınavlarında
metinler kısa kısa okunduktan sonra cevap vermesi öğrencinin cevap vermesi sağlanmalıdır.
 Kekemelik veya konuşma sorunu olan öğrencilerin de mutlaka derslere katılımı sağlanmalıdır.
 Üniversite giriş sınavları için de aynı durum söz konusudur. Engeli öğrencilerin ÖSS sınavında fırsat
eşitliğinden mahrum kalmamaları sağlanmalıdır.
 Sınav sürecinde öğrencilerin engel durumları ve derecelerine göre farklı birimlerden destek alınabilir.
Öğrenci engelinin farkında değilse sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tespiti ve tedavisinin yapılması
sağlanabilir ve hakları öğrenciye hatırlatılmalıdır.
 Kas ve sinir hastalıkları olan öğrencilerin durumu mutlaka tespit edilmeli, ders ve sınavlarda mağdur
olmaları engellenmelidir.
 Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sorunlarla karşılaşmaması için mutlaka resmi hale getirilmeli,
yönetmeliklerle yapılacaklar ve hakların çerçevesi çizilmelidir.
 Uygulamada ihtiyaçların neler olduğu, ne tür sorunlarla karşılaşıldığı ve daha fazla iyileştirmelerin nasıl
yapılabileceğine yönelik Türkiye genelinde tüm üniversiteleri kapsayan bir araştırma projesi yapılabilir.
 Engelli öğrencinin engeli nedeniyle alamayacağı ders/ler yerine kredisini tamamlayabilmesi için farklı
ders/ler/i alması ve kredilerini tamamlayarak mezun olması sağlanmalıdır. Öğrencinin dersten muaf
tutulması en son tercih edilmesi gereken bir yoldur.
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Hiçbir öğretim elemanı engelli öğrenciye hak etmediği notu vermemeli, baştan “sen bu dersten
geçeceksin, kaygılanma” şeklinde telkinlerle öğrenciye yaklaşmamalıdır.
ÖSYM’de uygulanan sınav yönetmeliği gözden geçilerek üniversite sınav yönetmeliklerine
uygulanabilir.
Her üniversitede mutlaka işaret dili bilen personel görevlendirmesi yapılmalıdır. Bu personel engelli
öğrenci talep ettiği derslerde ve sınavlarda mutlaka görevlendirilmelidir.
Engelli öğrencilerin ders ve sınavlarında görevli olacak personelin, mutlaka “okuyucu eğitimi” alması
sağlanmalıdır. Bu şekilde altı çizili sözcükler, vurgular, paragrafların nasıl okunacağı vb. Doğru bir
şekilde ifade edilebilecektir.
Engelli öğrenciler için öğrencilerden gönüllü “engelli öğrenci asistanı” olmak isteyenler bu işler için
eğitilmeli ve görevlendirilmelidir. Bu öğrencilere görevli oldukları saat başına ücret ödeme yoluna
gidilmelidir.
Engelliler sürekli iletişim halinde olan personele işaret dili de öğretilebilir. Ayrıca gönüllü olarak
öğrenmek isteyenler için kurslar düzenlemeli, bu dersin seçmeli ders olarak müfredata konması
sağlanmalıdır.

III. SONUÇ VE ÖNERİLER












Çalıştay engellilik alanında çalışan üniversite temsilcilerinin arasında iletişim kurulması ve önemli
sorunların tartışılması açısından başarılı olmuştur.
Üniversitelerinde Engelsiz Birim bulunmayan çok sayıda üniversite temsilcisinin de katılımı sağlanmış
ve yeni birimlerin kurulması için bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleşmiştir.
Çeşili engel grupları ve görünmeyen engellilerle ilgili ders, sınav ve laboratuar uygulamaları ile
muafiyet konularında elde edilen sonuçlar YÖK’na sunulmak üzere tekrar gözden geçirilecek ve Prof.
Ayşegül Ataman tarafından üniversitelerde standart uygulama amacıyla YÖK onayına sunulacaktır.
Çalıştayların her yıl yapılması sağlanacaktır.
Çalıştaya resmi kurum ve kuruluşların katılması farklı taraflar olması bakımından önemli katkılar
sağlamaktadır.
Bundan sonraki çalıştaylara engelli öğrenci temsilcilerinin de katılımları sağlanmalı ve öğrenci
temsilcilerine Rektörlüklerden görevlendirme yapılması için çaba gösterilmelidir.
Üniversitelerin ilgili Fakülte ve Yüksek Okullarında, engelliliğin çeşitli boyutlarıyla ilgili dersler
konulmasının yararlı olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır. Örneğin Hukuk Fakültelerinde
“Engelli hakları”, Mimarlık Fakültelerinde “ Mimari açıdan engelsiz çevre”, vb. gibi.
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinin üniversitelere duyurulmasının yararı üzerinde
durulmuştur.
Gazi Eğitim Fakültesinde engelli öğrenci gereksinimleri konusunda uygulanan anketin güncellenerek
bütün üniversitelerde kullanılabilecek anket haline getirilmesi yararlı olacaktır.
Çalıştay sonuç bildirgesinin katılımcılar tarafından kurumlarına sunulması önem taşımaktadır.
4. Çalıştayın 2010 yılının Mart ayı başında Ege Üniversitesinde yapılması kararlaştırılmıştır
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ÇALIŞTAY SUNULARI
GÜNCEL SINIFLAMA / FİZİKSEL ENGELLİLER / KRONİK HASTALIKLARA BAĞLI ENGEL
GRUPLARI
Prof. Dr. Resa Aydın
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlıkla ilgili yapıları tanımlamak, sağlıkla ilgili ortak bir dil oluşturmak, sağlıkla
ilgili bilgilerin ülkeler arası karşılaştırılabilirliğini sağlamak ve sağlıkla ilgili sistematik bilgi şeması oluşturmak
amaçları ile sınıflama sistemleri geliştirmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün 1980’de yayınlanan Uluslararası
Yetersizlik, Özürlülük ve Engellilik Sınıflaması (International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicapped-ICIDH) engelliliği daha çok tıbbi yönleriyle tanımlamaktaydı (1). Bu sınıflamada, engellilik hali ,
yetersizlik, özür ve engel olmak üzere üç kavram düzeyinde açıklanıyordu:
Patoloji

Yetersizlik

Özürlülük

Engellilik

Yetersizlik: psikolojik, fizyolojik veya anatomik yapı veya fonksiyonun kaybı veya anormalliği; yani organ
düzeyindeki işlev kayıplarını,
Özürlülük: kişinin bir aktiviteyi yapabilme yeteneğinin normal bir kişiye oranla azalması veya kısıtlanması
(yetersizliğin sonucu olarak) ; yani günlük işlevleri bağımsız yerine getirmekte zorluk çekmeyi,
Engellilik: kişinin kendi yaşamı için normal sayılacak rolleri (yaşına, cinsiyetine, sosyal ve kültürel altyapısına
göre) yerine getirmesini kısıtlayan veya engelleyen, dezavantaj sağlayan bir durum olarak tanımlanmaktaydı.
Bu tanımlardaki yaklaşımın da etkisiyle, 1980-1990 yılları arasında, dünyada engellilikle ilgili tüm programlar
ve yaklaşımlarda daha ziyade yetersizliklerin önlenmesi, fonksiyonel yeteneklerin korunması ve engelli kişileri
topluma uydurulması amaçlanmaktaydı. 90’lı yıllardan sonra, kavramsal olarak engellilik tanımlanmasında bazı
değişiklikler oluşmaya başladı. İlk değişiklik, tıbbi odaktan daha kapsamlı yaklaşıma dönülmesi oldu. Çünkü
görüldü ki, tıbbi tedaviler, tek başına rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasına yetmiyordu. Böylece
programlarda: eğitim, meslek öğretme, sosyal rehabilitasyon, ve korunma gibi konular da yer almaya başladı.
Ayrıca engelli bireyin toplumsal uyumu için, kişinin fonksiyonel yeteneklerinin korunması veya
oluşturulmasının tek başına yeterli olmadığı, toplumun engelliye bakış açısının ve çevresel faktörlerin de
değiştirilmesi gerektiği fark edildi. Engellinin toplum yaşamına uyum sağlaması için, öncelikle sosyal ve fiziksel
çevrenin engelliye uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu. Bu değişiklik, şu konuların önem kazanmasına yol açtı:
- toplumun engelli olmayan bireylerinin, engelli kişilerin sorunlarını anlamaları ve onların sosyal
entegrasyonuna destek olmaları
- fiziksel çevrenin düzenlenmesi, ulaşılabilirlik
- eğitim, istihdam ve bunun gibi konularda eşit haklar sağlanması
- engelli haklarının korunması.
Uluslararası sınıflamada (ICIDH) yukarıda söz edilen öğelerin eksikliği ön plana çıktıktan sonra, sınıflama
defalarca gözden geçirildi ve “Uluslararası İşlevsellik ve Katılım”; İngilizce adıyla “International Classification
of Functioning and Participation”, kısaca ICF; 2001 yılında son haline geldi (2). Bu sınıflamanın en önemli
farkı, özürlü kişiler için etiketleme yapmaması, nötral bir terminoloji içermesidir. “Özür” yerine aktivite, “engel”
yerine “katılım” kavramını getirmesi ve tüm insanlar için kullanılabilmesidir. Burada belirtilen çevresel
faktörler, fiziksel ya da sosyal boyutta , toplum hayatına katılımı engelleyen faktörler olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanımlamanın dikkati çeken diğer özelliği, sağlık durumuyla engellilik arasındaki ilişkinin diğer faktörlerle
ilişkili olmasıdır.
ICF –2001 İşlevsellik Sınıflaması
Bozukluk/Hastalık

Yetersizlik

İşlevsellik

Katılım

Çevresel Etmenler –fiziksel ve sosyal
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Yetersizlik fizyolojik veya psikolojik açıdan vücudun bir bölümünün kaybı veya anormal çalışması; örnek:
görme kaybı, bacak kesilmesi
İşlevsellik kişisel düzeydeki fonksiyon düzeyi. Günlük işlevler kısıtlanabilir, süresi veya kalitesi değişebilir;
örnek: kendine bakmak, bir mesleğin gerektirdiği işle ilgili aktiviteleri yerine getirmek.
Katılım kişinin yaşamla ve çevreyle ilişkileri . Katılım ortam veya çevreye göre kısıtlanır, süresi veya kalitesi
değişebilir; örnek : işe alınmak, toplum aktivitelerine katılmak, şoför ehliyeti alma, oy verme.
Çevresel etmenler kişinin aktivite düzeyini kişisel veya toplumsal düzeyde etkileyen her türlü etmen, nesne,
yapı, organizasyon.
1990 sonrasında dünyanın pek çok ülkesinde engelli haklarının korunması ve engelli kişilere eşitlik tanınmasıyla
ilgili yasal değişiklikler gündeme geldi. Bunun sonucunda sivil toplumda engelli haklarını savunan pek çok
örgüt oluştu ve bunlar uluslararası düzeyde ilişkilerle birbirleriyle irtibat kurdular.
Uluslar arası Fonksiyonellik Sınıflaması ülkemizde 2004 yılında T.C. Özürlüler İdaresi Başkanlığı(ÖZİDA)
tarafından “İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması” şeklinde tercüme edilerek kullanıma
sunulmuştur. Bu sınıflama sakatlık değerlendirilmesi ve sınıflandırılması amacıyla da kullanılmaktadır. Engelli
bireylerin; sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi; sağlık kurulu raporu verebilecek
yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esaslarının belirlenmesi; engellilerle ilgili derecelendirmelere,
sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan sağlık, eğitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ortak bir
uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak
amacıyla “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” 2006 yılında Resmi Gazetede yayınlandı.
Özürlü sağlık kurulunda bulunan hekimler; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz,
nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur. Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili
sağlık kuruluşunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunması halinde, bu uzmanın özürlü sağlık
kurulunda yer alması zorunludur.
Hangi hastaneler özürlü sağlık raporu verebilir?
 Üniversite hastaneleri
 Sağlık Bakanlığına bağlı bazı hastaneler
 Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri hastanelerde sağlık kurulu raporları düzenlenebilir.
Özürlü sağlık raporunda neler bulunmalıdır?

•
•
•
•
•
•

Hastanın adı/soyadı/yaşı
Poliklinik muayene tarihi/protokol numarası
Ayrıntılı bulgular/teşhis
Yapılan muayene, radyolojik tetkik ve laboratuvar bulgularına dair bilgiler
7 yaş üzerindekilerde resim
İstihdam raporu ise: kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı işlerin niteliği belirtilir

Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz edildiği takdirde; rapor örneğiyle İl Sağlık Müdürlüğüne başvurulur ve
başka bir hastaneye gönderilir. Sonuç ilk raporla aynı ise kesinleşir. Farklı sonuç çıkarsa hakem hastanelere sevk
edilir.
Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi sürekli veya belirli bir süre için olabilir.
Özürlü sağlık raporu hangi amaçlarla kullanılır?
• Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabilir (özürlülük oranı > %40)
• “Bakıma muhtaç özürlü”(özürlülük oranı >%50 ve ağır özürlü raporu varsa): evde bakım maaşı alabilir
• 18 yaşını doldurmuş ağır özürlü, “özürlü maaşı” için başvurabilir
• Gelir vergisi indiriminden yararlanır(özürlülük oranı > %40)
• Evi varsa emlak vergisi ödemez
• Belediyelerden ücretsiz seyahat kartı (İETT-Beyaz kart)alır
• Karayollarında %50 indirimli bilet alır
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•

Erken emeklilik hakkı kazanır (özürlülük oranı > %40 )
Bir üniversite öğrencisine özürlü sağlık raporu ne gibi haklar kazandırır?
• Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi tahsisinde % 40 ve üzerinde
özürlü olduğunu belgeleyenlere öncelik;
• Harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim;
• Bazı özel dernek ve vakıf burslarını almaya aday olabilir.
• Devlet Demir Yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde %20 indirimden
• Devlet tiyatroları gösterileri ücretsiz.
• Türk Hava Yollarından % 40 indirim
• Cep telefonları görüşme ücretinde indirim
• Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna başvurduğunda bazı eğitim destekleri
alabilir(Bilgisayar ve vb)
Ağır özürlü ne demektir?
• Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı % 50’ in üzerinde olduğu tespit edilen,
• Günlük yaşam aktivitelerinde başka kişilerin desteğine bağımlı olanlar ağır özürlü olarak nitelendirilir.
T.C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 12.02.2007’de yaptığı kanunu
değişikliği ile; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen
ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç
özürlülere resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır
Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına bağlı engellilik yapabilecek nedenler:
• Serebral palsi
• Omurilik yaralanması-parapleji/tetrepleji
• Romatizmal hastalıklar
– Romatoid artrit
– Ankilozan Spondilit
– Lupus
– Ailevi Akdeniz Ateşi
– Behçet hastalığı
– Sedef hastalığına bağlı artropati
– Diğer
• Kas hastalıkları
• Mültipl skleroz
• Myopatiler
• Genetik hastalıklara bağlı hastalıklar
• Doğumsal Brakiyal Pleksus Felci
• Spina Bifida
• Doğumsal/Edinsel Amputasyon
• Osteogenesis İmperfekta(cam kemik hastalığı)
Kronik hastalıklara bağlı engellilik yapabilen hastalıklar
• Diabetes mellitus-Tip 1/Tip2
• Kronik Böbrek hastalıkları
• Tiroid hastalıkları- hipo/hiper tiroidi
• Doğuştan Kalıtsal Metobolik Hastalıklar
• Glikojen depo hastalıkları
• Galaktoz, Fruktoz metabolizma boz.
• Mitokondrial hastalıklar
• Kalp hastalıkları
• Akciğer hastalıkları
• Cilt hastalıkları
• Kanser
Kaynaklar
1. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicapped(ICIDH), WHO Publication.
Geneva, 1980
2. International Classification of Functioning and Participation(ICF)- 2001,WHO Publication Geneva.
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ENGELLİ OLMAK, İNSANCA YAŞAMAYA ENGEL MİDİR?
Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL
Allah, insanı en güzel bir şekilde, eşsiz bir donanıma sahip olarak yaratmıştır. Bu güzellik ve eşsizlik,
hem ruhsal, hem fizikî hem de diğer yönlerdedir. Hz. Adem ve Havva, her bakımdan mükemmel yaratılaşa sahip
kimselerdi. İnsanlardaki fiziksel, düşünsel, sosyal ve benzeri değişim ve bozulmalar sonradan olmuştur. Bu
değişikliklerde insanların katkısının çok önemli bir yeri vardır. Nakledildiğine göre yüce yaratıcı, yarattığı ilk
insanı/insanları engelli/özürlü yaratmamıştır.
Bu hususa Kur’ân ayetlerinde şu şekilde değinilmektedir:
“Andolsun ki Biz insanı, en güzel bir biçimde yarattık.”1 “Ey insan! Seni düzgün ve dengeli bir
şekilde yaratan, seni istediği bir şekilde düzenleyen, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?” 2
“Ellerimle yarattığım insan..”3
“O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.. Sonra onu
tamamlayıp şekillendirmiş ve ona kendi ruhundan üflemiştir.”4
Hz. Peygamberin fiziksel güzelliklerini anlatan “Şemail-i Şerifler” incelendiğinde görülür ki Hz.
Peygamber de mükemmel bir fiziksel donanıma sahiptir. İnsana düşen, kendisine bahşedilen bu mükemmelliği
korumak, ya da çeşitli sebeplerle eksilen bu mükemmelliği yeniden tamamlamak için çaba harcamaktır.
İnsanın sınav yeri olan dünya da, en güzel ve en mükemmel donanımda dizayn edilmiştir. Ne var ki
insan, evrendeki bu güzelliği tahrip etmiş, mükemmelliği eksikli ve kusurlu hale getirmiştir. Sözgelimi ormanlar
kesilmiş, çöllere dönüştürülmüş, denizlere yapılan müdahaleler, yersiz ve gereksiz bir biçimde yapılan canlı
katliamları, anlamsız savaş ve silah denemeleriyle çevre bozulmuş, ekolojik denge ile oynanmıştır. Sonuçta aslî
halinden koparılan çevre de üzerinde yaşayan canlıların fiziksel ve ruhsal hayatlarına etki etmiş ve çok önemli
değişimlerin oluşmasına yol açmıştır. Kutsal kitabımız Kur’ân’da bu konudan şu şekilde bahsedilir:
“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu..” 5
“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla birlikte
Allah çoğunu affeder.”6
Görülüyor ki, Kur’ân, muhataplarını yeryüzünü imara teşvik ederken, yeryüzünde bozgunculuktan
şiddetle sakındırır.
Doğal olarak bütün bu olumsuzluklarda herkes, kendi yapıp ettiği kadar sorumludur. Doğuştan engelli
doğan bir çocuğun bunda bir sorumluluğu olmadığı gibi, hayata gözlerini açtığında, ekolojisi bozuk kirli bir
çevrede yaşamak zorunda kalan bir çocuğun da bu noktada herhangi bir sorumluluğu yoktur. Asıl sorumluluk
onlara böyle bir sonuç bırakanlarındır. Böylesi durumlarda o çocuklara düşen ise, sızlanmayı bir kenara
bırakarak mevcut şartları en güzel hale getirmek için çaba sarf etmektir. Bu meyanda ekolojisi bozulan çevreyi
tekrar eski orijinal haline döndürmek için çalışmak, donanım ve mükemmelliğinden bir şeyler kaybeden insana
yeniden mükemmelliğini kazandırmak için uğraş vermektir. Elbette bu çalışma eski orijinaliteyi tam olarak
sağlayamayacaktır belki, ama bu alanda ne kadar mesafe kat edilirse o da bir kazançtır.
Örneğin, çölleşen topraklarımızı, ne yapalım, suç ağaç katillerinindir deyip o halde bırakma yerine, ne
kadar ağaçlandırabilirsek o bizim için kazançtır diyerek çalışmaktır. Kirletilen çevreyi, ne kadar az kirletir ve ne
kadar temizleyebilirsek o da bir başarıdır deyip gayret etmektir. İşte tam burada Hz. Peygamberin “Sizden
birinizin elinde bir fide varken, kıyamet kopuyor olsa bile, onu toprakla buluştursun” sözü, son derece önem
arzetmektedir.
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Aynı şekilde, ne yapalım bizim kaderimizde özürlü/engelli olmak varmış deyip ümitsizliğe düşmek ve
hayata küsmek yerine, bu engellilik sonucundaki mahrumiyetleri en aza nasıl indirebiliriz diye düşünüp alternatif
çözüm yolları aramaktır. Öte yandan tahrip edilen çevreyi ve çeşitli alanlarda engelli haline getirilen insanları, bu
halden kurtarmak için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.
Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre gelişmiş ülkelerin nüfusunun % 10 unu gelişmekte olan ülkelerin
ise % 12 sini özürlüler oluşturmaktadır. Ülkemizde de özürlülerin oranı bölgelere göre farklılık göstermekle
birlikte, ortalama % 12 olduğu tahmin edilmektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır. Gündelik hayatı direkt
olarak onlarla paylaşmakta olan kişilerle birlikte özürlülük durumu, çok daha fazla kişiyi ilgilendiren bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu kadar kişiyi doğrudan ve pek çok kişiyi de dolaylı olarak ilgilendiren engellilik konusunda, evrensel
olan dinimizin çözüm önerileri olacaktır. Her şeyden önce Kur’ân, özürlü/engelli olanları, tıpkı diğer insanlar
gibi muhatap olarak görmüş ve insan olarak kabul etmiştir. Bunun yanı sıra “Köre güçlük yoktur, topala güçlük
yoktur, hastaya da güçlük yoktur.”7 diyerek özürlü/engelli durumlarda olanlara daha çok kolaylık sağlamıştır.
Burada anlatacağımız şu tek bir örnek, özürlü/engelli kimseleri topluma kazandırma ve onların sahip
oldukları meziyetlerinden yararlanma açısından herkese görevler düştüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır:
Peygamberimizin arkadaşlarından ve sevgili eşi Hz. Hatice’nin dayıoğlu olan Abdullah b. Ümmü
Mektûm adlı kişi gözleri görmeyen biridir. O, Medine’ye ilk hicret eden muhacirlerdendir. Bir defasında
Peygamberimiz, ileri gelen bir kısım insanlara dini anlatırken, o Peygamberin yanına gelmiş ve kendisine de bir
şeyler anlatmasını istemişti. O anda bu durumdan memnun olmayan peygamberimiz, ondan yüz çevirince şu
ayetler inmiştir:
“Kendisine o a’ma geldi diye yüzünü ekşitti ve öteye döndü, yüz çevirdi.(Ey Peygamberim) Ne bilirsin
o a’ma temizlenip arınacak; yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecekti. Oysa sen kendisini
muhtaç hissetmeyene yöneliyor, onun sesine kulak veriyorsun. (İstemiyorsa) onun temizlenmesinden sana ne,
ama sana Allah’a derin bir saygı ile koşarak geleni bırakıp ondan gaflet ediyorsun; hayır böyle yapma, çünkü
bu (Kur’ân) bir öğüttür, dileyen ondan öğüt alır”8
Bu uyarılardan sonra Peygamberimiz, Abdullah b. Ümmi Mektûm’a ikramda bulunmuş, onu her
gördüğünde “merhaba hakkında Rabbimin bana sitem ettiği kişi” diyerek ihtiyacını sormuştur. Hz. Peygamber,
çeşitli vesilelerle Medine’den ayrılırken bu kişiyi on üç defa kendi yerine vekil bırakmıştır. Bu sahabî aynı
zamanda Hz. Peygamberin müezzinlikle görevlendirdiği kişilerden biridir. Daha sonraları Abdullah, Kadisiye
savaşına katılmış ve bu savaşta şehit olmuştur.
Bu örnek olaydan çıkarılması gereken dersleri şu şekilde sıralayabiliriz:
1.

Kur’ân, özürlüleri gündemine almış ve onların toplumdan dışlanmasına izin vermemiştir.
Bunun için peygamber başta olmak üzere tüm insanları uyarmıştır.

2.

Dinî önder ve müslümanların lideri olan Hz. Peygamber, özürlülere gereken değeri vermiş,
onlarla ilgilenmiş, onları çeşitli görevlere getirerek onura etmiştir.

3.

Özürlü olması hasebiyle Abdullah, bilmeden peygamberi rahatsız edecek bir davranışta
bulunmuş, ama onun bu davranışının hoş görülmesinin gereği ayetle emredilmiştir.

4.

Gözleri görmeyen bir kişi olmasına rağmen Abdullah, hayata hiçbir zaman küsmemiş,
aksine dini öğrenmek ve onun gereğini yerine getirmek için gayret sarf etmiş ve sonuçta
belli noktaya gelerek en üst düzey görevleri üstlenmiştir.

5.

O, özürlü olmasına rağmen kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmiş ve bu
yüzden de defalarca yönetici olarak atanmıştır.

6.

Özürlü olması onun dini öğrenmesine, topluma önderlik etmesine, müezzinlik yapmasına,
yönetici olmasına, savaşa katılmasına engel olmamıştır.

7.

Abdullah, ömrünün sonuna kadar toplum ve hayattan hiç kopmamıştır.

O halde hepimizi ilgilendiren ve bizim birer parçamız olan engellilere karşı görev ve
sorumluluklarımıza dikkat çekerek konuşmama son vermek istiyorum:
7
8

Nûr, 24/61; Fetih 48/17.
Abese 80/1-11.
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Unutmayalım ki, toplum bir bütündür. Toplumun huzur ve mutluluğu tüm parçalarıyla birlikte bütünün
huzur içinde olmasıyla mümkündür. Bireylerin yalnız kendileri için yaşadıkları toplumlarda, kolektif huzurdan
bahsedilemez. Hatta yalnız kendisi için yaşayanların, kendileri de mutlu olamazlar. İnsanlar birbirlerinin
mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırlarsa o toplumda kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşma duyguları
güçlenir.
Engelli/özürlü olan kardeşlerimizi oldukları gibi kabul etmek, onları toplumun bir parçası olarak
görmek, toplumun onlara da ihtiyacının olduğuna inanmak, onlara her bakımdan yardımcı olmak, onlara yardım
ederken rencide etmemek, onların hayatlarını normal olarak sürdürebilmeleri için gereken kolaylık, özen ve
ilgiyi göstermek, onların üstün meziyetlerini tespit edip onlardan yararlanmak, onlara topluma faydalı kimseler
olabilecekleri imkanlar ile başkalarına muhtaç olmayacak şekilde kendi ayakları üzerinde durabilmelerini
sağlamak. Bütün bunlar için de eğitim ve teknolojik imkânlardan yararlanmak, hepimizin en temel görevidir.
Unutmamalıyız ki, engelli olmamak bir ayrıcalık ve üstünlük sebebi değildir. Nice engelli olan işi
vardır ki, pek çok açıdan engeli olmayanlardan üstün meziyetlere sahiptirler. Engelli olmayanların engelli
duruma düşmeleri ihtimal dışı değildir. Önemli olan her insanın içerisinde bulunduğu nimetlerin kıymetini bilip
haline şükretmesidir.
Müslüman, hayra, iyilik ve güzelliklere karşı doyumsuz olan kimsedir. O, cennete girene kadar iyilik ve
güzellik işlemeye doymaz. Zira o, İslam peygamberinin “Kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip
kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken kemik
gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.”9 sözlerine kulak vererek tüm davranışlarını ibadet bilinciyle
yapan kimsedir:

9

Tirmizî, Birr, 36.
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EKLER
EK-1 GERİ BİLDİRİM ANKETİ

5-6 MART 2009
III. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRME ANKETİ
Çalıştay içeriği ile ilgili faydalı gördüğünüz 3 noktayı belirtiniz.
1.
2.
3.
Eksik, değiştirilmesi gereken ya da ele alınmasını düşündüğünüz 3 noktayı belirtiniz.
1.
2.
3.
Organizasyon ve yöntemler konusunda önerileriniz nelerdir?

EK 2- ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ
ÇALIŞMA GRUPLARI İÇİN YÖNERGE
1. Her çalışma grubu kendi içinde ve iki raportör seçecektir.
2. Konuşulan konular çalışma sonunda bir rapor halinde çalıştay düzenleme kuruluna sunulacaktır.
3. Çalışma gruplarındaki sözlü sunumlar 15 dakikayı aşmayacak ve grup içinden bir gönüllü saat tutarak,
10 dakika geçtiğinde uyarı yapacaktır. 15 dakikayı aşan sunumlara izin verilmeyecektir. Daha uzun
sunumlar internet ortamına Powerpoint sunumu ve text metin aktarılacaktır.
4. Başkan çalıştay süresince;
a. Konuşmacıların tartışmalarının çalıştayın ve çalışma grubunun konusunun ve akademik
ilkelerin dışına çıkılmadan yürütülmesi,
b. Konuşma sürelerinin adaletli olması ve
c. Çalıştay bitiminde raporun çalıştay komitesine sunulmasıyla görevli olacaktır.
5. Raportörler;
Konuşmaların ve tartışmaların ana hatlarını çıkararak, çalışma grubunun raporununun anlaşılır bir
şekilde hazırlanmasına ve çalışma grubu başkanına sunmakla görevli olacaklardır.
6. Sunum ve grup tartışması sırasında ses kaydı yapılacaktır.
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EK 3- ÇALIŞTAY KATILIMCI LİSTESİ
1 Abdülkadir ANAÇ

Daire Bşk.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

2 Adem ÖZBEK

Arş.Gör.

Giresun Üni.

Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Bşk.

3 Adem Yavuz ELVEREN Arş.Gör.Dr.

K.Sütçü İmam Üni.

İİBF İktisat Böl.

4 Adile Emel SARDOĞAN Arş.Gör.

Selçuk Üni.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

5 Ahmet BECAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Engelliler Koordinasyon Birimi

6 Ahmet GÖKBEL

Prof.Dr.

Cumhuriyet Üni.

İlahiyat Fakültesi

7 Ahmet Zeki ÜNAL

Yrd.Doç.Dr.

Yüzüncü Yıl Üni.

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Ankara Üni.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

8 Akın KAYA
9 Ali Fuat Açıkgöz

Daire Bşk.

Ağrı İbrahim Çeçen Üni.

Öğrenci İşleri D. Bşk.

10 Alişan DÖNDAR

Bilgi İşl.

Yıldız Teknik Üni.

SKS Daire Bşk.

İstanbul Üni.

Fizik Tedavi ve Reh. YO

Uşak Üni.

SKS Daire Bşk.

İstanbul Üni.

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

11 Arzu ÖZDİNÇLER
12 Asuman TULUK

Şube Müd.

13 Ayça BAL
14 Ayşın GÜRBÜZ

Koordinatör

Bilkent Üni.

Öğrenci Dekanlığı Koordinatörü

15 Ayşe Nilay EVCİL

Yrd.Doç.Dr.

Beykent Üni.

Mühendislik Mimarlık Fak.

16 Ayşe Nurdan ÖZEN

UZM.DR.

Uludağ Üni.

17 Ayşegül ATAMAN

Gazi Üni.

Özel Eğitim Bölümü

İstanbul Üni.

Yabancı Diller Bölümü Başkan Yrd.

18 Ayşegül FRANKE

Dr.

19 Aytuğ Ertav

Ortopedi Uzmanı Dr. Anadolu Üni.

Özürlü Öğrenci Birimi

20 Banu Yaman

Yrd.Doç.Dr.

Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri

Aksaray Üni.
ÖSYM

21 Belma ATAK
22 Berjan DEMİRTAŞ

Öğr.Gör.

İstanbul Üni.

Veteriner MYO

23 Betül BATIR

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üni.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

24 Binnaz KIRAN ESEN

Yrd.Doç.Dr.

Mersin Üni.

Eğitim Fak.

25 Canan ÜNVAN

Uzman

YÖK

26 Cemal DONAT

Hukukçu

İstanbul Barosu

Hukuk Fakültesi

27 Cevat NİSBET

Yrd.Doç.Dr.

Ondokuz Mayıs Üni.

Veteriner Fakültesi

ODTÜ

Engelsiz ODTU Koordinatoru

28 Claire ÖZEL
29 Deniz AYDEMİR

Öğrenci

ODTÜ

30 Didem GÜRDOĞAN

BirimKoordinatörü

Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Engelliler Koordinasyon Birimi

31 Didem Topçuoğlu Atay

Öğrenci temsilcisi

İstanbul Üni

Radyo Sinema Televizyon Bölümü mezunu

İstanbul Üni.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

32 Duygu MUTLU
33 Duygu Türkdoğan

Uzm. Psikolog

Bahçeşehir Üni.

34 Elif ÇALIŞKAN

Arş.Gör.

Marmara Üni.

35 Elif EMİR

Öğrenci

Hacettepe Üni.

Engelli Hakları Komisyonu Başkanı

36 Elif SEPET

Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Diş Hekimliği Fak. Pedodonti A.B.D

Sabancı Üni.

Engelli Öğrenci Destek Sorumlusu

37 Elzi MENDA
38 Emel SARDOĞAN

Arş.Gör.

Nevşehir Üni.

39 Emel ULU

Öğr.Gör.

Beykent Üni.
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40 Emrah PAKMAN

Sosyal Çalışmacı

Cumhuriyet Üni.

SKS Daire Bşk.lığı

41 Engin Yılmaz

GETEM Direktörü

Boğaziçi Üni.

GETEM

42 Esra AKTAŞ

Arş.Gör.

Okan Üni.

Sağlık Yönetimi Böl.

Adıyaman Üni.

43 Fatma BERKE
44 Ferah VEDİ

Uzm. Psikolog

İstanbul Üni.

Mediko Sosyal

45 Funda SAVAŞ GÜN

Prof.Dr.

Marmara Üni.

İletişim Fak.

TEB

İnsan Kaynakları

46 Gamze DİNÇ
47 Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Bilgi İşl.

Kırıkkale Üni.

Engelli Birimi

48 Gaye AKSOY

Uzman

Atılım Üni.

Öğrenci Gelişim Danışma Merkezi

49 Gülbaşak DİKTAŞ

Sosyal Hizmet
Uzmanı

Sakarya Üni.

Özürlü Öğrenci Birimi

50 Gülçilem Şahin

Arş.Gör.

Aksaray Üni.

Eğitim Fak.

51 Güler DEMİR

Uzman

İstanbul Uni.

Küt. Dok. D. Bşk.

52 Güler Polat

Avukat

İstanbul Barosu

Engelliler Komisyon Başkanı

Gülnur MERTOĞLU
53
ELMAS

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üni.

54 Gülser SERPER

Yrd.Doç.Dr.

Beykent Üni.

Masüstü Yayıncılık

55 Hakan SARI

Yrd.Doç.Dr.

Selçuk Üni.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

56 Halide Gamze İNCE

Arş.Gör.

Zonguldak Karaelmas Üni.

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü

57 Hamdi TEMEL

Prof.Dr.

Dicle Üni.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

58 Hatice BAKKALOĞLU

Öğr.Gör.Dr.

Ankara Üni.

Engelli Danışma ve Destek Hizm

59 Hatice ŞAHİN

Dr.

Ege Üni.

Tıp Fakültesi

60 Hazal Özlem ERSAN

Öğrenci

İstanbul Üni.

61 Hilmi ÖZDEN

Doç.Dr.

Osmangazi Üni.

Tıp Fakültesi

62 Hüseyin Haşimi GÜNEŞ Yrd.Doç.Dr.

Mardin Artuklu Üni.

Meslek Yüksekokulu Müdürü

63 Işıl Özgül KALYONCU

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üni.

Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

64 İdil Işıl GÜL

Dr.

İstanbul Bilgi Üni.

Hukuk Fakültesi

65 İdil İÇİN

Öğr.Gör.Dr.

İstanbul Ticaret Üni.

66 İffet OK

İstanbul Üni.

Sosyal Destek Birimi
Dişhekimliği Fakültesi Dekanı- Pedodonti Anabilim Dalı
Başkanı

67 İlknur TANBOĞA

Prof.Dr.

Marmara Üni.

68 İmren Saniye Fidan

Öğrenci

İstanbul Üni.

69 İpek KARAOYVAD

TEB

İnsan Kaynakları
Sağlık Yönetimi Böl.

70 İrem TOPUZ

Öğrenci

Okan Üni.

71 İskender ÖZGÜR

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üni.

72 İsmail KIZILBAY

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üni.

73 İsmet ÜNSAL

Memur

Kocaeli Üni.

74 Kadir Berber

Öğr.Gör.

Ağrı İbrahim Çeçen Üni.

Eğitim Fak.

75 Kemal ÇAMLIOĞLU

Pedagog

Celal Bayar Üni.

Özürlü Öğrenciler Birimi

Yrd.Doç.Dr.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Seramik ve Cam TasarımıBölümü
Üni.

76 Lerzan ÖZER
77 Lütfiye ÖZMARANGOZ

Gaziantep Üni.

Bütçe ve Tedavi Gid.Şb.Müd.

78 Mahmut HIZIROĞLU

Yrd.Doç.Dr.

Sakarya Üni.

İİBF

79 Mehmet Akman

Sosyal Hizmet
Uzmanı

Akdeniz Üni.

Özürlü Öğrenci Birimi

80 Mehmet Gülengöz

Psikolog

Akdeniz Üni.

Özürlü Öğrenci Birimi

81 Mehmet KIZILTAŞ

Sunucu-DanışmanEngelsiz Kariyer
Yapımcı

Mehmet
MAHRAMANLIOĞLU
Mehmet Tuncer
83
EKİCİOĞLU

Öğrenci

82

İstanbul Üni.
Fatih Üni.

Toplumsal Duyarlılık Merkezi Direktörü
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84 Menşure AYDIN

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üni.

Engelli öğrenci araştırma ve uygulama birimi

85 Meral BOZDEMİR

Uzm. Psikolog

Maltepe Üni.

SKS Daire Bşk.

86 Murat Doğan

Öğr.Gör.

Anadolu Üni.

Özürlü Öğrenci Birimi

Murat Mert
87
KANTARCIOĞLU

Birim Sekreteri

Anadolu Üni.

Özürlü Öğrenci Birimi

88 Mustafa KUMRAL

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üni.

Rektör Danışmanı

89 Müge TOKAD

Psikolog

İstanbul Üni.

Mediko-Sosyal Merkezi

90 Nalan Babur

Yrd.Doç.Dr.

Boğaziçi Üni.

Eğitim Fakültesi

91 Necati ALTEMUR

Öğr.Gör.

Giresun Üni.

Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu

92 Nergiz FİLİZ

Genel Sekreter
Yardımcısı ve
Öğrenci İşleri
Müdürü

İzmir Ekonomi Üniversitesi

93 Nesrin AŞTI

Prof.Dr.

Muğla Üniv.

94 Nesrin Özdemir

Yrd.Doç.Dr.

Bahçeşehir Üni.

95 Neşe KARS

Doç.Dr.

İstanbul Üni.

İletişim Fak.

96 Nevin TÜRKEŞ

Uzman Psikolog

Uludağ Üni.

Engelsiz Üniversite Komitesi

97 Nihal SÖZERİ

YO Sekreteri

İstanbul Üni.

Teknik Bilimler MYO

98 Nilüfer ÖZABACI

Doç.Dr.

Osmangazi Üni.

Tıp Fakültesi

99 Nuray ŞİMŞEK

Öğr. Üyesi

Nevşehir Üni.

Sağlık YO.

100 Nuray Taştan

Yrd.Doç.Dr.

Kırıkkale Üni.

Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.

İstanbul Üni.

Veteriner Fak.

101 Nuray UZUNÖREN

Fethiye Sağlık YO.

102 Oğuz AKKAYA

Öğrenci

Boğaziçi Üni.

103 Onur KADAYIF

Öğrenci

Okan Üni.

Sağlık Yönetimi Böl.

104 Osman BİÇER

Prof.Dr.

Mustafa Kemal Üni.

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Böl.

105 Osman YORULMAZ

Doç.Dr.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Böl.
Üni.

106 Ömür KARACA

Öğr.Gör.

Nevşehir Üni.

107 Özlem TAŞKIN

Sağlık YO

ÖSYM

108 Özlem YÜCE

Y.L. Öğrenci

Bartın Üni.

Orman Fakültesi

109 Papatya KARAKURT

Yrd.Doç.Dr.

Erzincan Üni.

Sağlık Yüksekokulu

110 Pınar ÇİÇEKOĞLU

Çankırı Karatekin Üni.

Sağlık Yüksekokulu

111 Pınar MEDAN

Ege Üni.

Engelsiz Ege Birimi

112 Rabiye EĞLENCE

Öğr.Gör.

Nevşehir Üni.

Sema ve Vefa Küçük Sağlık YO

113 Rafet METİN

Okt.

Kırıkkale Üni.

İktisadi İdari Bilimler Fak

114 Ramazan ALTUNÖZ

Sosyal Hizmet
Uzmanı

Çukurova Üni.

Mediko Sosyal Birimi

Türkiye Omurilik Felçliler
Derneği

Dernek Başkanı

115 Ramazan Baş
116 Rasmi MUAMMER

Öğr. Üyesi

Yeditepe Üni.

Sağlık Bilimleri Fak.

117 Resa AYDIN

Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Öğrenci

Sivil Toplumu Kalkındırma
Harketi Der.

Öğrenci Temsilcisi

119 Saadet PABUÇCUOĞLU Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Mühendislik Fak

120 Selda TAŞDEMİR

Arş.Gör.

Hacettepe Üni.

Sosyoloji Böl.

121 Selma ÇELİKYAY

Yrd.Doç.Dr.

Bartın Üni.

Orman Fak. Dekan Yard.

122 Selma YAZICI

Yrd.Doç.Dr.

Düzce Üni.

Tıp Fakültesi

123 Sena ÖZEL

Birim Sorumlusu

Bilkent Üni.

Engelli Öğrenciler Birimi

Hacettepe Üni.

Engelli Öğrenci Temsilcisi

118 Saadet Begüm KASAP

124 Serap GÜMÜŞ
125 Serap İNAL

Prof.Dr.

İstanbul Üni.

BESYO

126 Serdar KULAK

Öğrenci

İstanbul Üni.

Edebiyat Fak.
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Arş.Gör.

İstanbul Uni.

Edebiyat Fak.

128 Serhat PABUÇCUOĞLU Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Veteriner Fak

129 Sevim ORKUN

Prof.Dr.

Kırıkkale Üni.

Engelli Birimi

130 Sevim ÜNSAL

Öğr.Gör.

Batman Üni.

Teknik Eğitim Fakültesi

131 Sıdıka PARLAK

Öğr.Gör.Dr.

Uludağ Üni.

127 Sergender SEZER

132 Sibel DUMAN

Bingöl Üni.

Fen Edebiyat Fak.

133 Suad SAKALLI GÜMÜŞ Öğr.Gör.Dr.

Mustafa Kemal Üni.

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Böl.

Şafak Sahir
134
KARAMEHMETOĞLU

İstanbul Üni.

Cerrahpaşa Tıp Fak.

135 Şerife ULUDAĞ

Mersin Üni.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

136 Şeyma Aytül KARAALİ

Yıldız Teknik Üni.

SKS Daire Bşk.
SKS Daire Bşk.

Prof.Dr.

137 Şükran SABAN

Daire Bşk.

Maltepe Üni.

138 Tevfik YÜKSEl

Öğrenci

İstanbul Üni.
Özürlüler İdaresi Başkanlığıİ Özürlülük Araştırmaları ve İst. Dai. Bşk.

139 Tayyar KUZ
140 Tülin Gündüz CENGİZ

Öğr.Gör.Dr.

141 Uğur ÇALHAN

Uludağ Üni.
Pamukkale Üni.

Mediko Sosyal Birimi

142 Ulviye KIZILKAYA

Mimar

Anadolu Üni.

Özürlü Öğrenci Birimi

143 Ülkü DEDE

Memur

Celal Bayar Üni.

Özürlü Öğrenciler Birimi

Süleyman Demirel Üni.

Engelliler Araştırma Uygulama Merkezi

144 Ümit AKÇA
146 Yaşar BARUT

Yrd.Doç.Dr.

Ondokuz Mayıs Üni.

Eğitim Fak.

147 Yener ŞİŞMAN

Yrd.Doç.Dr.

Anadolu Üni.

Özürlü Öğrenci Birimi

148 Yıldız ALTINOK

Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Mühendislik Fak.

149 Yıldız UZUNER

Prof.Dr.

Anadolu Üni.

Engelliler Entegre YO

150 Yusuf AÇIKEL

Yrd.Doç.Dr.

Süleyman Demirel Üni.

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

151 Yusuf ÇİFTÇİ

Öğr.Gör.

Mardin Artuklu Üni.

Mes.Yük.Ok. İkt.İdr.Prog.Böl.Bşk

152 Yusuf GÜLBAKAN

Öğrenci

İstanbul Üni

İletişim Fak.

153 Z. Aytül ÇAKMAK

Doç.Dr.

Kırıkkale Üni.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

154 Z. Hande Sart

Yrd.Doç.Dr.

Boğaziçi Üni.

Eğitim Fakültesi

155 Zehranur KAYA

Öğr.Gör.

Anadolu Üni.

Özürlü Öğrenci Birimi

156 Zeynep AYTEPE

Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Diş Hekimliği Fak. Pedodonti A.B.D

157 Zühal DÜZGİT

Prof.Dr.

İstanbul Üni.

Mühendislik Fak
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IV. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Engelsiz Üniversiteler çalıştayının dördüncüsü 11-12 Mart 2010 tarihlerinde Ege
Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 89 üniversiteden, Yükseköğretim
Kurulu, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’ndan ve sivil toplum kuruluşlarından
olmak üzere toplam 284 kişi katılmıştır.

Katılımcı Üniversiteler
Adıyaman Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Adnan Menderes

Bilecik Üniversitesi

Üniversitesi
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen

Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bozok Üniversitesi

Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart

Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi

Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çankırı Karatekin
Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Ege Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosman Paşa
Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
Gediz Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
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İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Piri Reis Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy

Sabancı Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Üniversitesi

Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel

Mustafa Kemal Üniversitesi

Üniversitesi

Enstitüsü

Nevşehir Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü

Okan Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

On Dokuz Mayıs

Uşak Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji

İmam Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesi

Üniversitesi
Orta Doğu Teknik

Karabük Üniversitesi

Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata

Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi

Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi

Yalova Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi

Davetli Katılımcılar
Yükseköğretim Kurulu
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Diğer Katılımcılar
ÇÖYDER
Raoul Wallengberg Ens.
Tire Dev. Hastanesi
2

Çalıştay süresince

bilimsel programın uygulanması yanında ek etkinlikler de

gerçekleştirilmiştir. Engelli öğrencilerimiz kendi el emekleri olan ürünleri sergilemişlerdir.
Ayrıca Zirve Dağcılık ve Spor Kulübü engelli bireylerle ilgili yürütecekleri aktivitelerini
tanıtmışlardır. Çalıştayın birinci günündeki bir kahve molasında Ege Üniversitesi Devlet
Konservatuarında

okuyan

engelli

öğrencilerin

Türk

Halk

Müziği

etkinliği

gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya katılan konuklara akşam yemeği sunumundan sonra İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü TSM Korosu Konseri gerçekleştirilmiştir.
GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
1. Katılımcılar çalıştayın programı ve yürütülme koşulları konusunda olumlu
görüşlerini bildirmişlerdir. Çalıştaya farklı üniversitelerden katılanlar birbirleriyle
tanışma ve iletişim kurma olanağı bulmuştur.
2. Çalıştaya devam oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Konferansların,
panellerin ve çalışma grubu forumlarının katılımcı olarak yürütülmesi herkesin
fikrini rahatça ifade etmesine olanak sağlamıştır.
3. Çalıştayın iki günü boyunca tüm etkinliklerin video kaydı yapılması katılımcılara
daha sonraki çalışmaları açısından olumlu karşılanmıştır.
4. Çalıştayda, üniversitelerin birden fazla kişi ile temsil edilmesi üniversitelerdeki
çalışmaların sürekliliği bakımdan önemli görülmüştür. Katılımcılar arasında rektör
yardımcılarının

bulunması

engelsiz

birimlerinin

gerekliliği

ve

kurulması

bakımından önemlidir.
5. Çalıştay öncesinde Ordu Üniversitesi ve Gazikent Üniversitesi

engelsiz

birimlerinin olmaması nedeniyle, Erciyes Üniversitesi de görevlendirdikleri kişinin
rahatsızlanması nedeniyle çalıştaya katılmayacaklarını bildirmişlerdir. YÖK Özürlü
Öğrenci Komisyonu’nun çalıştay sonuç bildirgeleri ve ilgili yönetmeliği bu
üniversitelere ulaştırarak bu birimlerin kurulma zorunluluğu hatırlatılmalıdır.
6. Çalıştayların her yıl farklı üniversitelerde ve farklı içeriklerle yürütülmesi
benimsenmiştir.
7. Üniversitelerin engelsiz birimlerinden sorumlu kişilerin çalıştaya katılımı süreklilik
açısından önem taşımaktadır. Üniversiteler bu konuya özen göstermelidir.
8. Çalıştay sonuç bildirgesi üniversite yönetimlerine mutlaka sunulmalıdır.
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ETKİNLİKLERDEN ORTAYA ÇIKAN DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER
1. Engelsiz birimler her üniversitede kurulmalıdır. Halen birimlerini kurmayan
üniversiteler için engelsiz üniversiteler çalıştayları bilgi ve deneyim paylaşımı
bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır.
2. Toplumsal dinamikler içinde engelliliğin “ötekililik” olarak algılandığının farkında
olunmalı ve kurumların engellilik politikalarını belirlemede bu kavramdan ziyade
“kaynaştırma ve birliktelik” kavramından zemin alan politikalar belirlenmesi
gereklidir.
3. Üniversitelerde kurulan engelsiz birimleri kurumsal örgütlenme içinde tek başına
çalışabilen

birimler

değildir.

Birimlerin

yapılandırılmasında

ve

işlevlerinin

gerçekleştirilmesinde üniversitelerin öğrenci işleri, yapı işleri, yurt yönetimi,
psikolojik rehberlik danışmanlık, güvenlik gibi diğer yapıları ile multidisipliner
olarak çalışması gereklidir. Ancak multidisipliner çalışma ile engelliliğe bir bütün
olarak bakılabilir ve yüksek öğretim içindeki gereksinimler karşılanabilir.
4. Tüm üniversiteler başta Özürlüler Kanunu ve ilgili YÖK yönetmeliği olmak üzere
engelsiz birimlerinin

kurulmasındaki

yasal

gereklileri

bilmelidir.

Birimlerin

üniversitelerdeki yapılanması için ilgili yönetmeliğe uymalıdır. Engellilik alanında
bilgisi olan kişi-kişiler birim sorumlusu olarak atanmalıdır. Birim işlevlerinin takibi
bakımından sorumlu (koordinatör dışında) tam zamanlı bir personel çalışmalıdır.
Üniversitelerde kurulacak birimler Engelsiz Üniversite Birimleri olmalı, birimler
üniversitede olan tüm engelli olan ve olmayan akademisyen, idari personel ve
öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak üzere çalışmalıdır. Birimde çalışanların
birimde çalışmak yanı sıra psikolojik danışma yapmaları doğru değildir, gerekli
durumlarda ilgili birimlere yönlendirilmeli, üniversitelerin rehberlik ve danışmanlık
merkezleri aktive edilerek, birimlerle işbirliği yapması sağlanmalıdır. Birim
çalışmaları kayıt altına alınarak arşivlenmelidir.
5. Engelsiz birimlerin yapılanması ve işlevlerinin yerine getirilmesinde olmazsa
olmaz bileşenlerden biri öğrencidir. Engelli öğrencilerin gereksinimlerini birime
aktarması ve birimle birlikte çalışması esası göz ardı edilmemelidir.
6. Engelsiz birimleri aynı engel türüne sahip olsa bile öğrencilerin farklı
gereksinimlerinin

olacağını

dikkate

almalı

ve

çalışmalarını

buna

göre

planlamalıdır.
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7. Engelli öğrenciler platformu tarafından hazırlanan bildiride sözü edilen beş temel
ilkenin (karar mekanizmalarına dahil edilme, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik,
izolasyonla mücadele ve entegrasyon, erişilebilirlik/ulaşılabilirlik ve engelsiz
üniversite, bireysel farklılıklara saygı) üniversitelerin ve YÖK'ün yapacağı
çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereklidir.
8. Engellilikle ilgi modellerin bilinmesi günlük yaşamdaki konuşmaları ve tutumları
değerlendirmede anahtar özellik göstermektedir. Üniversite yöneticilerinin ve birim
koordinatörlerinin modeller bilgisine sahip olması hem engellilik politikasının
planlanması hem de bu politikanın kurum içinde yürütülmesi için gereklidir.
9. Engelsiz

birim

koordinatörlerinin,

engelli

öğrencilerin

gereksinimlerinin

karşılanmasında bir kriter olarak istenen Özürlülük Raporlarının hangi koşullarda
hazırlandığı bilgisine sahip olmalıdır.

Engelli bireylerin engel durumları ve

oranlarının tespiti ve raporlanması ile ilgili farklı yönetmelikler tek ve standart
uygulamalara döndürülmeli, hızlı, kolay, doğru ve denetlenebilir bir sistem
geliştirilmelidir.

Engellilik tespit ve raporlanması konusundaki sıkıntıların

azaltılabilmesi için ilgili sağlık kurumları ile işbirliği artırılmalıdır. Engelli bireylerin
raporlanması işinde alanda deneyimli uzmanların çalışması sağlanmalıdır.
10. YÖK bünyesinde kurulan Özürlü Öğrenci Komisyonu tüm üniversitelerde engelsiz
birimlerinin kurulmasını ve çalışmalarını takip etmelidir.
11. Çalıştayların

planlanmasında

tüm

üniversiteleri

ilgilendiren

başlıkların

konuşulmasının yanı sıra üniversitelerin farklı deneyimlerinin paylaşılmasına
uygun oturumlar düzenlenmelidir.
ÇALIŞTAY SONUCU
1. Çalıştayların her yıl farklı üniversitelerde ve farklı içerikte düzenlenmesi
benimsemiştir.

V.

Engelsiz

Üniversiteler

Çalıştayı

2011

yılında

Ankara

Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.
2. IV. Engelsiz Üniversiteler çalıştayının sonuç bildirgesi Engelsiz Ege Birimi web
sitesine yerleştirilecek ve başta tüm katılımcı üniversite rektörlüklerine olmak
üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir.

5

4.ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER
ÇALIŞTAYI
IV. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Engelsiz Üniversiteler çalıştayının dördüncüsü 11-12 Mart 2010 tarihlerinde Ege Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 89 üniversiteden, Yükseköğretim Kurulu, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’ndan ve
sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere toplam 284 kişi katılmıştır.

Katılımcı Üniversiteler
Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi
Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan
Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Balıkesir
Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
Bozok Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Çankırı Karatekin
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar
Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Fırat
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosman Paşa Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Gediz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi,
İnönü Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Üniversitesi,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet
Bey Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin
Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Muğla Üniversitesi,
Mustafa Kemal Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Okan Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Piri Reis
Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Trakya
Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

Davetli Katılımcılar
Yükseköğretim Kurulu
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Diğer Katılımcılar
ÇÖYDER

Raoul Wallengberg Ens.

Tire Dev. Hastanesi

Çalıştay süresince bilimsel programın uygulanması yanında ek etkinlikler de gerçekleştirilmiştir. Engelli öğrencilerimiz
kendi el emekleri olan ürünleri sergilemişlerdir. Ayrıca Zirve Dağcılık ve Spor Kulübü engelli bireylerle ilgili yürütecekleri
aktivitelerini tanıtmışlardır. Çalıştayın birinci günündeki bir kahve molasında Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarında
okuyan engelli öğrencilerin Türk Halk Müziği etkinliği gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya katılan konuklara akşam yemeği
sunumundan sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü TSM Korosu Konseri gerçekleştirilmiştir.
GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
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1. Katılımcılar çalıştayın programı ve yürütülme koşulları konusunda olumlu görüşlerini bildirmişlerdir. Çalıştaya farklı
üniversitelerden katılanlar birbirleriyle tanışma ve iletişim kurma olanağı bulmuştur.
2. Çalıştaya devam oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Konferansların, panellerin ve çalışma grubu forumlarının
katılımcı olarak yürütülmesi herkesin fikrini rahatça ifade etmesine olanak sağlamıştır.
3. Çalıştayın iki günü boyunca tüm etkinliklerin video kaydı yapılması katılımcılara daha sonraki çalışmaları açısından
olumlu karşılanmıştır.
4. Çalıştayda, üniversitelerin birden fazla kişi ile temsil edilmesi üniversitelerdeki çalışmaların sürekliliği bakımdan önemli
görülmüştür. Katılımcılar arasında rektör yardımcılarının bulunması engelsiz birimlerinin gerekliliği ve kurulması
bakımından önemlidir.
5. Çalıştay öncesinde Ordu Üniversitesi ve Gazikent Üniversitesi engelsiz birimlerinin olmaması nedeniyle, Erciyes
Üniversitesi de görevlendirdikleri kişinin rahatsızlanması nedeniyle çalıştaya katılmayacaklarını bildirmişlerdir. YÖK Özürlü
Öğrenci Komisyonu’nun çalıştay sonuç bildirgeleri ve ilgili yönetmeliği bu üniversitelere ulaştırarak bu birimlerin kurulma
zorunluluğu hatırlatılmalıdır.
6. Çalıştayların her yıl farklı üniversitelerde ve farklı içeriklerle yürütülmesi benimsenmiştir.
7. Üniversitelerin engelsiz birimlerinden sorumlu kişilerin çalıştaya katılımı süreklilik açısından önem taşımaktadır.
Üniversiteler bu konuya özen göstermelidir.
8. Çalıştay sonuç bildirgesi üniversite yönetimlerine mutlaka sunulmalıdır.

ETKİNLİKLERDEN ORTAYA ÇIKAN DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER
1. Engelsiz birimler her üniversitede kurulmalıdır. Halen birimlerini kurmayan üniversiteler için engelsiz üniversiteler
çalıştayları bilgi ve deneyim paylaşımı bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır.
2. Toplumsal dinamikler içinde engelliliğin “ötekililik” olarak algılandığının farkında olunmalı ve kurumların engellilik
politikalarını belirlemede bu kavramdan ziyade “kaynaştırma ve birliktelik” kavramından zemin alan politikalar belirlenmesi
gereklidir.
3. Üniversitelerde kurulan engelsiz birimleri kurumsal örgütlenme içinde tek başına çalışabilen birimler değildir. Birimlerin
yapılandırılmasında ve işlevlerinin gerçekleştirilmesinde üniversitelerin öğrenci işleri, yapı işleri, yurt yönetimi, psikolojik
rehberlik danışmanlık, güvenlik gibi diğer yapıları ile multidisipliner olarak çalışması gereklidir. Ancak multidisipliner
çalışma ile engelliliğe bir bütün olarak bakılabilir ve yüksek öğretim içindeki gereksinimler karşılanabilir.
4. Tüm üniversiteler başta Özürlüler Kanunu ve ilgili YÖK yönetmeliği olmak üzere engelsiz birimlerinin kurulmasındaki
yasal gereklileri bilmelidir. Birimlerin üniversitelerdeki yapılanması için ilgili yönetmeliğe uymalıdır. Engellilik alanında
bilgisi olan kişi-kişiler birim sorumlusu olarak atanmalıdır. Birim işlevlerinin takibi bakımından sorumlu (koordinatör
dışında) tam zamanlı bir personel çalışmalıdır. Üniversitelerde kurulacak birimler Engelsiz Üniversite Birimleri olmalı,
birimler üniversitede olan tüm engelli olan ve olmayan akademisyen, idari personel ve öğrencilerin gereksinimlerini
karşılamak üzere çalışmalıdır. Birimde çalışanların birimde çalışmak yanı sıra psikolojik danışma yapmaları doğru değildir,
gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirilmeli, üniversitelerin rehberlik ve danışmanlık merkezleri aktive edilerek,
birimlerle işbirliği yapması sağlanmalıdır. Birim çalışmaları kayıt altına alınarak arşivlenmelidir.
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5. Engelsiz birimlerin yapılanması ve işlevlerinin yerine getirilmesinde olmazsa olmaz bileşenlerden biri öğrencidir. Engelli
öğrencilerin gereksinimlerini birime aktarması ve birimle birlikte çalışması esası göz ardı edilmemelidir.
6. Engelsiz birimleri aynı engel türüne sahip olsa bile öğrencilerin farklı gereksinimlerinin olacağını dikkate almalı ve
çalışmalarını buna göre planlamalıdır.
7. Engelli öğrenciler platformu tarafından hazırlanan bildiride sözü edilen beş temel ilkenin (karar mekanizmalarına dahil
edilme, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, izolasyonla mücadele ve entegrasyon, erişilebilirlik/ulaşılabilirlik ve engelsiz
üniversite, bireysel farklılıklara saygı) üniversitelerin ve YÖK’ün yapacağı çalışmalarda göz önünde bulundurulması
gereklidir.
8. Engellilikle ilgi modellerin bilinmesi günlük yaşamdaki konuşmaları ve tutumları değerlendirmede anahtar özellik
göstermektedir. Üniversite yöneticilerinin ve birim koordinatörlerinin modeller bilgisine sahip olması hem engellilik
politikasının planlanması hem de bu politikanın kurum içinde yürütülmesi için gereklidir.
9. Engelsiz birim koordinatörlerinin, engelli öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanmasında bir kriter olarak istenen
Özürlülük Raporlarının hangi koşullarda hazırlandığı bilgisine sahip olmalıdır. Engelli bireylerin engel durumları ve
oranlarının tespiti ve raporlanması ile ilgili farklı yönetmelikler tek ve standart uygulamalara döndürülmeli, hızlı, kolay,
doğru ve denetlenebilir bir sistem geliştirilmelidir. Engellilik tespit ve raporlanması konusundaki sıkıntıların azaltılabilmesi
için ilgili sağlık kurumları ile işbirliği artırılmalıdır. Engelli bireylerin raporlanması işinde alanda deneyimli uzmanların
çalışması sağlanmalıdır.
10.YÖK bünyesinde kurulan Özürlü Öğrenci Komisyonu tüm üniversitelerde engelsiz birimlerinin kurulmasını ve
çalışmalarını takip etmelidir.
11. Çalıştayların planlanmasında tüm üniversiteleri ilgilendiren başlıkların konuşulmasının yanı sıra üniversitelerin farklı
deneyimlerinin paylaşılmasına uygun oturumlar düzenlenmelidir.

ÇALIŞTAY SONUCU
1. Çalıştayların her yıl farklı üniversitelerde ve farklı içerikte düzenlenmesi benimsemiştir. V. Engelsiz Üniversiteler
Çalıştayı 2011 yılında Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.
2. IV. Engelsiz Üniversiteler çalıştayının sonuç bildirgesi Engelsiz Ege Birimi web sitesine yerleştirilecek ve başta tüm
katılımcı üniversite rektörlüklerine olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir.
Karamanoğlu
Telefon : 0338
70100/KARAMAN

Mehmetbey
226 21 47

Üniversitesi
Belgegeçer : 0338

Engelsiz
226 21 39

Üniversite
Birimi
E-posta : engelsiz@kmu.edu.tr
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5.ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÇALIŞTAYI
V. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Engelsiz Üniversiteler çalıştayının beşincisi 10-11 Mart 2011 tarihlerinde Ankara Üniversitesi
ev
sahipliğinde
Cebeci
Yerleşkesi
ATAUM
Salonunda
gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayın Açılışı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal TALUĞ tarafından, kapanış
ise engellilik çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün HALLORAN
tarafından
yapılmıştır.
Çalıştaya katılım için 330 başvuru yapılmıştır. Ancak olağanüstü kar yağışı sebebiyle bazı
üniversitelerimiz katılamayacaklarını bildirmişlerdir (Piri Reis, Marmara, Özyeğin, Uludağ,
Akdeniz, Bahçeşehir, İstanbul Bilgi, Trakya, İzmir Kâtip Çelebi, Pamukkale ve Yalova
Üniversiteleri).
Üniversiteler dışında V. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM,
YÖK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve çeşitli sivil kuruluşlarının
temsilcileri
de
katılmışlardır.
V. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın ana teması “Programlara Erişilebilirlik” olarak
belirlenmiş
ve
çalıştay
programı
bu
çerçevede
hazırlanmıştır.
GENEL DEĞERLENDİRME
1. Katılımcılar çalıştayın programı ve yürütülme koşulları konusunda olumlu görüşlerini
bildirmişlerdir. Çalıştaya farklı üniversitelerden katılanlar birbirleriyle tanışma ve iletişim
kurma olanağı bulmuştur.
2. Çalıştaya katılım, Ankara’daki olağanüstü kar yağışına bağlı olarak yolların kapanmasına
rağmen oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Çalıştay programı birinci gün 2 saat ikinci
gün ise 1 saat geç başlatılarak olası ulaşım sorunları en aza indirilmeye çalışılmıştır.
3. Çalıştayda planlanan programın süresinin olağanüstü kar yağışı sebebiyle kısalmasına
rağmen konferanslar ve oturumlardaki sunumlar süresince tüm katılımcıların mümkün
olduğunca katkısı ve katılımının sağlanması gerçekleştirilmiştir.
4. Çalıştay süresince yapılan tüm sunumlar, görseller çalıştayın web sitesinde yayımlanmıştır.
5. Çalıştay öncesinde yoğun kar yağışı sebebiyle onbir üniversite çalıştaya katılmayacaklarını
e-posta ile Çalıştay Düzenleme Kurulu’na bildirmişlerdir.
6. Çalıştaya yurtdışından katılan ve sunum yapan konuşmacıların bilgi ve deneyim paylaşımı
çalıştaya katılanların yeni bilgilere ulaşmasını sağlamıştır.
7. Çalıştayda sözlü sunum yapma olanağı bulamayan katılımcılardan bazıları sunmak
istedikleri konuları çalıştayın düzenlendiği salon fuayesinde hazırlanan 7 (yedi) adet poster
sergilemişlerdir.
Posterler;
a. “Engelsiz Üniversite Oluşumunda Ayrımcılıkla Mücadele” Özden Uslu, Yeditepe
Üniversitesi
b. “Avrupa Birliği Penceresinden Türkiye’de Yüksek Öğretimde Engelli Öğrencilerde Görevli
ve Akademik Liderlik Eğitimi Perspektifi Projesi” Özürlü Öğrenci Birimi, Ondokuz Mayıs

Üniversitesi
c.
“İzmir
Üniversiteleri
Platformu”
İzmir
Engelsiz
Üniversite
Kurulu
d. “İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Özürlü Öğrenci Biriminde Öğrenciler Tarafından
Doldurulan “Kişisel Bilgi Formu” Anketinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Resa
AYDIN,
Uzm.
Songül
ALTINSAÇLI,
İstanbul
Üniversitesi
e. “Görmeyenler/az Görenler Bilim Adamı Olabilir mi?” Prof. Dr. Resa AYDIN, Uzm.
Songül
ALTINSAÇLI,
Nurettin
KONAR,
İstanbul
Üniversitesi
f. “Engelsiz Ege Birimi” Doç. Dr. Hatice ŞAHİN, Ege Üniversitesi
g. “Hacettepe Üniversitesinde Engelli Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Yaşama Katılım”
Dr. Fzt. Çiğdem ÖKSÜZ, Doç. Dr. Esra AKI, Prof. Dr. Mine UYANIK, Dr. Fzt. Semin
AKEL, Prof. Dr. Gonca BÜMİN, Uz. Fzt. Sinem SALAR, Uz. Fzt. Okun ARAN, Hacettepe
Üniversitesi.
8. Ankara Üniversitesi Yapı İleri Dairesi Başkanlığı ATAUM toplantı salonunda 2011 yaz
ayında bir tadilat planlamasına rağmen, Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın en verimli şekilde
geçmesini temin etmek amacı ile tüm olanaklarını kullanarak olağanüstü çabalarla salonun
engelsiz
hale
getirilmesi
çalışmalarını
Mart
ayı
başında
tamamlamıştır.
V. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLERİ
1. İlk oturumda Engelli Öğrenci Platformu tarafından hazırlanan 2011 bildirisi, farklı
üniversitelerden gelen öğrenciler tarafından açıklamalı olarak sunulmuştur. Bir sonraki
oturumda engelli öğretim elemanları gereksinimlerini, sorunlarını ve akademia’daki durumu
açıklamışlardır. Her iki oturumda, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından gündeme
getirilen konuların ve sorunların genel olarak ortak olduğu ortaya çıkmıştır.
a. Üniversitelerdeki erişilebilirlik konusuna ilişkin olarak, akademik personelin tutumları,
kaynakların erişilebilirliği, sosyal hayata erişilebilirlik ve fiziksel erişilebilirliğin engelli
akademik personel ile engelli öğrencilerin ortak problemleri olduğu görüşü ve özellikle
“invisible” (görünmez) olma, sosyal yaşama aktif katılamama önemli bir başlık olarak ortaya
çıkmıştır.
b. Engeli olan öğretim elemanları tarafından farklı öğretim stratejilerini kullanmanın
gerekliliği, sınavların okunması, ders verecek kişilerin ders verecekleri sınıfların çalışma
ofislerine yakın olmasının ve görme engelliler için öğretim yılı başlamadan ders verecekleri
sınıflarda oryantasyon çalışmaları yapılmasının gerekliliği ortak görüş olarak benimsenmiştir.
c. Engeli olan öğretim elemanlarının önemle vurguladıkları konu: alanlarına ilişkin
yeterlilikleri ve bilgileri ile deneyimleri açısından diğer akademisyenlerle kendileri arasında
fark olmadığıdır.
d. Engelli olan öğrenciler öncelikle karar mekanizmalarına dahil edilme, ayrımcılıkla
mücadele ve eşitlik, izolasyonla mücadele ve entegrasyon, erişilebilirlik/ulaşılabilirlik ve
engelsiz üniversite ve bireysel farklılıklara saygı ilkelerini vurgulamışlardır. Bunlarla birlikte
özellikle sınavlarda eşit değerlendirme, hiçbir dersten muaf olmama, laboratuarlara ve
kütüphaneye istedikleri zaman ulaşabilme, ders materyalinin farklı formatlarda sunulması,
derslerde gerekirse farklı öğretim stratejilerinin kullanılması konularına ilişkin beklentilerini
açıklamışlardır.
e. Engeli olan öğrenciler sunumlarında engelsiz üniversite birimlerinde kullanılabilecek bazı
formların temel özelliklerini ve örneklerini sunmuşlardır. Bu formları bire bir sunulduğu gibi
veya özel gereksinimler doğrultusunda değiştirerek kullanabileceği ve her bir birimin kendi
özelliklerine uygun formlar geliştirerek bunların etkin olanlarının platformda paylaşılabileceği
görüşü benimsenmiştir.

2. Amerikan Educational Testing Service (ETS)te görevli olan ve çalıştayda “Üniversitelerde
Sınav Uyarlamaları” konusunda konferans veren Dr. Loring C. Brinckerhoff tarafından
aktarılan bilgilerin, ülkemizdeki merkezi sınav sistemi konusunda ilgili kurum temsilcilerine
sınav uyarlamaları konusunda yol gösterici olduğu düşünülmektedir. Platform ve ilgili
akademisyenler tarafından daha önceki yıllarda ÖSYM ile yapılan görüşmelerde merkezi
sınavlar için uyarlama talepleri güvenlik nedeniyle uygun görülmemişken, bu sunumdaki
bilgiler doğrultusunda ilgili kurumların yapacağı işbirliği ile güvenlik sorununun çözülerek
ilgili uyarlamaların yapılabileceği yönünde bir görüş ortaya çıkmıştır.
3. Yine Dr. Brinckeroff’un paylaştığı bilgilerle önemli bir konu daha gündemimize girmiştir.
Bu konu; ülkemizde öğrenme güçlüğü olan üniversite öğrencileri olup olmadığı konusunda
bilgi eksikliğimiz olduğudur. Birçok gelişmiş ülkede üniversitelere devam eden engelli
öğrenciler arasında öğrenme güçlüğü olanlar önemli bir yer tutmakta iken, ülkemizde
öğrenme güçlüğü olan hiçbir öğrenci engelsiz üniversite birimlerine başvurmamış, destek
hizmeti talep etmemiştir. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler konusunda gerekli çalışmaların
başlatılmasının, onlara ulaşılmasının önemi katılımcılarca benimsenmiştir.
4. Hamburg Üniversitesi’nden doktora öğrencisi olan ve çalıştayımıza davetli olarak katılan
Sayın Okan KUBUŞ “Yüksek Öğrenimde Sağır ve Ağır İşiten Öğrenciler İçin (Yabancı) Dil
Öğrenimi ve Öğretimi” konulu sunumunda “bireysel farklılıkların çok önemli olduğunu,
hizmetlerin gereksinimlere paralel olarak geliştirilmesi ve sunulması gerektiğini”
vurgulamıştır. Bu konuda katılımcıların aktif katıldığı tartışmalar yürütülmüş, işaret dilinin
önemi ve yabancı dil öğretiminde göz önüne alınması gereken noktalar, tüm katılımcılarca
onaylanmış ve kabul edilmiştir.
5. Üniversitelerdeki birimlerin öğrenciler ve öğretim elemanları için birer yönerge ya da el
kitabı hazırlaması ve öğretim elemanlarının bireysel farklılıklar konusundaki farkındalıklarını
artırmak için bilgilendirilmesi konularında çalışmalar yapılması önerilmiştir.
6. “Engeli olan yüksek öğrenimdeki öğrenciler için sağlanan / sağlanacak tüm hizmetler için
bireysel özelliklerin dikkate alınması önceliklidir” görüşü ortaya konulmuştur.
7. Çalıştayda vurgulanan ve üzerinde düşünülerek karar verilmesi gereken bazı kavramlar
ortaya
çıkmıştır:
a. Yasalarda, yönetmeliklerde yer alan “engelliler için makul düzenleme” ifadesi makul
düzenleme nedir? Düzenlemelerin uyarlamaların makul olduğuna kim karar verecek?
b. Pozitif ayrımcılık: Nedir? Sınırları nedir? Sınırları olmalı mıdır/ne olmalıdır?
8. İşitme engelli öğrencilerin eğitiminde etkililiğinin artırılması için işaret dili desteğinin
sağlanmasının bir yükümlülük olduğu pek çok kez vurgulanmıştır.
9. Çalıştayda iyi örnekler ve iyi modeller üzerinde tartışılan bir oturum yapılmış, bu oturumda
Osmanlıca dersi ve işaret dili konusu gündeme getirilmiştir. Görme engellilerin bazı
derslerden muaf edilmesi durumu bu öğrencilerin muaf edilen derse bağlı başka dersleri de
alamayarak eksik bilgi ve beceri donanımı (örnek Osmanlıca dersinden muaf olan öğrenci
divan geleneğini ve Türk edebiyatındaki modernleşme sürecini öğrenemeyecek) ile mezun
olmalarına neden olmaktadır. Bu derslerden birisi de Osmanlıca dersidir. Görme engelli
öğrencilerin geliştirdikleri ve Ali Öztürk tarafından sunulan “Görme Engelliler İçin Osmanlı
Türkçesi Öğrenimi” konulu sunum ile aşılan bir basamak daha paylaşılmıştır.

10. İşaret dili öğretimi, işaret dili öğretecek elemanların yetiştirilmesi, işitme engellilerin
eğitiminde işaret dilinin önemi de bu oturumda Gazi Üniversitesi tarafından yürütülen bir
proje çerçevesinde tartışılmıştır.
11. Engelsiz üniversite birimlerinin kurulması, işleyişi ve etkililiği konusunda üniversiteler
arasında farklılıklar olmasına karşın, genel olarak yapılanma ve kurumsallaşma sisteminin
oluştuğu görülmüştür. Bu farklılık hizmetlere zenginlik katmakta ve alan çalışmalarını
zenginleştirmektedir.
SONUÇ: V. Engelsiz Üniversiteler çalıştayında sonuç olarak;
•
Üniversitelerde
fiziksel
düzenlemelerin
bir
an
evvel
tamamlanması,
• Üniversitelerin ilgili birim, bölüm ve fakülteleri arasında işbirliğinin kurulması,
•
Bütçe
olanaklarının
sağlanması,
•
İdarecilerin
konu
ile
ilgili
farkındalığının
arttırılması,
• Engelsiz üniversite birimlerinin kurulması, birimlerin aktif çalışma sistemlerinin kurulması,
farkındalık çalışmalarının başlatılması, üniversitenin tüm birimleri ile işbirliği yapılması,
bireysel çözümler üretmesi vb. hizmetlerin sistematik ve sürekli olarak sunulması,
• Üniversitelerin yüksekokul ve fakültelerinde her disipline ilişkili olarak engellileri kapsayan
ders açılması (örnek; mimarlık fakültesinde “evrensel tasarım” ve “fiziksel erişilebilirlik”
konuları gibi, öğretmen yetiştiren tüm fakültelerde “kaynaştırma” ve “programlara
erişilebilirlik” konusunda, hukuk fakültelerinde “engellilerin yasal hakları” gibi zorunlu
dersler
açılması…),
• Engelsiz üniversite birimlerinin engelli öğrenci, öğretim elemanları ve personel için
yönergelerin
/
el
kitaplarının
hazırlanması,
• Engeli olan yüksek öğrenim öğrencileri için sağlanan/sağlanacak tüm hizmetler için bireysel
özelliklerin
dikkate
alınması,
• Birçok ülkede üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerinin çoğunluğunu öğrenme
güçlüğü olan (Learning Disability) öğrenciler oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki
üniversitelerde, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler konusunda farkındalık çalışmalarının
yapılması,
• ÖSYM’nin üniversiteye giriş sınavı gibi tüm merkezi sınavlarda engelliler için yapılacak
uyarlamalarına ilişkin güvenlik sorunlarına gerekli çözümler üretebilmek amacıyla
Educational
Testin
Service
gibi
kurumlarla
işbirliği
yapılması,
• Engelsiz üniversite birimlerinde hazırlanacak bazı formların hazırlanması sürecinde Engelli
Üniversite
Öğrencileri
Platformunun
2011
Bildirgesindeki
(Bkz. http://engelsiz.ankara.edu.tr/besincicalistay/index.php?view=program) öneriler göz
önünde bulunması ve bu formların özel gereksinimler doğrultusunda uyarlanarak kullanılması
ve
etkin
formların
platformda
paylaşılması,
• Birimlerin engeli olan öğretim elemanlarına yönelik çalışmalar yapması,
(Bkz. http://engelsiz.ankara.edu.tr/besincicalistay/index.php?view=program)
• Farkındalık çalışmaları yapılması (öğretim elemanları ve tüm üniversitenin
bilgilendirilmesi),
• Yerel düzeyde üniversitelerin engellilere ilişkin yapılacak tüm düzenlemelere ilişkin ilgili
kurum
ve
kuruluşlarla
işbirliği
yapılması,
• Yerel düzeyde engelli birimlerinin bölgesel veya şehir bazında iletişiminin olması gerektiği
konusunda tüm katılımcılar ortak görüş bildirmişlerdir.

Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi
Engelsiz
Üniversite
Birimi
Telefon : 0338 226 21 47 Belgegeçer : 0338 226 21 39 E-posta : engelsiz@kmu.edu.tr
70100/KARAMAN
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6.ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI
VI. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın altıncısı 22-23 Mart 2011 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, ülkemizin farklı bölgelerinden 88
Üniversiteden toplam 360 akademisyen, idari personel ve öğrenci katılmıştır. Çalıştay’da, engeli/özürü olan
öğrencilerin üniversitelerdeki akademik ve sosyal yaşamlarında karşı karşıya kalabilecekleri sorunların
giderilmesinde, eğitimde eşitlik ve tam katılım ilkeleri doğrultusunda yapılabilecekler, alınması gereken önlemler,
katılımcı kişiler ve Üniversitelerin Engelli öğrenci Danışma ve Koordinasyon (EÖDK) temsilcileri ile tartışılmış ve
çözüm önerileri araştırılmıştır.
Çalıştay’da toplam 4 Panel Yapılmıştır.
Panel Konuları:
· Dünden Bugüne Çalıştay’lar ve Kazanımlar
· En az İki Yıldır Faaliyet Gösteren Engeli olan Öğrenci Birimleri ve Güncel Sorunları; İdari-Ekonomik-İşlevsel
· Engeli Olan Öğrenci Birimleri ve Etik
· Engeli olan Öğrenciler ve Sorunları’dır.
Ayrıca Çalıştay’da toplam 20 Sözel, 15 adet poster sunumu gerçekleşmiştir.
Çalıştay’da “Yeni kurulan Engeli olan Öğrenci Birimlerinin İşleyişi ve Sorunlarını ve Çözüm Önerileri”nin tartışıldığı
yuvarlak masa toplantısında, engeli olan öğrenci birimlerinin görevli katılımcılarından, kendi birimleri ile ilgili en
önemli üç (3) problemi yazılı olarak bildirmeleri istenmiştir. 18 farklı üniversite temsilcisi birimleri ile ilgili geri
bildirim yapmıştır. Bu yöntemle belirlenen problemlerin gruplandırılmasından sonra, aşağıda belirttiğimiz sorunlar
üzerine çözüm önerileri tartışılmıştır:
1- Birimlerin yapılandırılması, fiziki koşullarındaki yetersizlikler, hiyerarşik yapıdaki karışıklıklar, birimlerde
görevlendirilen personelin engellilik öğrencilere hizmet verebilecek yetkinlikte olmayışı, sonuç olarak birimlerin
hizmet standartlarının olmaması ile ilgili sorunlar;
1.1- Birimlerin doğrudan Rektörlüğe bağlı olmaması nedeniyle, standart birim politikalarının oluşturulamaması,
yine bu nedenle engelli öğrencilerin problemlerinin çözümlenebilmesi aşamalarında öğretim üyeleri ile gerekli
işbirliğinin sağlanması, dolayısıyla öğretim üyelerinin kendi uzmanlık alanları ile ilgili olarak engeli olan öğrenciler
birimine hizmet verememeleri, genel olarak öğretim üyelerinin engellilik konusunda farkındalıklarının yetersiz
olması;
1.2- Birimlerde farklı engel gruplarına yönelik uzman personelin olmayışı veya gerektiğinde üniversiteden bu
amaçla hizmet alınamaması,
1.3- Birimin bütçesinin olmayışıdır .
2- Üniversite içinde öğrencilerin doğrudan yaşadıkları problemler ise;
2.1- Üniversiteye eğitimlerine başlamalarından itibaren engelli
öğrencilere yönelik rutin oryantasyon eğitimlerinin olmayışı,
2.2- Öğrencilerin bilgiye ulaşımındaki sorunları: Öğretim üyelerinin ders
materyallerini önceden öğrenciye sağlayamaması, ders
materyallerinin ve ders notlarının farklı engeli olan öğrencilere göre

adapte edilememiş olması, kütüphanedeki kitap, internet gibi
kaynaklara ulaşımda farklı engeli olan öğrencilerin ihtiyaçlarına
göre gözden geçirilmiş ve tüm öğrencilerin engellerinden bağımsız
olarak bilgiye ulaşabilmeleri ile gibi sorunlar,
2.3- Bazı öğretim üyelerinin engellilik konusunda bilinçsizlik olmaları
nedeniyle engeli olan öğrencilere karşı olumsuz tutum ve
davranışlarda bulunmaları,
2.4- Engeli olan öğrencilere yönelik sınav yönergelerinin hazırlanmamış
olması,
2.5- Tüm kampüs içinde bina içi ve dışı olmak üzere fiziksel
erişilebilirlikle ilgili yaşanan sorunlardır.
Katılımcıların yukarıda belirtilen problemlere karşın getirdikleri çözüm önerileri ise;
1- Üniversitelerin Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimlerinin Rektör Yardımcılarının
sorumluluğunda olması ve birimlerin bütçelerinin belirlenmesi ve gerekli harcamaların (öğrenci işleri, yapı işleri
vb.) planlanmasında kolaylık sağlaması açısından önemlidir.
2- Birimlerin bütçelerinin olması,
3- Birimlere bağlı alanda çalışmış profesyonel kadrolara yer verilmesi, bir sekreterin tahsisi,
4- Birimlerin politikalarının belirlenmesi, her üniversitenin farklı alanlarda etkin olmaları nedeniyle, bu politikaların
yönlendirilmesi,
5- Engellilik bilincinin geliştirilmesi için medya-üniversite-sivil toplum kuruluşlarının birlikteliğinin sağlanması,
6- Engeli olan öğrenciler danışmanlarının engeli olmayan öğrencilerin, engellilik ile ilgili, bilgi ve görgülerinin
geliştirilmesi için çalışması,
7- Üniversitelerin EÖDK Ders ve Sınav Yönergelerinin geliştirilmesi, üniversiteler arasında birlikteliğin sağlanması,
8- Engeli olan öğrencilerin oryantasyonlarının akademik yıl başında yapılması,
9- Farklı engeli olan öğrencilerin (fiziksel, görme, işitsel, duyusal vb.) engelleri nedeniyle bilgiye erişimlerinin
mümkün kılınması,

10- Akademisyenlerin
kolaylaştırılması.
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7.ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI
“VII. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI” SONUÇ BİLDİRGESİ
“VII. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Engelsiz SDÜ Birimi
işbirliğinde 04-05 Nisan 2013 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliğinde
gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 90 üniversite, Yükseköğretim Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim
Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından Eğitim-Öğretim Grubuna 37, Bilişim Teknolojileri Grubuna 27,
Ulaşılabilirlik Grubuna 29, Teşkilatlanma Grubuna 25, Engelli Farkındalığı Grubuna 44 ve Sosyal Destek Grubuna
32 olmak üzere toplam 194 kişi katılmıştır. Ayrıca ortopedik ve görme engellilere destek vermek üzere yeteri
kadar refakatçi öğrenciler görevlendirilmiş, açılış konuşmalarını ve konferansı büyük bir dinleyici kitlesi takip
etmiştir. Böylece çalıştaya farklı üniversitelerden katılanların birbirleriyle tanışmalarına ve iletişim kurmalarına
imkân sağlanmıştır.
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, çalıştaya konuşmacı olarak katılan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürü Sayın Dr. Aylin Çiftçi ve YÖK Engelli Öğrenciler Kom. Üyesi Doç. Dr. Hakan Sarı’yı makamında ayrı ayrı
kabul ederek engelliler konusunda görüş alış verişinde bulunmuş, her iki konuk da SDÜ’nün son yıllarda engelsiz
kampüs konusunda oldukça önemli mesafeler aldığını vurgulamışlardır.
Çalıştayın ilk günü sabah, Türk Halk Müziği dinletisinin ardından yapılan Açılış Konuşmalarında Isparta Valisi
Sayın Memduh Oğuz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, Süleyman Demirel Üniversitesi
Rektör Vekili Prof. Dr. M. Numan Tamer, SDÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve Engelsiz
SDÜ Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, engelliliğin değişik boyutları üzerinde durmuşlardır. Aynı gün
öğleden sonra grup müzakereleri gerçekleştirilmiş; akşam ise Barida otelde konuklara üniversite öğrencilerimizin
icra ettiği müzik eşliğinde gala yemeği verilmiştir.
Çalıştayın ikinci gününde YÖK Engelli Öğrenciler Komisyon Üyesi Sayın Doç. Dr. Hakan Sarı, “Ülkemizde Yeni ve
Çağdaş Özel Eğitim Politikaları Işığında Yeniden Yapılanma” konusunda bir konferans vermiştir. Sarı,
konuşmalarında 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında ülkemizdeki üniversitelerde bulunan engelli öğrenci sayıları
hakkında şu bilgiyi vermiştir: Görme Engelliler: 2106, İşitme Engelliler: 626, Fiziksel Engelliler: 1793, Dil ve
Konuşma
Problemliler: 297, Dikkat
Eksikliği
(Hiperaktif): 252, Psikolojik
Problemliler: 1056, Zihinsel
Engelliler: 51, Öğrenme Güçlüğü: 217, Kronik Sağlık Sorunları: 847, Asperger veya Yüksek Fonksiyonlu Otistik
Bireyler: 10, Geçici Yetersizlikleri Olanlar: 153, Diğer: 271.
Öğleden sonraki grup müzakerelerinin sunulmasında farklı tespit ve öneriler tartışılmıştır.
1. KATILIMCI ÜNİVERSİTELER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Atılım
Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi,
Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar
Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, DüzceÜniversitesi,
Erzincan Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,
Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi
Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan

Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şifa
Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi,
Yeditepe Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Zirve
Üniversitesi.
2. DAVETLİ KATILIMCILAR
Yükseköğretim Kurulu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü
3. DİĞER KATILIMCILAR
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED)
Düşünce Eğitim Başarı ve İletişim Derneği (DEBİDER)
Gelendost Engelsiz Yaşam Derneği
4. ‘ÇALIŞMA GRUPLARI’NDAN ORTAYA ÇIKAN DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER
1. Grup: Eğitim-Öğretim
 • 2009 yılında YÖK nezdinde alınan kararlar doğrultusunda muafiyet uygulaması sonlandırılarak, “engelli
öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesinin
sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu konuda gelişen program ve
teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanmasına karar verilmiştir” ibaresi toplantı esnasında gündeme
gelmiştir. Hâlâ muafiyet uygulayan üniversitelerin uyarlama yapmaları için ivedilikle ekip çalışmalarına
başlamaları sağlanmalı, engelli öğrenciler için kolaylık sağlayıcı tutum, davranış ve uygulamalardan vaz
geçilmelidir.
 • Üniversitede eğitim gören engelli öğrencilerin eğitim hakkına erişebilmesi için gerekli düzenlemeler
yapılmalı; evrensel tasarım ilkesinin sadece fiziksel şartlar için değil aynı zamanda ders materyallerinin
ders çizelgelerinde, sınavlarda uygulanması sağlanmalıdır. Bu konu, ulusal, uluslararası yasalarda da
belirtildiği üzere temel bir insan hakkının yaşam boyu hayata geçirilmesi şeklinde anlaşılmalıdır. Ancak
Türkiye yükseköğretiminde yüksekokul ombudsmanlığının kurulması ve sağlıklı işletilmesiyle engellilerde
uygulanan bazı yanlış anlamalara sebep veren eksiklikler giderilmelidir.
 • Üniversitelerde hem ilgili alanlarda branş çalıştayları yapılmalı, hem de ders veren öğretim elemanlarının
dışında evrensel tasarım ilkeleri konularında uzmanlaşmış öğretim elemanı sistemi kurulmalıdır. Bütün
bunlar yapılırken üniversite yerleşkesi içinde akademik ve idari personelden öğrenciye kadar tüm
paydaşlar engellilik konularında eğitime tabi tutulmalıdır. Ön lisanstan doktora sonrası çalışmalara kadar
bazı önemli bilgiler uzaktan eğitim sertifikası gibi yollar da kullanılarak temin edilmelidir. Türkiye’de başta
Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan yükseköğretim programı, yurtdışındaki bazı üniversitelerin Türkiye’de
yapılacak bazı uygulamaları destekleyecek çalışmalarından da yararlanılmalıdır.
 • Eğitim-öğretim araç ve gereçlerindeki yeni gelişmeler takip edilmeli; günün şartlarına uygun kalite ve
sayıdaki araç gereç ve malzemeler alınmalıdır.
 • Engelli öğrencilerin, yerleştikleri yükseköğretim programlarına kayıt yaptırıp oradan mezun oluncaya
kadar kendileri ile ilgili anketlere katılmaları sağlanmalı ve dosyaları muhafaza edilmelidir.
 • 25.08.2011 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, engelli öğrenciler için
özel sınav yapma kuralları ve uygulamaları hukuki mevzuat içerisinde olmak kaydıyla yazılı, görsel ve

işitsel olarak yapılmalıdır. Derslerin niteliğine göre bireysel düzenleme talepleri alınmalı; öğretim
elemanları, öğrenciler ve engelli birim yetkilileri ortak çalışmalıdır.
 • Farklı Üniversitelerdeki ders araç ve gereçleri hazırlanırken tecrübeli kişi, kurum ve kuruluşlardan
yararlanılmalıdır. Eğitim, öğretim amaçlı satın alınan yabancı kaynaklar, varsa kopyaları ile birlikte temin
edilmeli; Türkçe olarak hazırlanan dokümanlarda da benzeri uygulamalar yapılmalıdır. Ar-ge çalışmalarına
ağırlık verilerek erişilebilir araç ve gereçlerin üretimi için çalışmalar başlatılmalıdır.
 • Engellilerin eğitiminde göz önüne alınması gereken durumlarla ilgili üniversite yöneticileri, akademik ve
idari personele yönelik bir kılavuz kitap hazırlanmalıdır.
 • Başta “VIII. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” olmak üzere bundan sonraki yapılacak faaliyetlerde; bildiri,
poster ve vaka sunumları ayrı ayrı yapılacak derecede düzenlemelere yer verilmelidir. Böylece bir yandan
çalıştay için ilgili ve farklı hazırlıkların derlenmesi ve üyelere kayıt sırasında CD verilmesi mümkün
olmaktadır. Diğer yandan da çalıştaya katılacak kişilerin kısa zamanda kendi üniversitesindeki sorunlarının
çözümüne katkı sağlanmış olacaktır.
2. Grup: Bilişim Teknolojileri
 • Teknolojik ulaşılabilirliğin tüm üniversiteler için standardizasyonu sağlanmalı ve çıkarılan her kitap e-kitap
formatında olmalıdır.
 • Türkiye genelinde ses deposu geliştirilmelidir.
 • Milli Eğitim Bakanlığında uygulanan FATİH Projesi ile üniversitelerdeki eğitim-öğretim entegrasyonu
sağlanmalıdır.
 • Basit ya da gelişmiş navigasyon sistemi oluşturulmalıdır.
 • Üniversitelerin kendi bünyelerindeki mühendislik fakültelerinde yazılım geliştirmesi özendirilmelidir.
 • Öğretim elemanlarına ulaşılabilir ders notu hazırlama eğitimi verilmelidir.
 • Üniversite içi ve yurtlarda ikaz lambaları, asansörlerde sesli bildirim, tekerlekli sandalyeli öğrenciler için
daha alçak yerlere yerleştirilen düğmeler, kabartma yazılı derslikler, kabartmalı haritalar vb. sağlanmalıdır.
Dolayısıyla kısaca engelliliğe multidisipliner çalışma ile bir bütün olarak bakılabilmeli ve yüksek öğretim
içindeki tüm ihtiyaçlar karşılanabilmelidir.
3. Grup: Ulaşılabilirlik
 • TS9111 standartlarının olmasına rağmen uygulama alanında belli ölçütler bulunmamaktadır. Bu konuda
çalışmalar yapılıp YÖK’e sunulmalıdır.
 • Engelliler ile ilgili birimler ortak hareket etmeli ve insanlığa yapılan her türden yatırım maddi ölçütlerle
değerlendirilmemelidir.
 • Üniversitelerdeki kampüs planları ve bina projeleri ulaşılabilirlik alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından
yapılmalıdır. Mevcut üniversiteler, kamu binaları ve çevreleri denetlenmeli, onarım ve uyarlama
sağlanamıyorsa yasal düzenlemeler yapılıp sürecin kısaltılması sağlanmalıdır.
 • Binaların performans değerlendirmesinin yapılması konusunda çevre ve şehircilik il müdürlükleri, özel
yapı denetim kuruluşları ve benzerlerinin binaları denetlerken engelliler için kullanışlı bir halde olmasına
dikkat ederek bakanlığın onayına sunmalıdır.
 • Herkes için ulaşılabilirlik sağlanmalı, engelli-engelsiz diye pozitif ayrım yapılmamalıdır.
 • Planlama, tasarım ve uygulama odaklı bölümlerde ‘evrensel tasarım’ eğitimi zorunlu hale getirilmelidir.
 • Ulaşılabilirlik uygulama çalışmalarının son yıllarda öne çıkmasıyla birlikte taleplerin artışıyla fiyatlar
yükselmiştir. Bundan dolayı da üniversitelerde ulaşılabilirlik adına yeterli bütçe ayrılmalıdır.
 • Ülke bazında gereken farkındalığın oluşturulabilmesi için gerekli reklam ve bilgilendirme konusunda
çalışmalar arttırılmalıdır.
 • Hemen hemen her konuda yasal düzenlemeler olmasına rağmen bunların uygulamaya geçilmemesinin
nedenleri araştırılmalı ve tıkanma noktaları belirlenip çözüme gidilmelidir.
 • Her konuda birimlerin ve engelli öğrencilerin görüşleri alınmalıdır.
 • Ödenekler kısıtlı olduğundan üniversite dışındaki birimler; Bilimsel Araştırma Projeleri, Merkezi Hükümet
Desteği, TÜBİTAK, Avrupa Birliği Projeleri ve Altyapı Projeleri vb. gibi alternatif kaynaklar bulmalıdır.
Ayrıca YÖK, birimlerden projeler beklemeli ve gelen projelere de bütçe tahsisi sağlanması konusunda
takipçi olmalıdır.
4. Grup: Teşkilatlanma
 • YÖK’te Engelliler Koordinatörlüğü kurulmalıdır.



• Birim bünyesinde konu ile ilgili en az bir uzman ve yeteri kadar elemanın (kısmi zamanlı çalışan
öğrenciler de dâhil) istihdam edilmeli ve bu personel ilk kayıttan itibaren engelli öğrencilerle iletişim içinde
olmalıdır.
 • Engelli öğrencilere kayıtta oryantasyon yapılmalıdır.
 • Üniversitelerde yapılan toplantılara YÖK temsilcileri de iştirak etmelidir.
 • Üniversite birimlerindeki görevliler özel eğitimle ilgili kurs almalıdırlar.
 • Engelli öğrencilerin temsilcisi seçilmeli ve Birim Yönetim Kuruluna alınmalıdır.
 • Birim koordinatörü ders yükünden muaf olmalıdır.
 • YÖK yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidilip engelli öğrenci temsilcilerinin öğrenci konseylerinde yer
alması sağlanmalıdır.
 • Üniversite engelli birimlerinde işaret dili bilen personel ya da çalışan bulunmalıdır. Öngörülen rehberlik
hizmetlerinden her engelli öğrenci rahatça ve çekinmeden faydalanabilmelidir.
5. Grup: Engelli Farkındalığı
 • Üniversitelerde konulacak “Farkındalık Dersi” sadece öğrencilere yönelik değil akademik ve idari
personele de verilmelidir.
 • Engel türlerine ve engelliğe yönelik kamu spotlarının oluşturularak toplumun engellilik konusunda
bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Engelli farkındalığının sağlanmasında fizikî şartların da iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Engelli
farkındalığına birey, aile ve toplum bazında bakılmalı. Bu bağlamda kamu kurumları, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları işbirliği içinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidirler.
 • Engellilerle ilgili ortak bir terminolojinin benimsenmesi ve kullanılması farkındalık sorununun aşılmasında
büyük önem taşımaktadır. Engelliliğin ne olduğu topluma doğru bir biçimde anlatılmalı, bireylerde ve
toplumda pozitif anlamda zihniyet değişikliğinin meydana gelmesi sağlanmalıdır.
 • Engellilere yönelik masal, hikâye kitapları, görsel materyaller oluşturulması desteklenmelidir. Engelli çizgi
film kahramanları ile toplumun engelli farkındalığı yükseltilmelidir. Bu sürece üniversiteler destek olmalıdır.
 • İşitme engellilere yönelik üniversitelerde yapılan çalışmaların artırılması ve ortak bir işaret dili
oluşturulması ihtiyacı bulunmaktadır. Üniversitelere işaret dili tercümanı alınması gerekmektedir.
 • Engellilerle ilgili çalışma ve projelerde istismardan kaçınılmalıdır. Dolayısıyla hem engelliler istismar
edilmemeli hem de engelliler engelliliklerini istismar etmemelilerdir.
6. Grup: Sosyal Destek
 • Burs döneminde e-mail yoluyla yapılan bilgilendirmeler yetersiz kaldığından buna ek olarak Engelli
Öğrenci Temsilcileriyle irtibata geçilmelidir.
 • Üniversite Kredi Yurtlar Kurumu yurtları engelli öğrencilerin ulaşabilirliğine uygun değilse engelli
öğrencilerin kaldığı özel yurt giderleri üniversite tarafından karşılanmalıdır.
 • Yeni yapılan yurt binaları engelli öğrenciler için uygun olmalı mevcut yurt binaları ise uygun hale
getirilmelidir. Odaların ulaşılabilirliği önemli olduğundan odaların giriş katta olması, girişlerde rampa
olması, tuvalet ve banyoların engelli öğrencilerin kullanabileceği düzeyde olması büyük önem
taşımaktadır.
 • Kütüphaneler ve çalışma odaları diğer öğrencilerden de izole edilmeyecek şekilde engelli öğrencilerin
kullanımına uygun hale getirilmelidir.
 • Engelli öğrencilere refakatçi sağlamak yerine onların kendi kendilerine yetebilecekleri, potansiyellerini
son noktaya kadar kullanabilecekleri uygun ortamlar sağlanmalıdır. Farklı engel grupları arasındaki
yardımlaşma ve dayanışma teşvik edilmelidir.
 • Engelli öğrenci birimlerinde eğitim fakültesinin özel eğitim bölümündeki ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin
fizyoterapi ve rehabilitasyon, spor bilimleri gibi bölümlerindeki akademisyenlerin yer almasının son derece
önemli olduğu vurgulanmıştır.
 • Öğretim görevlilerine o bölümde okuyan engelli öğrencilerle ilgili daha önceden bilgi verilmeli; hem
akademik personel hem de eski öğrenciler yeni kayıt olan engelli öğrencilerle bir araya getirilip tanışma ve
kaynaşma imkânı sunulmalıdır.
 • Engelli öğrencilerin yeteneklerine göre kısmi zamanlı çalışma bursu verilip, sorumluluk alarak topluma
dâhil olmaları sağlanmalıdır.
 • Üniversiteye yeni başlayan engelli öğrencileri üniversitede okuyan engelli öğrencilerle buluşturmak için
‘akran danışmanlığı’ hizmeti verilmeli, engelli öğrenci birimini tanıtıcı yazılı broşürler dağıtılmalı, aynı
zamanda engelli öğrenci aileleriyle bir araya gelinip onlar da bilgilendirilmelidir.



• Engelli öğrencilerin ilgi ve becerileri dâhilinde yapılacak sportif ve sanatsal faaliyetlerle üniversitedeki
engelli öğrencilerin bir araya gelmeleri sağlanarak deneyimlerini konuşmaları, sorunlara birlikte çözüm
üretmeleri sağlanmalıdır. Bu da ancak grup çalışmalarını yönetebilecek, sürdürebilecek ve gerekli
donanıma sahip akademisyenlerle sağlanabilir. Sosyal faaliyetler kapsamında engelli öğrencilerin kendi
yeteneklerine uygun kulüplere katılmaları teşvik edilip sosyalleşmeleri sağlanmalıdır.
 • Engelli kadroları ile kamuya giriş yapan kişilerin engelli birimine sevk ve idaresi sağlanarak o alanda
çalışması, hizmet vermesi ve aynı zamanda engelli birimlerinde çalışacak kişilerin stabil olarak engelli
birimlerinde tutularak uzmanlaştırılması sağlanmalıdır.
5. ÇALIŞTAY SONUCU
1. SDÜ “VII. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”nın başarılı geçtiği, toplumsal dinamikler içinde engelliliğin
“dışlanmışlık” olarak algılanmaması, kurumların engellilik politikalarını belirlerken “kaynaştırma ve birlikte olma”
kavramlarını öne çıkararak politikalar üretmesi gerektiği vurgulanmıştır.
2. 2014 yılında icra edilecek “VIII. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”nın, yapılan oylama sonucu Erzurum Atatürk
Üniversitesi tarafından üstlenmesine karar verilmiştir.
3. Çalıştayın sonuç bildirgesi, en kısa zamanda “Engelsiz SDÜ Birimi (engelsiz.sdu.edu.tr)” ile “Engelliler
Araştırma ve Uygulama Merkezi (enmer.sdu.edu.tr)”nin web sitelerine yerleştirilecek ve başta tüm katılımcı
üniversite rektörlükleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir.
ÇALIŞTAY YÜRÜTME KURULU VE KOMİSYON ADINA
Prof. Dr. M. Numan TAMER Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ Yrd. Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL
SDÜ Rektör Yardımcısı SDÜ Rektör Yardımcısı ENMER Md. ve Birim Koord.
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“8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Atatürk
Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi işbirliğinde 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Atatürk
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi ve
Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapılan çalıştaya; ikisi yurtdışı olmak üzere toplam 80 üniversite,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim
Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 416 akademisyen, sağlık çalışanı,
öğretmen, idari personel ve öğrenci katılmıştır.
Çalıştaya katılan ortopedik, işitme ve görme engelli katılımcılara destek vermek üzere
24 öğrenci görevlendirilmiştir. Açılışta katılımcıların yanı sıra çok sayıda davetli yer almıştır.
Ayrıca, Erzurum’da bulunan orta öğretim düzeyindeki 50 kadar engelli öğrencinin çalıştayın
ilk gününe katılımı sağlanmıştır.
Yurt dışından ve Türkiye genelinden çok sayıda ve farklı kurumlardan katılımın
olması, hem uluslararası hem de ulusal anlamda çalıştaya geniş bir bakış açısı kazandırmış,
sorunların daha detaylı ele alınmasını ve çözüm önerilerinin etraflıca tartışılmasını
sağlamıştır.
Çalıştay süresince işitme engelli katılımcılara destek vermek üzere işaret dili
tercümanı bulundurulmuştur.
Çalıştaya bilimsel etik ve kurallar çerçevesinde, araştırma, olgu ve durum analizi
içerikli 13 adet poster kabul edilmiş ve çalıştay süresince poster stantlarında sergilenmiştir.
Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Palandöken İlçe
Belediye Başkanlığı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı çalıştaya önemli ölçüde destek
sağlamışlardır.
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış töreninde
yapılan konuşmalarda;
· Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Nuri BAKAN “Çalıştayın amacı ve Çalıştay programı”,
· Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Hayata
Katılım Dairesi Başkanı Elçin ER “Bakanlığın engelli bireylere bakış açısı”,
· YÖK Engelli Öğrenciler Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Hakan SARI “YÖK tarafından
yapılan çalışmalar”,
· Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet KOÇAK “Atatürk Üniversitesinde
engellilik ve yaşanan sorunlara yönelik yapılan düzenlemeler” konuları üzerinde
durmuşlardır.
Açılış töreninden sonra yurt dışı çağrılı konuşmacı Ursula JONAS’ın “Engelli ve
Kronik Hastalığı Olan Öğrencilerin Alman Yükseköğretim Kurumlarında Eğitimi” konulu
konferansı gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayın öğleden sonraki kısmı, Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezinde devam
etmiştir. Bu kısımda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Araştırma Geliştirme ve Proje
Dairesi Başkanı Tayyar KUZ “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Eğitim Hakkı”,
Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Sema BATU “Türkiye’de Engelliler ve
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Kaynaştırma Uygulamaları” konulu sunumlarını gerçekleştirmiş, ardından iki oturum halinde
grup müzakerelerine geçilmiştir.
Birinci gün program bitimini müteakiben katılımcılarla şehir turu yapılmış ve şehrin
tarihi mekânları tanıtılmıştır.
Çalıştayın ikinci gününde, Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Claire ÖZEL “Engelli
Öğrenci Birimleri: Sınırların Ötesinde”, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ayşegül DERİN “Eşit
Bir Eğitim için Engelsiz Kampüs” ve Ege Üniversitesinden Doç. Dr. Hatice ŞAHİN “Engelli
Bireylerin

Eğitim

Hakkından

Yararlanması

ve

Bariyerler”

konulu

sunumlarını

gerçekleştirmişlerdir.
Çalıştayın birinci gününde yapılan grup çalışma raporları, ikinci gün sunulmuştur.
Aynı gün, çalıştayın öğleden sonraki kısmında YÖK temsilcisi Prof. Dr. Meltem YILMAZ ve
çalıştay başkanı Prof. Dr. Nuri BAKAN moderatörlüğünde grup çalışma sonuçları
tartışmaya açılmış, çalıştay raporu hazırlanmış ve çalıştayın değerlendirilmesi yapılarak bir
sonraki çalıştayın nerede yapılacağı kararlaştırılmıştır.
İkinci gün programının bitiminden sonra katılımcılara sosyal program çerçevesinde
yapılması planlanan Palandöken Kayak Tesisleri, Atlama Kuleleri ve Aziziye Tabyaları gezisi
gerçekleştirilmiştir.
Sosyal program için ayrılan çalıştayın üçüncü gününde istekli katılımcılara yönelik bir
günlük Tortum Şelalesi gezisi planlanmış ve bu gezi 100 civarında katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir.
1. KATILIMCI ÜNİVERSİTELER
Almanya Deutscher Studentenwerk, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Adnan
Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi
Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu
Üniversitesi,

Ardahan

Üniversitesi,

Artvin

Çoruh

Üniversitesi,

Atatürk

Üniversitesi,

Bahçeşehir Üniversitesi, Bakü Tıp Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi,
Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi,
Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Dicle
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes
Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi,

Galatasaray

Üniversitesi,

Gazi

Üniversitesi,

Gaziantep

Üniversitesi,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi,
Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Koç Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Melihşah Üniversitesi, Mersin
Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal
Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı
Bektaş Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik
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Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Siirt
Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tunceli
Üniversitesi,

Uludağ

Üniversitesi,

Uşak

Üniversitesi,

Yaşar

Üniversitesi,

Yeditepe

Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
2. DAVETLİ KONUŞMACILAR
Yurtdışı

Yurtiçi

Ursula JONAS/Almanya

Doç. Dr. Hatice ŞAHİN/İzmir
Doç. Dr. Emine Sema BATU/Eskişehir
Tayyar KUZ/Ankara
Claire ÖZEL/Ankara
Ayşegül DERİN/İstanbul

3. DİĞER KATILIMCI KURUM/KURULUŞLAR
A. Yükseköğretim Kurulu
B. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
C. Sağlık Bakanlığı
D. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü
E. Erzurum Valiliği
F. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı
G. Milli Eğitim İl Müdürlüğü
H. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
4. ÇALIŞMA GRUPLARININ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİ
1. Grup: Engelli Farkındalığı
Engelli farkındalığı grubunda yer alan katılımcılar, toplumun engelli kavramından ne
anladığı ve engelli kavramı için ideal ifadenin ne olması gerektiği konusunda toplumun
engelli bireylere bakış açısını değerlendirmiş ve tartışmalar esnasında;
•

Özürlü, engelli, sakat gibi tanımlamaların doğal bir ötekileştirmeyi çağrıştırdığı,

•

Engelli bireyler için farklı kelimeler kullanılsa da bunların zamanla yine

•

Engelli bireyler için kullanılan kelimelerin önemli olmadığı, önemli olanın engelli

•

Engelli bireyler ile ilgili mevcut durumun günümüzdekinden daha kötüye

ötekileştirme kelimelerine dönüştüğü,
bireylere davranış şeklinin olduğu,
gidebileceği ve bunun nedeninin ailelerin engelli bakım ücreti alabilmek için engelli
çocuklar dünyaya getirebileceklerinin olduğu vurgulanmıştır.
Grup tartışmalarının ilk aşaması sonucunda, toplumun engelli algısını güçlendirmek
için yapılması gereken öneriler belirlenerek aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
•

Farkındalık derslerinin verilmesi sağlanmalıdır.

•

Yasalardan önce altyapı çalışmalarının oluşturulması sağlanmalıdır.

•

Engelli bireylerin engelsizlerle kaynaştırılması sağlanmalıdır.
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•

Bilgilendirme ve etkileşim çalışmaları arttırılmalıdır.

•

Farkındalığı artırmada kamu spotu ve broşürler kullanılmalıdır.

•

Aile hekimlerinin ailelere farkındalık eğitimi vermesi sağlanmalıdır.

•

Herkesin en az bir engelli bireyle bir gün geçirmesini sağlayacak bir kaynaşma

•

Engelli bireylerin kendilerini ifade edecekleri platformlar kurulmalıdır.

•

Meslek gruplarına engelli farkındalığı eğitimi verilmelidir.

•

Engelli bireylerin faydalanabileceği teknolojiler geliştirilmelidir.

etkinliği düzenlenmelidir.

•

Din görevlilerine yönelik engelli farkındalığı çalışması yapılmalı ve toplumda
farkındalık oluşturulmasında bizzat katılımları sağlanmalıdır.

•

Farkındalık eğitimi, eğitim hayatının ilk yıllarından itibaren başlatılmalıdır.

•

Engelli

farkındalığı

ile

ilgili

yasal

zorunlulukların

ön

plana

çıkarılması

sağlanmalıdır.
Grup tartışmalarının ikinci kısmında engelli farkındalığını artırmak için üretilebilecek
projeler tartışılmış ve ön plana çıkan projelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:
A. “Engelsiz Empati Çadırları” kurulması: Bu proje, çeşitli materyaller kullanılarak
engelsiz vatandaşların engelliliği kısmen de olsa yaşamasını, engelli bireyleri
hissederek farkındalığın artmasını sağlayabilir.
B. “Eğitmenlerin Eğitimi”: Akademisyenler, din görevlileri, özellikle okul öncesi
öğretmenler ve diğer öğretmenlerin farkındalık eğitimi almaları sağlanabilir.
C. “Bir Gün Bedensel Engelli Olma Deneyimi”: Bu projede, insanlara engelliliği
yaşatarak farkındalık oluşturulması sağlanabilir.
D. “Erken Yaşta Farkındalık Eğitiminin Arttırılması”: Hem oyuncu olarak hem de
senarist olarak engelli bireylerin yer aldığı çizgi filmler kullanılarak farkındalığın
arttırılması sağlanabilir.
E. “Aile Eğitimi”: Bu projeyle, engelli yakını olmayan ailelerin farkındalık eğitimi
almaları sağlanabilir.
F. “Meslek Grupları İçin Yetişkin Eğitimi”: Bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları ve gönüllülerden destek alınarak meslek grupları için farkındalık eğitimi
çalışmalarının yapılması sağlanabilir.
2. Grup: Akademik Yaşam ve Kaynaştırma
Bu grupta yapılan değerlendirme ve öneriler sonucunda aşağıdaki hususların sonuç
bildirgesinde yer alması gerektiği vurgulanmıştır:
•

ÖSYM tercih aşamasında engelli öğrencilere karşı ayrımcılık içeren bir dil
kullanılmaması sağlanmalıdır.

•

Akademik yaşamda bütünlüğü sağlamak için herhangi bir dersten muaf tutulma
hakkının kaldırılması, bunun yerine gerekli yasal ve ortam düzenlemelerinin
yapılması sağlanmalıdır.
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Her engelli birey için üniversite yaşamına başlandığında bireysel olarak
oryantasyon çalışmaları yapılmalı, engelsiz öğrencilerle ortak kullanım alanları ve
çalışmalar sağlanmalıdır.

•

Akademisyenlerin engelli öğrencilere karşı yaklaşım ve tutumlarının iyileştirilmesi

•

Akademik yaşam sürecinde ötekileştirme ve ayrımcılık oluşturacak tutum ve

•

Disiplinler arası farklı çalışma alanları göz önüne alınarak alana yönelik alt yapı

•

Akademisyenlere yönelik değerlendirme anketleri uygulanmalıdır.

•

Yükseköğretimde

sağlanmalıdır.
davranışların önüne geçilmelidir.
düzenlemeleri yapılmalıdır.
engelli eğitiminin

tam

ve

eksiksiz

uygulanabilmesi

için

yükseköğretim öncesi kaynaştırma çalışmalarının eksiksiz olması sağlanmalıdır.
3. Grup: Erişilebilirlik-Ulaşılabilirlik
Bu çalıştay grubunda “erişilebilirlik” ve “ulaşılabilirlik” başlıklarının ayrı ayrı tartışılması
gerektiği kararlaştırıldıktan sonra birinci oturumda erişilebilirlik, ikinci oturumda ise
ulaşılabilirlik konuları ele alınmıştır. Grup çalışma sonuçları ve öneriler aşağıda sıralanmıştır:
Erişilebilirlik;
•

Engelli öğrenciler için kırtasiye ve basılı ders notlarına erişimin arttırılması
sağlanmalıdır.

•

Engelli kişiye uygun elektronik ortamda ders notlarının erişime açılması
sağlanmalıdır.

•

Engelli kişinin ders materyallerini taşımadaki zorlukların önüne geçmek için bütün
materyallere erişimini kolaylaştıracak dijital ortamın oluşturulması sağlanmalıdır.

•

Engelli öğrencilerin istedikleri takdirde dersin ses kaydını alabilmesi için gerekli
izinler ve kolaylıklar sağlanmalıdır. Kayda alınan dersin veya ders notlarının başka
bir amaçla kullanılmayacağına dair taraflar arasında protokol imzalanmalıdır.

•

Engelli öğrencinin derste not tutma engelini aşması için gerek duyulması halinde,
bir komisyon tarafından görevlendirilecek yardımcı bir personelin istihdam edilmesi
sağlanmalıdır. Bu personel bir burslu öğrenci olabileceği gibi ilgili birim tarafından
ücret karşılığı görevlendirilen bir eleman da olabilir. İmkanlar ölçüsünde istihdam
edilecek kişinin aynı bölüm/branştan olmasına özen gösterilmelidir.

•

Uzaktan eğitim programlarında sesli betimleme, altyazı ve işaret dili kullanılması

•

Engelli ve engelsiz öğrenciler ortak sınav yönergelerine tabi tutulmalıdır. Sınavlar

sağlanmalıdır.
aynı oturumda aynı zamanda yapılmalıdır. Sınav yönergelerindeki eksiklikler bir an
önce giderilmelidir.
•

İhtiyaç olduğu durumlarda sınavlarda bir okuyucu sağlanmalıdır.

•

Öğrenci ile öğretim üyesi ders dönemi başında sınavın nasıl yapılacağını
kararlaştırmalı ve sınav buna uygun yapılmalıdır.
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Web sayfasına yapılan bir duyuru, tanıtım videoları, yazı tipleri ve bütün içerik
engelli öğrenciler dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

•

Ortak ve güçlü kütüphaneler kurulmalıdır.

•

Uygulama ve bilgisayar laboratuarları erişilebilirliğe uygun hale getirilmelidir.

•

Ders programlarına “erişilebilirlik dersleri” eklenmelidir.

•

YÖK bünyesinden bulunan tez veri sistemi erişilebilirliğe açılmalıdır.

Ulaşılabilirlik;
•

Üniversite Yapı İşleri Daire Başkanlığına engellilere yönelik çalışmalarda
kullanılmak üzere yeterli bütçenin ayrılması ve temini sağlanmalıdır.

•

Ulaşılabilirliğin

üniversite

genelinde

yeni

yapılan

projelerde

göz

önünde

bulundurulması gerekmektedir.
•

Mevcut binaların ulaşılabilirliğinin denetlenmesi ve bu konuda engelli kişilerin aktif
rol alması sağlanmalıdır.

•

Ulaşılabilirlik konusunda önceliklendirme yapılarak acil olanların tanımlanması ve
stratejik bir plan sonucunda uygulanması gerekmektedir.

•

Engelli

bireyler

için

yapılacak

ulaşılabilirlik

düzenlemeleri

ve

mekânsal

düzenlemelerde ilgili proje birimleri engelli birimleri ile iletişime geçmeli, gereken
düzenlemelerde görüşleri alınmalıdır.
•

YÖK, üniversitelerde engelli öğrencilere yönelik ulaşılabilirlik hususunda yapılması
gerekenler için bir süre sınırlaması koymalıdır.

•

Engelsiz kampüs sertifikası ile engellere yönelik çalışmaları yapan üniversiteler

•

Bölgesel toplantılarda ulaşılabilirlik eğitimi verilmelidir.

•

Afet eylem planları engelli bireyleri de içerecek şekilde düzenlenmelidir.

teşvik edilmeli ve bu sertifika belirli dönemlerde denetlenerek yenilenmelidir.

•

Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak üniversiteye ulaşımın da göz önünde
bulundurulması sağlanmalıdır.

•

Üniversite içinde ulaşılabilirliği artırmak için ring seferleri ve uygun trafik işaretışıkları konulmalıdır.

4. Grup: Engelli Öğrenci Birimleri
Bu çalışma grubunda üniversitelerin engelli birimlerinin kuruluş ve işleyişi hakkında
tartışmalar yapılarak aşağıdaki hususların vurgulanmasına karar verilmiştir:
•

Üniversite engelli öğrenci birimlerinin, YÖK çerçeve yönetmeliği dikkate alınarak
hazırlanacak yönergeler doğrultusunda yapılandırılması sağlanmalıdır.

•

Üniversite engelli öğrenci birimlerinde faaliyetlerinin yeterliliği ve sürekliliği
açısından koordinatör, sekreter ve uzman istihdamı sağlanmalıdır.

•

Engelli öğrenci birimlerinde istihdam edilecek personelin gerekli donanıma sahip
olmasına dikkat edilmelidir.

•

Engelli öğrenci birimlerinin bütçe kalemlerinin belirlenmesi ve bunun için yeterli
ödeneğin ayrılması sağlanmalıdır.

Uluslararası
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Engelli öğrenci birim koordinatörlüğü yapan akademik personelin, daha verimli
çalışabilmesi ve daha çok zaman ayırabilmesi için ders yükünün azaltılması veya
dersten muafiyeti sağlanmalıdır.

•

Engelli öğrenci biriminde istihdam edilecek akademik ve idari personele, engelli
bireyler ile ilgili yasal mevzuat hakkında gerekli eğitimin verilmesi sağlanmalıdır.

•

Hazırlanacak yönetmelik ve yönergelerde, engelli öğrencileri rencide edebilecek
ifade ve tanımlardan kaçınılmalıdır.

•

Engelli öğrenci birimlerine yeterli fiziksel imkânlar sağlanmalıdır.

•

Üniversite içerisinde yapılacak düzenlemelerde engelli öğrencilerin, akademik ve

•

Engelli öğrencilerinin engelli biriminden nasıl yararlanacakları açıkça belirtilmelidir.

idari personelin katılımı sağlanmalıdır.
•

Üniversite engelli öğrenci birimleri psikolojik destek birimleri ile desteklenmelidir.

•

Engelli birimlerinin kurulum ve çalışma koşullarının belirlenmesi için YÖK

•

Üniversite engelli öğrenci birimlerinin, birimle ilgili yapılacak organizasyonlara

•

YÖKSİS’ de bulunan engelli öğrenci birim koordinatör bilgilerinin güncel tutulması

tarafından koordine edilecek toplantılar yapılmalıdır.
katılımları sağlanmalıdır.
ve üniversitelerin birbiri ile iletişiminin sağlanması gereklidir.
•

Engelli öğrenci birim faaliyetlerinin, üniversite yönetimlerince denetlenmesi
sağlanmalıdır.

5. Grup: Engelli Danışmanlığı
“Engelli Danışmanlığı” başlıklı grup çalışmasında, uzun soluklu bir tartışma
yapılmıştır. Yapıcı olan ve özeleştiri içeren bu tartışmalardan sonra aşağıdaki hususların
vurgulanması karalaştırılmıştır:
•

Engelli bireylere yönelik üniversite öncesinde Akademik Uyum, Bireysel Uyum,
Sosyal Uyum ve Fiziksel Uyum çalışmaları yapılmalı üniversite eğitimi sırasında
bu çalışmalar eksiksiz devam ettirilmelidir.

•

Engelli olduğunu saklayan (gizleyen) engelli öğrenciler için, engelli biriminde
çalışacak

uzman,

sosyal

çalışmacı,

psikolog

ve

psikolojik

danışman

görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
•

Engelli Öğrenci Biriminde çalışan kişilerin belirli periyotlarla hizmet içi eğitimden
geçmesi sağlanmalıdır.

•

Engelli

biriminde

kayıtlı

olmayan

engelli

öğrencilere

yönelik,

engellerini

kabullenmeleri ve birime kaydolmaları yönünde uyum etkinliklerinin düzenlenmesi
sağlanmalıdır.
•

Engelli öğrencinin kendisini ifade edebilmesi için rektörlükler bünyesinde kurulacak
Psikolojik

Danışmanlık

ve

Rehberlik

Merkezi

veya

Kariyer

ve

Gelişim

Merkezleri’ne yönlendirilmeleri sağlanmalıdır.
•

Engelli Öğrenci Birimi koordinatörlüğünce; üniversitelerin tüm birimlerinde süper
vizyon ve hizmet içi eğitim alanların tercih edildiği engelli öğrenci akademik

Uluslararası
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danışmanlarının bulundurulması ve bu danışmanın engelli ile birim arasında
koordinasyonu gerçekleştirmesi sağlanmalıdır.
•

Engelli Öğrenci Birimi’nde görev alacak alanında uzman gönüllü kişilere, hizmet içi

•

Gerekli görüldüğü takdirde, engelli öğrenci aile bireylerinin de eğitimden

•

Akademik danışmanlıklarda gönüllülük esas alınmalıdır ve bu danışmanlık ek ders

eğitimi sağlandıktan sonra görev verilmelidir.
geçirilmesi sağlanmalıdır.
yükü yönünden değerlendirmeye alınmalıdır.
•

Akademik Danışmanlık Yönergesi’nin hazırlanmasında engelli bireylerin de
görüşleri dikkate alınmalıdır.

•

Üniversite yönetimi veya öğrenci toplulukları tarafından engellerin ortaya

•

Öğrenci topluluklarında gönüllü öğrencilerin akran danışman olarak seçilmesi

çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
sağlanmalı, akran danışman olarak görev alacak öğrencilerin uzman kişiler
tarafından eğitimi sağlanmalıdır.
6. Grup: Engelli Bireylere Yönelik Düzenlemeler
Bu grupta yapılan tartışma ve yorumlamalardan sonra aşağıdaki hususların sonuç
bildirgesinde yer almasına karar verilmiştir:
•

Engelli öğrencilerle iletişim içinde olanlara yönelik davranış eğitiminin verilmesi
sağlanmalıdır.

•

Yapılan düzenlemelerde yer alacak eğitim ve farkındalığın geliştirilmesiyle ilgili
konularda engelli bireylerin görüşüne de yer verilmelidir.

•

Engelli bireylere yönelik politikalar oluşturulurken sosyal medyanın da paydaş
olması sağlanmalıdır.

•

Yapılan yasal düzenlemeler sırasında komisyonlarda engel gruplarına ait
temsilcilere yer verilmeli ve denetleme grupları içerisinde engelli bireyler de
bulunmalıdır.

•

Toplumun engelli bireyler ve engellilik yönünden bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

•

Üniversitelerde yapılacak çevre düzenlemeleri ve fiziksel alanların uygun hale
getirilişi sırasında engelli öğrencilerin katılımı ve öğretim elemanlarının buna
destek vermesi sağlanmalıdır.

•

YÖK’e gönderilecek faaliyet raporlarının engelli öğretim elemanı ve/veya engelli
öğrenci temsilcileri tarafından hazırlanması sağlanmalıdır.

•

Engelli bireylere yönelik düzenlemeler yapılırken bu konuda deneyimi olan kişilerin

•

YÖK engelli komisyonunda her engel grubundan bir temsilcinin olması

•

Çalıştaylarda engelli öğrencilere daha çok söz hakkı tanınması sağlanmalıdır.

•

Amfiler, kütüphaneler, ödünç alma bankoları ve öğrenci işleri büroları, işitme

görüş ve önerilerine başvurulmalıdır.
sağlanmalıdır.

engelli bireyleri için uygun donanımla donatılmalıdır.

Uluslararası
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Üniversitelerde engelli bireylere uygun mimaride merkezlerin açılması ve bu
merkezlerde gerçekleştirilecek sağlıklı yaşam projelerine engelli bireylerin katılımı
sağlanmalıdır.

•

Eğitim müfredatları planlanırken engelli farkındalığına yönelik derslerin yer
almasına özen gösterilmelidir.

7. Grup: Bölgesel Toplantılar
Bu çalıştay grubunda bazı bölgelerde başlatılmış olan ve yararlı olduğu ifade edilen
dar kapsamlı ve bölgelere yönelik çözümlerin üretildiği toplantıların önemi tartışılmış ve
aşağıdaki hususların çalıştay sonuç bildirgesinde yer alması uygun bulunmuştur:
•

Üniversitelerin engelli öğrenci birimlerinin kurulması ve çalışma esaslarının
belirlenmesi ivedilikle yapılmalıdır.

•

Birimlerin yürüttükleri çalışmalar sırasında edinilen deneyimlerin birimler arasında
aktarımını sağlamak ve dil birliği oluşturmak için bölgesel toplantıların yapılması
desteklenmelidir.

•

Bölgesel

toplantıların

her

eğitim-öğretim

döneminde

3-4

kez

yapılması

sağlanmalıdır.
•

Bölgesel toplantı organizasyonu bir sekretarya tarafından organize edilmeli,
gündem oluşturulurken katılımcı üniversitelerin görüşü alınmalı ve toplantı kararları
rapor haline getirilmelidir. Bu raporlardan üniversite rektörlükleri haberdar
edilmelidir.

•

Bölgesel toplantılar, coğrafi Nuts 2 sınıflamasına göre düzenlenmelidir.

•

Bölgesel toplantılarda daha çok bölgesel sorunlar ele alınmalı ve toplantı
gündemini katılımcı üniversitelerin özel sorunları oluşturmalıdır.

•

Bölgesel toplantılar, çalıştaylara alternatif olarak düşünülmemelidir.

•

Bölgesel

toplantıların

yapılacağı

yer

ve

toplantı

giderleri

üniversite

üst

yönetimlerince çözümlenmelidir.
5. ÇALIŞTAY SONUCU
1. 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “8.
Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” başarıyla sonuçlandırılmıştır.
2. Çalıştay sırasında engellilik konusunda deneyimi olan yerli ve yabancı uzman/bilim
adamları tarafından konferans ve sunumlar yaptırılmıştır.
3. Ana teması “kaynaştırma” olarak belirlenen çalıştayda engelli bireylere yönelik çok
sayıda konu başlığı öne çıkarılarak gruplarda tartışılması sağlanmıştır.
4. Çalıştay gruplarının hassasiyetle üzerinde durdukları konular ve öneriler raporda
detaylı olarak belirtilmiştir.
5. Toplumsal dinamikler içinde engelliliğin “dışlanmışlık” ve “ayrımcılık” olarak
algılanmaması için kurumların engellilik strateji ve politikalarını belirlerken
“kaynaşma ve birlikte olma” temelinde “bütünleyici” uygulamaları önceleyen bir
yaklaşımla hareket etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.
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6. Üniversitelerin engelleri aşmada vardıkları noktaların bir sonraki çalıştayda ayrı bir
konu başlığı olarak ele alınıp değerlendirilmesi ve karşılıklı bilgi alış-verişi
sağlanması gerektiği üzerinde hassasiyetle durulmuştur.
7. 2015 yılında yapılacak “9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”nın, yapılan gizli oylama
sonucu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından organize edilmesine karar
verilmiştir.

ÇALIŞTAY DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU ADINA
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

Prof. Dr. Nuri BAKAN

Atatürk Üniversitesi Rektörü

Çalıştay Başkanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
9. ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

9.Engelsiz Üniversite Çalıştayı 30.04.2015-02.05.2015 tarihleri arasında Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde Bodrum’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın konusu,
oldukça özel bir öğrenci grubunun sorunlarının ayrıntılı olarak tartışıldığı,

“Mental

Bozukluğu Olan Öğrencilerin Üniversite Eğitiminde Karşılaştığı Bariyerler” olarak
belirlenmiştir.
9. Engelsiz Üniversite Çalıştayı Bilim Kurulu, Çalıştayda sunulmak üzere gönderilen
bildiriler ile

örnek uygulamaların tamamını hakem değerlendirmesinden geçirmiştir. Bu

çerçevede, 7 sözel bildiri, 6 poster bildiri ve üniversitelerdeki engelli öğrencilere yönelik
örnek uygulamaları içeren 6 sunum kabul edilmiştir. Ayrıca Engelli Öğrenciler Birim
Koordinatörlüklerince İstanbul Bölgesinde düzenlenen 1., 2. ve 3. toplantılara ait sonuç
raporlarının sunumu da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya toplam 78 üniversiteden yaklaşık 400
katılım olmuştur.
Çalıştayın birinci günü, açılış konuşmaları ve ardından Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Halk Dansları Topluluğunca yapılan Zeybek Gösterisi ile başlamıştır. İlk olarak
Çalıştay Başkanı Sayın Prof.Dr.Ercan BALDEMİR’in oturum başkanlığında, YÖK Temsilcisi
Sayın Doç.Dr.Hakan SARI, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje dairesi Başkanı Sayın Tayyar KUZ ve T.C.
Kamu Denetçiliği Kurumundan Uzman Sayın İlker ÖZCAN’ın konuşmacı olarak katıldıkları
“Engelsiz

Üniversite

Çalıştaylarının

Kazanımları”

başlıklı

panel

düzenlenmiştir.

Konuşmacılar Engelsiz Üniversite Çalıştaylarının özel öğrencilerin eğitim sürecine aktif
katılımını sağlama konusunda; karşılaşılan sorunların tespiti, sorunların çözümü ve
paydaşların birbirinden bağımsız yapılan faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlama, eğitimin
kalitesini artıracak ortak çabanın üretilmesi gibi önemli sonuçlar ürettiğini ifade etmişlerdir.
Birinci gün öğleden sonra, Sayın Prof.Dr.Nazan TUĞAY ve Sayın Doç.Dr.Mehmet
Gürhan KARAKAYA Başkanlığında, “Üniversitelerdeki Engelli Öğrencilere Yönelik
Uygulamalar” ve “Bölge Toplantı Sonuçları” ilişkin sunumlar yapılmıştır. İstanbul
Üniversitesinden Sayın Songül ALTINSAÇLI, Hacettepe Üniversitesinden Sayın Onur
ALTUNTAŞ, İzmir Üniversitesinden Sayın Mehmet ÖZKESKİN, Eğitimde Görme Engelliler

Derneğinden Sayın Emre TAŞGIN, Anadolu Üniversitesinden Sayın Osman TUTAL, Hitit
Üniversitesinden Sayın Nur ŞAT, özel öğrencilerin karşılaştıkları sorunları aşmak için örnek
uygulamalarını takdim etmişler ve bu uygulamaların tartışılmasını sağlamışlardır. Ayrıca,
İstanbul Üniversitesinden Sayın Songül ALTINSAÇLI ve Gaziosmanpaşa Üniversitesinden
Sayın Bilge Hilal ÇADIRCI, Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüklerince yapılan Bölge
Toplantısı Sonuçlarının sunumunu gerçekleştirmişlerdir.
Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda, Sayın Yrd.Doç.Dr. Nilfer ŞAHİN
Başkanlığında, Çalıştay Bilim Kurulu değerlendirmesi sonucunda kabul edilen sözel
bildirilerin sunumu gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Sayın Füruzan ASLAN, Sayın Yunus
BUCUKA, Sayın Muhammet ÇAPKIN, Sayın Mehmet Fatih DURMUŞ, Sayın Emine
ERATAY, Sayın A.Tolga İLTER, Sayın Adnan KÜÇÜKALİ sözlü bildirilerini sunmuşlardır.
Çalıştayın ikinci günü saat 09:00-12:30 arasında, 7 ayrı başlık altında ve 2 oturum
halinde grup çalışmaları yapılmış ve grup çalışmalarının sonuçlarından oluşan raporların
sunumu kapanış oturumunda gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca İkinci gün öğleden sonra, Başkanlığını Sayın Prof.Dr.Nevzat TARHAN’ın
yaptığı,

Sayın

Prof.Dr.Atilla

CAVKAYTAR,

Sayın

Prof.Dr.Ömer

GEÇİT,

Sayın

Yrd.Doç.Dr.Bilge KARA ve Sayın Dr.Cankut YÜKSEL’in konuşmacı olarak katıldığı
“Mental Bozukluğu Olan Öğrencilerin Üniversite Eğitiminde Karşılaştığı Bariyerler” konulu
panel düzenlenmiştir. Konuşmacılar her mental bozukluğun eğitime engel olmadığı, mental
bozukluğu olan bazı öğrencilerin özel ilgi ve kurumsal düzenlemeler neticesinde üniversite
eğitimi alabileceklerini, gelişmiş ülke uygulamaları çerçevesinde anlatmışlardır.
Grup çalışmalarının sonuçlarının sunumu ve tartışılmasının gerçekleştirildiği Kapanış
Oturumu Sayın Prof.Dr.Mehmet Faysal GÖKALP başkanlığında yapılmıştır.

Kapanış

oturumunun ardından 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayının yapılacağı üniversitenin
belirlenmesi için seçim Sayın Prof.Dr.Mehmet Vedat PAZARLIOĞLU Moderatörlüğünde
yapılmıştır. Aday olan Anadolu Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Hacettepe
üniversitesi arasında yapılan seçim neticesinde birinci olan

Anadolu Üniversitesinin 10.

Engelsiz Üniversite Çalıştayı’nı düzenlemesine karar verilmiştir.
9. Engelsiz Üniversite Çalıştayında yapılan grup çalışmaları çerçevesinde tartışılan
konular ve alınan kararlar aşağıda yer almaktadır. Raporlar gruplardan geldiği gibi buraya

alınmış bazı imla ve cümle düşüklükleri düzeltilmiş, başkaca da her hangi bir düzeltme vs.
yapılmamıştır.
GRUP 1: Engelli Öğrencilerin Üniversite ve Okudukları Bölümleri Tercih
Nedenleri
Birinci grup çalışmalarını şu alt başlıklar şeklinde değerlendirmiştir:
1. Şehir seçiminin nedeni
a. Mesleki hedeflerle uyuşan üniversiteleri bulundurması
b. Engel gruplarının farklılığı ve engel oranlarının o şehirde yaşayabilmeye
uygunluğu
c. Engelli bireyin konfor alanınından (fiziksel ve psikolojik olarak rahat
hişssedilen alan) uzaklaşma korkusu
d. Adayın sosyoekonomik düzeyi
e. Şehrin erişebilirliği
2. Üniversite seçiminde etkili faktörler
a. Üniversitenin prestiji ve seçilen bölüm için verilen eğitimin kalitesi
b. Üniversitenin engelinin ihtiyaçlarına cevap verebilme düzeyi
a. Bilgilendirme(muhattap bulabilme)
b. Ulaşılabilirlik ve erişebilirlik
c. Burs olanakları
d. Sağlık hizmeti vb.
3. Bölüm seçiminde tercih nedenleri
a. Bölümün, engelin türü ve oranına uygunluğu
b. Mezuniyet sonrası istihdam olanakları
c. EKPSS'nin yarattığı isthdam fırsatının engelli öğrencilerin üniversite
tercihlerindeki etkisi (Devam zorunluluğu vb.)
Çözüm önerileri:
a. ÖSYM tercih klavuzlarında üniversitelerin engellilere sağladıkları olanakların
belirtilmesi
a. Mekanlara ve bilgiye erişebilirlik oranlarının klavuzda yer alıp almayacağı
konusu

b. Sınav uygulamalarına, sınav sonrası yerleştirme sırasında uygulanacak
yönteme standartlara göre yer verilmesi (Muaf olunan sorulara göre puanlama, yerleştirmede
ek puan uygulaması vb.)
b. Gölge raporların oluşturulması ve takibi
c. Üniversitelerin tanıtım broşürleri ve web sitelerininin engellilere yönelik
uygulamaları detaylı olarak içermesi
d. Engelli birimlerinin web sayfalarının olması.
e. Yerel yönetimler ile üniversitlerin engelli öğrencilerin şehir ve üniversite
tercihini arttırma yönünde ortak projeler üretmesi.
f. Engelli dostu üniversitelerin belirlenmesinde akreditasyon yapılması ve
akredite üniversitelere teşviklerin verilmesi.
GRUP 2: Üniversiteye Merhaba
Konular
1. Engelsiz Kayıt ve Yönlendirme
2. Engellilere Yönelik Oryantasyon
3. Akran Desteği
Kararlar
1. Üniversiteyi yeni kazanan engelli öğrenci listelerinin kayıtlardan önce üniversite
engelli öğrenci birimlerine iletilmesi. Listelerin geçici ve kalıcı engellilik durumlarına göre
düzenlenerek gönderilmesi.
2. Engelli öğrenci listelerinin içeriğinin açıklayıcılığı ve

doğruluğu

açısından bir

sonraki çalıştayda ÖSYM tarafından gönderilen temsilcinin katılımının sağlanması
3. Her fakülte(bölüm), yüksekokul ve enstitüler için engeli öğrenci

danışmanlarının

atanması ve bu danışmanın engelli öğrenci birimi ile işbirliği içinde çalışmasının sağlanması
4. Üniversitelerin farklı zamanlarda kayıt yapılan bölümlerinde engelli öğrenci
danışmanının öğrenci ile iletişime geçmesi için görevlendirilmesi
5. Toplu kayıt haftası olan üniversitelerde kayıt haftası boyunca engelli öğrenci birimi
masasının oluşturulması
6. Engelli öğrenci danışmanlarının öğrenciye yardım edeceği konular hususunda engelli
öğrenci birimi tarafından bilgilendirilmesi

7. Her eğitim öğretim döneminde Rektör Yardımcısı başkanlığında engelli öğrenci
birimi ve engelli öğrenci danışmanlarının katıldığı bilgilendirme toplantısının yapılması
8. Eğitim öğretim dönemi başında üniversite tarafından belirlenen bir tarihte engeli olan
öğrencilere akran desteği ile oryantasyon eğitiminin verilmesi (Hacettepe Üniversitesi
oryantasyon eğitim modeli örnek uygulama olarak kullanılabilir)
9. Akran öğrencilerin

üniversite öğrencileri arasından

gönüllülük esasına göre

belirlenmesi, kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin akran desteği programına dahil edilmesi
10. Akran öğrencileri teşvik etmek amacıyla sertifika, teşekkür belgesi, ders kredisi
verilmesi veya sürekli eğitim programlarından indirimli yararlanması gibi uygulamaların
gerçekleştirilmesi, akran koçluğu yapan öğrencilerin kısmi zamanlı öğrenci olarak
çalıştırılması (Süleyman Demirel Üniversitesi modeli kullanılabilir.)
GRUP 3: Eğitim-Öğretim
Konular
1- Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler
2- Ders Araç ve Gereçleri-Yardımcı Destek Materyallerinin Durum Analizi
3- Eğitim Amaçlı Güncel Yazılım ve Teknolojiler
4- Eksiklikler ve Yapılması Gerekenler
Kararlar
1-Sınıfında engelli öğrencisi olan öğretim görevlisi haftada en az 1 saat öğrenci ile
görüşür, bu görüşme ek ders ücreti olarak ücretlendirilir.
2- Eğitim öğretim sınav uygulamalarında öğrenci ile ilgili bilgi toplama, bunun için de
engelli öğrenci birimleriyle beraber komisyon oluşturulması. Bu komisyonda eğitim-öğretim
programı birim sorumlusu, özel eğitim alanında uzman psikolojik danışman, engelli
temsilcisi, öğrenci işleri

dairesi sorumlusu, farkındalık ve bilgilendirme kitapçığı,

üniversite personeli bilgilendirme rehberi bulunmalıdır.
3- Üniversite personelini bilgilendirmeye yönelik seminerler düzenlenmeli ve bu
seminerleri engelli bireyler veya engelli bireylerle birebir ilgilenen bireyler vermeli.
4- Öğretim elemanlarına dönem başında derslerinin erişilebilirliği ile ilgili bilgi formu
gönderilmeli.

5- Standart bir özel öğrenci sınav yönetmeliği hazırlanmalı ve bu sınav yönetmeliğinde
bağlayıcı hükümlere yer verilmelidir.
6- Öğrencinin gereksinimine göre sınavlarda yada derslerde tercüman, yardımcı
okuyucu gibi destek personel sağlanmalı.
7- Engelli öğrenci birimlerinde ders araç gereç materyaller parkı kurulması.
8- Üniversiteye kayıt olan engelli öğrencilere tablet bilgisayar üniversiteler tarafından
verilmeli.
9- Ösym kılavuzunda yapılan ön koşul ayrımcılıklarının kaldırılması.
10- Engelsiz kütüphanelerin sorumluluğu engelli öğrencilere verilmeli ve bunların
takibi engelli öğrenci birimleri tarafından yapılmalı.
11- Öğrencilerin ders materyallerine erişimini sağlamak, bu materyallerin üretimini
sağlamak üzere öğrenci asistan sistemi kurulmalı, burslu öğrenciler çalıştırılmalı.
12- Üniversitelerin engelli öğrenci birimlerinde işitme engelli öğrenci sayısı kadar işaret
dili bilen personel çalıştırılmalı.
13- İnternet sitelerinin web erişilebilirlik kurallarına göre düzenlenmesi.
14- Üniversite binalarına üç boyutlu navigasyon binaları kurulması.
15- Konuşmayı işaret diline, işaret dilini konuşmaya çeviren programların yapılması.
16- Güncel yazılım ve programların üniversiteler tarafından alınması ve kullanılması.
17- Eğitim öğretim birimine zihinsel engelli öğrencilerin bilişsel programlar yerine
okumaya ve uygulamaya dayalı programlarda yer alması ve bu programlarda da bireysel
olarak desteklenmesi sağlanmalıdır.
GRUP 4: Erişilebilirlik
1-Üniversitede Erişilebilirlik
Kent yaşamı içinde engellilerin hiçbir engele takımadan her yere varabilmelidir.
Üniversite yaşamında bireyler hangi engele takılıyorsa o çözülmelidir.
Üniversite normal bireyle sağlanan olanakların görme, fiziksel engel, işitme engellilere
de aynı olanakların sağlanması.
Bina, üniversitede dolaşım, derse erişimdir.

Ulaşmak ve bilgiye ulaşmak aynı kavram değildir.
Ulaşmak ve erişmek ayrı kavramdır. Tümü erişilebilirliktir. Erişilebilirlik mimari
çözümdür.
Eğitsel sosyal, mesleki alanda engellilere fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Rekabet
ortamında engelliler de eşit olmalı. Rekabet ve mukayese utanca neden olur. Agresifliğe
neden olur. Kaynaştırmada engelliler dışlanıyor, utanç duyuyor ve dersi diğer öğrencilere
işlettirmiyor, saldırgan oluyorlar. Toplumun önyargısı var.
Uyarlanmış eğitim öğretim ortamı yok. Ötekileştiriyoruz. Engellilik sosyal bir olgudur.
Görme engellinin normal arkadaşı engelliler için bilgisayarı kullanamıyor. Arkadaşı engelli
oluyor. Kişiler oluşan oluşumlar sonucu engellenir.
Erişim sadece engelliler için değildir.
TDK sözlüğü Bilişim teknolojileri diye tanımlanır. Aile ve sosyal politikalar kadar
engellilikle birleşiyor.
Uluslararası yaklaşımda dört bileşen vardır. Ayrımcılık, fiziksel çevre, ekonomik
erişim, bilişim teknolojileridir.
Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin akademik ve sosyal alanda entegrasyonunda çıkan
sıkıntıların tespiti ve bunların çözümleri Bizim genel amacımızdır.
Engelleri ayırmaksızın önce gerekli yüksek öğrenimli gençler üzerinden gidelim. Bir
yol haritası belirleyelim. Akademik ve sosyal anlamda nelere nasıl erişilebilirler. Ayrımcılık
ve fiziksel çevreyle ilgili sorunlar bilişim teknolojisiyle açılır. Teknolojiyi kullanarak
ayrımcılık, fiziksel çevre ve ekonomik erişilebilirliği sağlayabiliriz. Az maliyetle
çözümleyebiliriz.
2. İletişim Teknolojileri
-Sıkıntılar var. Sabancı Üniversitesinde son teknoloji olmasına rağmen kütüphanesi
bilgi merkezi olarak oldukça geri kalmış. Özel gereksinimli öğrenciye hizmet veremiyor.
Üniversitelerde ne gibi teknolojiler var, hangi ana başlıkta yürütülüyor? En temel konu bu.
Müthiş teknolojiler var. Ekran büyütme, kelime sentezi ve sesli kitap var. Cihazlar vergisiz
olmalı. Görme engelli hiçbir refakete gerek olmadan bağımsız olmalı.
Kütüphanede

erişilebilirlik

bir

kaynağa

ulaşılabilmektir.

Katalog

sistemine

erişilebilmelisin. Bilgisayar programı var görme engelliler için. Çok görme engelli kullanıyor

ve bilgisayar pek çok problemi kaldırıyor. Kitap kırtasiyede PDF’e çevriliyor. PDF’ye
çevrilince kitaba ulaşılabiliyor. Kitaba ulaşmak zor değil. Kütüphanede var. Herkesin kişisel
bilgisayarı var. Kütüphanede çoklu sisteme gerek yok. Müzik sistemi var. Görme engelli için
kitaba erişim çok zor değil. Artık kitabın PDF’sine erişmek zor değil. Müzik bölümünde ise
gören notayı söylüyor. O şekilde de çalışıyor. Dernekler de çalışıyor. Bilgisayar kursu
veriliyor. Normal bilgisayar kursu yeterli ve uygulamayla pekişiyor. Örneğin bir kitaba bir
siteden hep aynı yolla ulaşılıyor. Öğrenci, işlerini başkasına yaptırmamalı. O işi kendisi
başarmalı. Aileler de bu şekilde yardım etmeli. Akademik olarak gelişmeli.
Müzik için de link olabilir. Ayrıca üniversitede müzik sistemi olmalı. İngilizce için
standart bilgisayar ve ekran yeterli. Donanım tarafı standart bilgisayardır. Yazılım farklıdır.
Yazılım için kişisel bilgisayar ya da kurumsal bilgisayar hizmete açılabilir. Tüm
kütüphanelerde özel gereksinimli bireyler için sistem kurulmaya çalışılıyor. Sadece üniversite
öğrencileri değil, tüm öğrenciler ulaşacak. Kastamonu üniversitesin çalışması var.
Bilim ve sanat eserleri yasasının birtakım kitapların e-kitaplara çevrilmesinde sıkıntı
var. Üniversiteler tüm kitapların telif haklarını ödüyor.
5378 sayılı yasa çıkmadan hangi ceza kesildi? İnisiyatif yönetimdedir. Zihinlerdeki
engel kalkmıyor. Aslında kaynak sorunu yok. Rampalar da sağlıksız. Kaynak yönetimi
önemli. Yapı işleri daha faal olmalı. Yapmış olmak için örneğin; rampa yapılmamalı.
Teknoloji ve tasarım dersinde hayatımızı kolaylaştırılacak projeler üretiliyor. Sensörlerle bir
yerden bir yere ulaşabilme gibi müthiş projeler var. İşitme engelli için duyduğunu yazan
proje. Üniversitede kütüphanede kısmi zamanlı çalışan var. Eski kitaplar ve Türkçe kaynaklı
e-kitap oluyor. Az tarayıcıyla hızla kırtasiyede e-kitap oluyor. Sara makinesi sonradan görme
engelli olmuş yaşlanmış insanlar için ev materyali çocuklar test çözüyor sara makinesiyle.
Getem diye bir Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesi var. Sesli kütüphanesi var. Tüm yayınlar
devamlı erişilir hale getirilebilir. Öğrencinin mailine gönderilebilir. PDF’den sesli kitaba
dönüştürülebilir. Türkiye’de herkes kişisel kütüphane oluşturuyor. Bu sorun var. Getem ve
Kastamonu’da kaynak var. Eğer bir öğrenci istisnai bir kaynağa ulaşamıyorsa genel bir
üniversitede işbirliği sağlanmalı. Yeniden yeniden kütüphane oluşturulmamalı.

50 kitap

paylaşırsanız genel ağ bağlanıyorsunuz. Ortak bir platform oluşturmaya çalışılıyor. İmkanlar
ve kaynaklar birleştirilmeli. Öğrenci ders notlarına ulaşamıyor. Ders notu Bologna ile de
çözülüyor. Ders notu online ve not olarak öğrenciye verilmeli. Uzaktan eğitim var. Kampüs
eğitimi pahalı. Bilişim teknolojileri engelleri kaldırıyor. Öğrenci evinden çıkmadan eğitim
alıyor.

Pahalı

yazılımlar

web-tabanlı

hale

geldi.

Bir

internet

sitesine

bağlanıp

hallediyorsunuz. Amerika ve İngiltere’deki açık üniversiteler ders notunun tümünü paylaşıyor
ve herkes yararlanıyor. Tüm ders ve notları indiriyorsunuz. Buna doğru giden bir sistem var
ancak başarı oranı düşüyor. Tek bir ekranla bir hoca ders veriyor. Diğer akademisyenler
yardımcı oluyor. Deneyimler paylaşılıyor. Ders notu paylaşımında etik sorun yaratıyor. Ders
notu paylaşılmalı. Elektronik olarak paylaşılmalı. Teşvik edilmeli. Yeterli ders notu dijital
kitap yok. Birçok tasarım örneğin; Jawus yok. Sıkıntı var. Erişilebilir PDF dosyası ve
kaynakları olmalı. Gerekli donanım teknolojileri desteklenmeli. Fatih projesinde var.
Engellinin tableti olmalı. İşitme engelliler için de mekanlarda fiziksel düzenleme yapılmalı.
Az işitenler de işitme cihazlar ve sesli uyarı sistemleri önemli. Salon ve derslikler donanımları
ihtiva etmeli ya da belli oranda sınıf olmalı. Çocuklar çekinip utanmamalı. Bir yerde akustik
oluşturmak bazen 2 günde sağlanamaz. İşaret dilinin Türkçe uyarlaması sağlanıyor. Akustik
tüm yaşam alanlarında önemlidir. İnsana ve çevreye yönelik tasarımları doğru yapmalıyız.
Ticari boyut ta önemli. İndüksiyon döngü sistemleri var işitme için. %70-80 oranında bu
sistem her şeyi çözer. Gürültülü sesi de çözer. Tayyip Erdoğan Üniversitesinde engelsiz
kütüphanemiz var. Bilgileri paylaşabiliriz. Kampüsteki iyileştirmeler insana ve çevreye
yöneliktir. Herkes için tasarım önemlidir. Doğru şeyler yapalım. Kaynağı doğru kullanalım. 34 katı masraf yapmayalım. Eski binaların dönüşümü çok da uygun değil. Tamamıyla revize
olmalı.
İletişim teknolojileri ile binaları birleştirelim. Yeni yapılan binalara bakalım. Yıkıp,
yapmayalım tekrar tekrar. 5378 Sayılı Kanunla 7 temmuz son tarih sorunu var. Yeni binalarda
ne tip kontrol yapılıyor. Ancak yeni binada sorun var. Yapı işleri kontrol ediyor ama sorun
var. Engelli tuvaleti ve rampada sorun var örneğin. YÖK yılsonunda yapısal düzenlemeleri
takip ediyor. Ancak raporlar çok yeterli değil. Biz bir bina ile ilgili her şeyi belirledik. Yapı
işleri aldı. Yapı işleri bir firmaya ihale ile veriyor. Maliyet açısından kaçak ve eksik malzeme
kullanılıyor ve biraz ihmaller oluşuyor. Yapı işleri bu şartnamenin dışında kalmalı. Kesinlikle
bu şekilde olacak şekilde yaptırım olmalı. Yapı işleri denetleyecek güce sahip mi? Muğla
Sıtkı Koçman Üni. dışarıdan hizmet alıyor. Firmayı uyarıyoruz, takip ediyoruz ama uzmanlık
önemli. Kontrol mekanizması tecrübe gerektiriyor. Bazen sorunlar eksiklikler oluyor. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığında engelli ve yaşlı birimi de inceliyor ve uyarıyor. Onlar da
denetliyor. Püf noktalarını bu birim sağlıyor. Atlanılan nokta oluyor. Tekrar kurup yıkıyoruz.
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı standartları var. Kılavuzu da var. Üç yıllık araştırma
sonucu çıkmış kılavuzu var. Binalar da engelli koordinasyon biriminin görüşü alınarak
yapılmalı. Engelli birimindeki görevlilerin ciddi katıları olabilir ve önerileri alınabilir. Engelli

birimlerine danışılmalı. Her şey çok iyi planlanmalı herkes için iyi planlanmalı. İş Güvenliği
uzmanı ile de çözülmeli. Teknik bilgiye sahip kişiler olmalı. Risk analizi yapılmalı.
Yaşayarak, görerek binalar da yapılırken bazı şeyler oluşuyor. Yapı İşleri Daire Başkanlığı
sorumludur. SKS, Bilgi İşlem de sorumludur. Yeni projelerde erişilebilirlikte denetim
mekanizması oluşturulmalı.
Tüm üniversitelerin kullanabileceği tip proje oluşturulmalı. TSE gibi (standartlar)
oluşturulmalı.Tasarım ekibinde uzmanlar olmalı. Hepsini denetleyen bağımsız bir denetleyici
olmalı. Devlete bağlı olmamalı ve bağımsız olmalı. Denetim mekanizması önemli. YÖK
içinde denetim mekanizması olmalı. Bina sorumlusuna eğitim verilmeli. Evrensel tasarım
nedir? Bu konu hakkında bilgi verilmeli. Erişilebilir ders materyalleri nasıl hazırlanır bilgi
verilmeli. Üniversitelerde işitme engelli dili seçmeli ders oldu ama pek çok öğretim elemanı
işaret dili bilmiyor.
Müfredata uyulmalı. Yapı işleri, bina sorumlusuna kılavuz verilmeli. İnsan kaynakları
doğru yönlendirilmeli.
Bir sonraki çalıştayda bilişim uygulamalarına

ilişkin erişimin artırılmasına ilişkin

projeler olabilir. Bir sonraki toplantıda projelerle de gelebiliriz. Çalıştayda hep katılımcılar
değişiyor. Ve hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Çalıştaylar sistemli gitmiyor. Seçilmiş uzmanlar
olmalı, standartlaşmaya gidilmeli. Engelli platformunun bir sınırlandırılması olmalı. Çalıştay
yeniden yapılanmalı sonuç odaklı workshoplar yapılmalı. Üniversitelerin faaliyet raporları
paylaşılmalı bir forum sayfamız olabilir. Bir ortak havuzda web sayfamızda paylaşalım. Ortak
paylaşımlarımız olsun. Yurtlar KYK’larda neler yapılmalı bunlar da tartışılmalı. Üniversite
kampus dışında da neler yapabiliriz bunları tartışalım.
GRUP 5: Ulaşılabilirlik
A- Üniversitelerde ulaşım teknolojileri
1- Hazırlanan stratejik planların uygulanabilir olması
2- Ulaşılabilirlikle ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi (yüksek lisans ve doktora)
ve bu çalışmaların paylaşıma açılması
3- Ulaşılabilirliğin iki aşamada değerlendirilerek (yerleşke ya da binaya kadar ki kısım
ile

yerleşke

ve

bina

içi

uygulanabilirliğinin sağlanması

çözümlerin

ayrı

olarak

değerlendirilerek)

paydaşlarla

4- Genel olarak kanıksanan hissedilebilir yüzey, rampalar, asansörler ve tuvaletler
dışında sesli uyarı sistemleri, navigasyon yön bulma sistemleri, indüksiyon döngü sistemleri
(İD), akülü araç şarj üniteleri vb. projelerin hayata geçirilmesi ve engellilerin kullanımına
sunulması
5- Üniversite genelinde yapılan duyuruların engelli bireylere ulaşımının sağlanabilmesi
için engelli öğrenci birimlerine ayrıca gönderilerek tüm engelli öğrencilerin bu duyurulara
ulaşılabilirliğinin sağlanması
6- Çalıştaylarda özellikle görme engelliler için simultane (eş zamanlı) çevirilerinin
sağlanarak toplantı bütünlüğünün korunması
B- Sosyal yaşam ve destek
1- Burs ve barınma için asıl kaynak sağlayıcı olan başbakanlık, gençlik ve spor
bakanlığı ve kredi yurtlar kurumu genel müdürlüğünün engelli öğrenciler için öncelik
tanıması ve kontenjan ayırmasının sağlanması
2- Kredi yurtlarda barınan engelli öğrencilerin izole edilmesinin önlenmesinin
sağlanması
3- Üniversitelerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılırken engelli öğrencilere öncelik
tanınması ve kontenjan ayırmasının sağlanması
4- Üniversiteler bünyesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi oluşturulmasının
sağlanması (üniversite veya devlet hastanelerinden, eğitim fakültelerinden, ildeki ilgili kamu
kurumlarından personel konusunda destek sağlanarak en azından part time çözümlerin
üretilmesi)
5- Üniversite bütçelerinde yasal zorunluluk olarak hukuki yaptırımlara maruz
kalınmaması için engelsiz yaşam projelerinin gerçekleştirilmesinde finansal kaynak
sağlanmasında öncelik tanınması
Genel Tavsiyeler:
1) Düzenlenen çalıştaylara üst yönetimlerin (en az rektör yardımcısı düzeyinde) davet
edilerek katılımlarının sağlanması
2) Öğretim dönemi başlarında en az bir defa olmak üzere engelli öğrencilere yönelik
oryantasyon çalışmalarının yapılması

3) Öğrenci Konseyinde engelli öğrencilerin temsilinin sağlanabilmesi için ilgili
mevzuatta değişikliğin yapılması.
GRUP 6: Teşkilatlanma ve Farkındalık
“Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için
gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler
Hakkında Kanun gereğince, Kurulumuz tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları
Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği" 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır. 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrası 03/01/2013
tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değiştirilmiştir.”
20 Temmuz 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete

Sayı : 28713 YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ

Engelli Öğrenci Bitimlerinin Teşkilatlanması Ve Üniversitelerde Denklik
Teşkilat Yapısı Ve Birim Yönergesi
Amaç
Madde 1: Bu yönergenin amacı, ………….. Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli
öğrencilerin

ihtiyaçlarını

karşılamaya

yönelik

planlama,

yürütme,

koordinasyon,

değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile öğrencilerin üniversiteye girişlerinden
itibaren güncel bilgilerinin tutulması ve kaydedilmesi ve gerekli karşılaştırılmanın periodik
olarak yapılmasıdır. ....................... Engelli Öğrenci Biriminin/Engeli Olan Öğrenci Danışma
ve Koordinasyon Biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2: Bu yönerge, ....................... Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu Engelli Öğrenci Biriminin/Engeli Olan Öğrenci Danışma
ve Koordinasyon Biriminin yapı, işleyiş, görev ve sorumlulukları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3: ....................... Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi/Engeli Olan Öğrenci Danışma
ve Koordinasyon Birimi, 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 15. maddesine dayanılarak
hazırlanan 03.01.2013 tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik temel alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4:
Üniversite: ....................... Üniversitesini,
Rektör: ....................... Üniversitesi Rektörünü,
Senato: ....................... Üniversitesi Senatosunu,
Birim: ....................... Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimini/Engeli Olan Öğrenci Danışma ve
Koordinasyon Birimini
Sorumlu Rektör Yardımcısı: Engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile
sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması
için yapılması gerekenleri belirleyip gerekli planları yapmak, uygulamak, geliştirmek ve
yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere doğrudan rektörlüğe bağlı olarak
oluşturulan ....................... Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin/Engeli Olan Öğrenci
Danışma ve Koordinasyon Biriminin, rektör adına başkanlığını ve sorumluluğunu üstlenen,
eğitim-öğretim işlerinden sorumlu rektör yardımcısını,
Koordinatör: Engellilik alanına ilgi duyan ve ya engellilik alanına ve bu alana yakın
alanlarda (sosyoloji, psikoloji, fizyoterapi, özel eğitim, psikolojik danışmanlık, mimarlık ve
benzeri) çalışmış olan, deneyim sahibi öğretim elemanları veya idari personel arasından,
sorumlu rektör yardımcısının başkanlığında birimin faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve
geliştirmekle sorumlu, gerektiğinde üniversiteyi temsil etmekle yükümlü kişi,

Engeli olan öğrenci: Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kazalara bağlı
olarak gelişen fiziksel, duyusal, ruhsal, zihinsel, işitsel veya görsel bozukluklar veya
yetersizlikleri nedeniyle yaşı, cinsi, eğitim, sosyal ve kültürel durumunun gerektirdiği şekilde
işlevleri/ fonksiyonları yerine getiremeyen öğrenci,
Birim öğrenci temsilcisi; ....................... Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engeli olan
öğrenciler arasından her öğretim yılı Ekim ayı içinde yine engel sahibi öğrenciler tarafından
seçilen bir öğrenciyi,
Engelli Öğrenci Birimi /Engeli Olan Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi Danışma
Kurulu/Genel Kurulu/Komisyonu: ....................... Üniversitesi sorumlu rektör yardımcısı c,
Engelli Öğrenci birimi/Engeli Olan Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi koordinatörü,
ilgili alanlardan (sosyoloji, psikoloji, fizyoterapi, özel eğitim, psikolojik danışmanlık,
mimarlık ve benzeri) akademik ve idari personel ve bağlı bulundukları birimleri (en az SağlıkKültür-Sosyal Daire Başkanlığı, Kütüphane, Yapı İşleri ve ilgili olabilecek diğer birimler)
temsil eden kişiler bu kurulun üyeleridir. Tavsiye edilen üye sayısı 11 olmalıdır. Koordinatör
bu kurulun oluşturulmasında ihtiyaç duyması halinde öneri verir.
Engeli olan Öğrenci Danışmanlıkları: Fakülteler, yüksekokul/meslek yüksekokulu ve
enstitülerde engeli olan öğrencilerden eğitim ve öğretime adaptasyon ve tam katılımlarını ve
ihtiyaçlarını takip etmek ve koordinasyon sağlamak açısından görevlendirilecek olan
akademik personel. Rektörün talebi ile dekan/müdür tarafından atanır.
Birim Danışmanı: Engellilik alanına ilgi duyan ve ya engellilik alanına ve bu alana yakın
alanlarda (sosyoloji, psikoloji, fizyoterapi, özel eğitim, psikolojik danışmanlık, mimarlık ve
benzeri) çalışmış olan, deneyim sahibi öğretim elemanları arasından birime atanmış
koordinatör ile birlikte birimin faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve geliştirmekle sorumlu
kişi.
İKİNCİ BÖLÜM
Engelli Öğrenci Birimi/Engeli Olan Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi
Çalışma Esasları
Madde 5: Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi/Engeli Olan Öğrenci Danışma ve
Koordinasyon Birimi engeli olan öğrencilerin akademik, araç-gereç, idari, fiziksel, barınma,
sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için
yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve
yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirir. Bu birimin çalışma usul ve esasları
yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14214&MevzuatIliski=0&source
XmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3%96z
%C3%BCrl%C3%BCler%20Dan%C4%B1%C5%9Fma%20ve%20Koordinasyon%20Y%C3
%B6netmeli%C4%9Fi)
Madde 6: Yükseköğretim kurumlarında bulunan Engeli olan Öğrenci Birim’leri/Engeli Olan
Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimleri her yıl hazırlayacakları faaliyet ve
değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirirler. Her
akademik dönem başında olmak üzere, 2 kez, sorumlu Rektör Yardımcısı ve ya rektör
yardımcının atayacağı bir sorumlu başkanlığında, toplanır, birimin görevleri doğrultusunda
projeler geliştirir, üniversite içinde idari/akademik birimler arasındaki koordinasyonu
geliştirmek üzere düzenlemeleri ve tavsiye kararlarını alır, bu kararların takibini yapar.
Toplantılara engel gruplarına göre, ihtiyaç duyulabilecek anabilim dallarından öğretim
elemanları ve konunun uzmanları davet edilebilir.
Madde 7: ....................... Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi/Engeli Olan Öğrenci Danışma
ve Koordinasyon Birimi, engeli olan öğrencilerin rahatlıkla erişebilecekleri, merkezi bir yerde
ayarlanmış ve öğrencilerin gittiklerinde bir personelle karşılaşabildikleri ya da diğer iletişim
yolları ile (e-mail, telefon) tüm taleplerini iletebildikleri ve cevap alabildikleri bir fiziki ofise
sahip olmalıdır. Bu birimde daimi bir personelin çalışması tavsiye edilir, ancak olmaması
halinde koordinatör, danışman, danışman asistanı vs. gibi kişilere çeşitli yollardan erişim (email, telefon, ofis saatlerinin kapılarda belirtilmesi gibi) kolaylıkla sağlanmalıdır. Birimin
maddi ihtiyaçlarının (eğitim, kaynakça, kırtasiye materyalleri vb) ....................... Üniversitesi
Rektörlüğü’nce karşılanır, ancak birimin üniversitenin toplam bütçesinin belli bir oranında
özerk bir bütçeye sahip olması da tavsiye edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
....................... Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin/Engeli Olan Öğrenci Danışma ve
Koordinasyon Biriminin Görev ve Sorumlulukları
Madde 8:

....................... Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin/Engeli Olan Öğrenci

Danışma ve Koordinasyon Birimi görevleri;
1. ....................... Üniversitesine kaydı yapılan engeli olan öğrencilerin öğrenimlerini
sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla
ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken
önlemleri belirlemek çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan
diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

2. ....................... Üniversitesinde engeli olan üniversite öğrencilerinin engel durumlarına
göre akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını
düzenlemek için devam ettikleri eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç
gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, uygun eğitim, araştırma ve
barındırma/yurt ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
3. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat
eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için;
engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından
kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
4. Maddi imkânı olmayan engelli öğrencilerin, yardımcı araç ve gereçlerinin ücretsiz temini
yönünde çalışmalarda bulunmak,
5. İstihdam olanaklarını geliştirmek ve bilgi vermek için STK’lar ve kurumsal firmalarla
işbirliği içinde olmak ve öğrencilere bu anlamda rehberlik etmek ve yönlendirmelerde
bulunmak.
6. Birimin aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
7. Her akademik yılın sonunda engeli olan öğrencilerin akademik danışmanlarından, o
öğrenciye ait tüm süreçlere yönelik (eğitim öğretim, araç gereç temini, sınavların ayarlaması,
gözetmen sağlanması, ek süre verilmesi, refakatçi sağlanması üzerine yapılmış düzenlemeler)
rapor talep etmek,
8. Her akademik yıl sonunda birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık, bütçe
tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısı’na sunmak.
9. ....................... Üniversitesinde öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerin engellilik
konusundaki farkındalık düzeylerini artırmaya yönelik toplantı, panel, konferans ve kariyer
günleri gibi çeşitli etkinlikleri organize etmek,
10. ....................... Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin özellikleri,
ihtiyaçları, yapılabilecek öğretimsel düzenlemeler konusunda danışman öğretim elemanları ile
düzenli toplantılar yapmak, yayınlar hazırlamak ve/ya bilgilendirici etkinliklerde bulunmak,
11. ....................... Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik ya da aktif görev alabilecekleri üniversite ve üniversite dışı diğer
kuruluşlarla (STK’lar, devlete bağlı olan ya da olmayan-“Önde Koşanlar” ve benzeri-)
işbirliği içinde yürütülecek program ve projeler hazırlamak,
12. Diğer üniversite birimleri, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri vs. ile işbirliği içinde
çalışmak.

13. Engelli Öğrenci/Engeli Olan Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin görev,
faaliyet ve işleyişini açıklayan ve her yıl güncellenen birim broşürünün ve/ya kitapçığının
hazırlanması ve tüm paydaşlara ulaştırılması,
14. Engelli Öğrenci/Engeli Olan Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin görev,
faaliyet ve işleyişini içeren bir web sayfasının ayrı bir link olarak Üniversite web sayfasında
ana sayfada yer alması, bu bilgilerin tamamının güncel ve doğru olarak yayınlanması,
15. Üniversitenin yemekhane, kantin, servis, kütüphane, güvenlik, yurtlar, spor merkezleri vs.
gibi birimlerinden de engeli olan öğrencinin rahat ulaşması ve eşit oranda faydalanabilmesi
için çalışan personele yönelik hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve uygulanması.
Bu eğitim programlarının uygulanabilmesi için öğrencilerle yapılacak bireysel görüşmelerle
belirlenen ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda bu birimlerle çalışan kişilere yönelik eğitim ve
farkındalık programlarını yürütülmesi ve program sonuçlarının takip edilmesi,
16. Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Toplulukları ile birime destek vermeleri konusunda işbirliği
içinde olmak, ortak projeler yürütmek (Örnk: “Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu”,
“Bahar Şenlikleri”nin ve benzeri üniversite gençlik etkinliklerinin içine entegre olmak,
öğrenci topluluklarının farkındalık artırmaya yönelik organizasyonlara birlikte katılımını
sağlamak, Örnk: “Karanlıkta Diyalog”),
17. Çeşitli seviyelerde engeli olup, meslek ve kariyer sahibi olan kişiler ile öğrencileri bir
araya getirmek
Gelecek Çalıştaylara Yönelik Öneriler
1. Çalıştaylarda, örneğin Türkiye Üniversite Sporları federasyonu gibi, öğrencileri direk
olarak etkileyebilecek projeleri olan STK’ların ve diğer bağımsız kuruluşların davet edilmesi
ve bu anlamda yürütülmekte olan örnek projelerini sunmalarının sağlanması,
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bankası ve benzeri
kurumlarca fonlanan projeler ve fon başvuru süreçleri ile ilgili olarak çalıştaylarda
bilgilendirici sunumların yapılması.
GRUP 7: Şehir Üniversite ve Sosyal Yaşam
Bu başlık altında konuşulacak birçok konudan sınırlı vaktimiz sebebiyle seçtiğimiz
başlıklar şunlardır :

Engelsiz Üniversite
Engelsiz Şehir
Engelsiz Belediye
Konuştuğumuz bu başlıkları BMEHS ve AKŞ ilkeleri çerçevesinden yola çıkarak 3
başlık altında sınıflandırdık:
• Engellilere yönelik katılım modellerinden kapsayıcı yaklaşım ön plana çıkarılmalıdr
• Avrupada kentsel şartları belediyenin onaylaması gerekir
• Belediye, valilik vs sorumlu kanunlarda amaç, sorumluluk belirlendi ama yaptırım
eksik kaldı
ERİŞİM
Fiziksel mekana Erişim
• Ulaşım araçlarında tüm engel gruplarına yönelik olarak düzenlemelerin yapılması
*örnek olarak sesli uyarı sistemlerinin standardizasyonu
• Sadece vapur, otobüs değil, digger ulaşım araçları (minibus, dolmuş, taksi) engelli
kişiler için uygun olmalı
• Sinyalizasyon sistemleri ile ilgili arızalar için etkin çözüm birimlerinin oluşturulması
ve uyarıların kabartma yazılarla yazılması
• Sarı çizgilerin tanıtımının yapılması, her şehire konması, kusur tespitinin ilgili yerlere
gönderilebilmesi için her sarı çizginin kotlandırılması.
• Engellilerin erişilebilirliğine yönelik düzenlemeler yapılırken zihinsel engelli bireyler
gözardı edilmemelidir. Bunun için evrensel tasarım ilkeleri yaygınlaştırılarak basit ve sezgisel
kullanım ve algılanabilir bilgi ilkesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Olanaklara Erişim
• Eğitim olanaklarına olan erişimin geliştirlimesi ve zihinsel engelli grupların
üniversiteye girmesini kolaylaştırıcı yasalar çıkartılmalıdır
• İşaret dili eğitiminin standarda bağlanması ve geliştirilmesi
• İşitme engelliler için ortak derslerin işaret diline çevrilmesi gerekmektedir
• Sosyal, kültürel ve sportif olanaklara olan katılımın teşvik edilmesi

• Medikal ARGE’nin teşvik edilmesi
BÜTÜNLEŞME
• Bütünleşme konusu çerçevesinde bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları
yapılmalıdır
• Engelli öğrenci birimi ifadesi değişmeli bunun yerine daha kapsayıcı olan “Engelli
Üniversite Birimi” gibi akademik ve idari personeli de içeren isimlerin olması uygundur.
• Engelliye hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlarda engellilerin iletişimini
kolaylaştırmak için ilgili personel istihdamı yapılmalıdır
• İlgili görevli kişilerin engelli kişiler hakkında bilgilendirilmesi
• Engellilerin toplumla kaynaşmasını sağlayacak sosyal rehabilitasyon programlarına
ağırlık verilerek engelli bireylerin özgüvenlerini arttırılmalıdır.
• Üniversitelerdeki SKS başkanlığında Öğrenci sosyal kulübünün oluşturulması
• Topluma hizmet dersinin her fakülteye konması gerekmektedir
• İlköğretimden başlayarak engelli gruplarının tanıtılması buna yönelik derslerin
konulması
• Ailelerin engel grupları üzerinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve engelli yakını
olan ailelere psiko-sosyal destek vermek gerekmektedir
• Tüm iletişim araçlarında engellilere yönelik kamu spotlarının yaygınlaştırılması ve
tüm engel gruplarını içermesi gerekmektedir
• Engellilerin haklarının farkındalığını oluşturmak
• Toplumu ifade eden sanatsal eserlerde engelli karakterlere daha sık yer verilmesi
• Standartların ortaya konması denetlenmesi ve müeyyide uygulaması ve tüm
standartların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi yasal yükümlülükler
• Araçları kaldırıma park eden insanların bilinçlendirilmesi
• Engelliliği

önlemeye

yönelik

bilinçlendirme

ve

koruyucu

hizmetlerin

yaygınlaştırılması
• İstatistik verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi (Kısıtlı insanların ne kadarının
trafik kazası neticesinde kısıtlı kaldığı gibi)

• Diyabet gibi hastalıklar hakkında bilgilendirilmeli, üniversite yemekhaneleri gibi
yerlerde uygun menülerin hazırlanmalı
İŞBİRLİĞİ
• Üniversiteler öncelikle kendi aralarında olmak üzere yerel yönetimler ve STK’larla
işbirliğini güçlendirmesi gerekmektedir.
• Üniversiteler arası işbirliği e-posta yoluyla toplu iletişimin paylaşılması
• Karar alma mekanizmalarına engelli bireyler katılmalı
• Kamu

denetçiliği

kurumu

mekanizmasının

etkin

bir

şekilde

kullanılması

gerekmektedir
• Kent konseyleri ile üniversite engelli öğrenci biriminin iletişim halinde olması gerekir
• Bu tür toplantılara (çalıştay ve belediye temsilcilerinin) katılması gerekir
Çalıştaya Katılan Üniversiteler
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Gedik Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İzmir Gediz Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İzmir Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
Mersin Üniversitesi

Mevlana Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi

Marmara Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Tunceli Munzur Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Gediz Üniversitesi
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Sözün Önü
Kurulması ve yapılanmasıyla ilgili ilk resmi düzenlemeler 2006 yılına tarihlenen Engelli
Öğrenci Birimleri 2010 yılında çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve
Koordinasyon Yönetmeliği ve sonrasında mevzuatta yapılan düzenlemelerle kurumsal bir
yapıya kavuşmuştur. Yönetmelikte birimlerin görevlerine yönelik bazı tanımlamalar yapılsa
da birimler öngörülemeyecek boyut ve çeşitlilikte problemle karşılaşmış ve bu problemlerin
çözüm sürecini geçmişten günümüze gönüllülük esasıyla ve çalışanlarının özverisiyle
yürütmüşlerdir. Ağırlıklı olarak da yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim hayatına tam
ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla akademik ortamın çok yönlü olarak herkes için hazır
hale getirilmesine odaklanmışlardır. Birimler, kuruluşlarından bugüne geçen 10 yıllık süre
içinde çalıştaylar ve bölge toplantıları gibi etkinliklerle bir araya gelerek statülerini,
sorumluluklarını, yetkilerini, yeterliliklerini ve geleceklerini tartışmışlar ve deneyimlerini
paylaşmışlardır. Bölgesel toplantılar neredeyse ulusal boyuta ulaşırken çalıştaylar ise, artık
biçim ve içeriğiyle tartışılır hale gelmiştir.
10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 12‐14 Mayıs 2016 tarihinde Anadolu Üniversitesi ev
sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Statüleri, yetkileri ve hatta isimleri hala
tartışılan ancak olmayan bütçelerine, yaygın bir şekilde görevlendirilen personeline rağmen
yükseköğrenime kayıt yaptıran öğrencilerin bütün özel gereksinimlerinin karşılanacağı yer
olarak öngörülen birimlerin belirsiz gelecekleri nedeniyle çalıştayın ana teması KİMLİK olarak
belirlenmiştir. Kimlik temasının alt başlıklarını ve aynı zamanda tematik oturumların
konularını oluşturan çalıştay alt temaları üniversitelerin ilgili birimleriyle yapılan yazışmalar
sonucunda önerilen konular arasından seçilmiştir. Bütün üniversitelerden 10. Engelsiz
Üniversiteler Çalıştayı’nda tartışılmasını istedikleri 3 konu başlığı önerisi istenmiş, gelen
öneriler de dikkate alınarak Çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından çalıştayın
tartışma alt temaları;
1. Engelli Öğrenci Birimleri ile YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Arasındaki İlişkiler
(Engelli Öğrenci Birimi ve Engelli Öğrenci Komisyonu Yapısı, Sorumluluk Alanları, İlişkileri ve
Geleceği vb.),
2. Engelli Öğrenci Birimleri ve Eğitim‐Öğretim Süreci
(Müfredat, ölçme ve değerlendirme, uyarlama, muafiyet, ders materyalleri, akademik ve
idari personel farkındalığı vb.),
3. Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik
(Haklardan yararlanma ve etik, engelliliğin saptanması ve etik, dil kullanımı ve etik, engellilik
araştırmaları ve etik vb.)
olarak belirlenmiştir.
Çalıştayda sözlü bildiriye yer verilmemiş, çalıştay bilim kurulu tarafından değerlendirilen
yalnızca altı poster bildiri kabul edilmiştir. Anadolu Üniversitesi’nde engellilerle ilgili eğitim
veren ve/veya hizmet sunan Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama
Merkezi (DİLKOM), Engelliler Araştırma Enstitüsü, Engelliler Entegre Yüksek Okulu, Engelli
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Öğrenciler Birimi, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM), Özel
Eğitim Bölümü ve Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) de
çalıştayda birimlerini bir posterle tanıtmışlardır.
Çalıştayın birinci günü açılış oturumu Engelli Öğrenciler Birimi Yönetim Kurulu Üyesi Gülefşan
Özge Akbey’in açılış konuşması ile başlamıştır. Oturumun ilk konuşmacısı Engelli Öğrenciler
Birimi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN Anadolu Üniversitesi’nin engelli
öğrencilere yönelik vermiş olduğu eğitim ve hizmetleri birimler düzeyinde ele alan sunumunu
katılımcılarla paylaşmıştır. Oturumun ikinci konuşmacısı Çalıştay Başkanı ve Engelli
Öğrenciler Birimi Müdürü Doç. Dr. Osman TUTAL bugüne kadar yapılan dokuz çalıştayın
değerlendirmesini yapmış, 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştay süreci hakkında bilgi vermiş ve
birimler için önemini vurgulayarak birimlerin belirsiz geleceğini tartışmaya açmıştır.
Oturumun son konuşmacısı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN ise
konuşmasına “Öncelikle böylesine, güzel, anlamlı, kapsamlı, coşkulu ve katılım düzeyi yüksek
olan bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.
Hepinize güzel şehrimiz Eskişehir’e hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasını “Anadolu
Üniversitesi’nde engellilere yönelik eğitim ve hizmet sunan Engelli Öğrenciler Birimi, Dil ve
Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM), Engelliler Araştırma
Enstitüsü, Engelliler Entegre Yüksek Okulu, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve
Uygulama Merkezi (İÇEM), Özel Eğitim Bölümü ve Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve
Uygulama Merkezi (ÜYEP)İÇEM, Engelliler Entegre Yüksek Okulu, Engelliler Araştırma

Enstitüsü ve Özel Eğitim Bölümü gibi hem eğitim öğretim faaliyeti yürüten hem de bunları
uygulamaya ve araştırmaya dönüştüren birçok birimi bünyesinde barındırdığını” vurgulayarak
“Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim ve Örgün Öğretim sisteminde 21773 aktif öğrencisiyle
bünyesinde en çok engelli öğrenci barındıran üniversitedir. Anadolu Üniversitesi olarak engelli
öğrencilerimizin eğitimi konusunda tüm imkanlarımızı seferber etme noktasında olduğumuzu
özellikle ifade etmek isterim” dedi. Gündoğan konuşmasını “çalıştayın hazırlanmasında
emeği geçen herkese ve özellikle Engelli Öğrenci Birimine teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden,
bu yoğun katılımdan dolayı özellikle sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Tabi ki Anadolu
Üniversitesi olarak bu çalıştayın sonuçlarını önemsiyoruz. Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak
raporun başta üniversitemiz olmak üzere tüm üniversitelere ve kamu kurumlarına yol
gösterici olacağına inancımı belirtmek istiyorum ve çalıştayın başarılı geçmesi dileklerimle
hepinize hoş geldiniz diyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Fotoğraf 1. 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Konuşmaları.

Çalıştayın birinci günü açılış oturumunun ikinci bölümünde “10. Yılında Engelsiz
Üniversiteler” başlıklı panel yer almıştır. Panelin yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL yapmıştır. Panele davetli olarak 1. ve 2. Engelsiz Üniversiteler
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Çalıştaylarını düzenleyen ve çalıştayların öncülüğünü yapan Sayın Claire ÖZEL (ODTÜ), 4.
Çalıştayı düzenleyen Sayın Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Ege Üniversitesi), 6. Çalıştayı düzenleyen
Sayın Prof. Dr. Serap İNAL (Yeditepe Üniversitesi), Yüksek Öğretim Kurulundaki görevi
sırasında birimlerin kurulmasına öncülük eden Sayın Prof. Dr. Atilla ERİŞ (Bilgi Üniversitesi)
ile halen Yüksek Öğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu Koordinatörlüğü görevini yürüten
Sayın Doç. Dr. Macit Ayhan MELEKOĞLU (OGÜ) katılmışlardır. Panel yöneticisi Prof. Dr. Ali
Ekrem Özkul, 10. Yılında Engelsiz Üniversiteleri, Çalıştayları ve Birimleri tartışmaya açmış,
panelistler de Engelli Öğrenci Komisyonu, Engelli Öğrenci Birimleri ve üniversiteler ile
çalıştayların geleceğini tartışmışlardır.

Fotoğraf 2. 10. Yılında Engelsiz Üniversiteler Paneli, Soldan sağa; Prof. Dr. Hatice Şahin, Claire Özel, Prof. Dr. Ali
Ekrem Özkul, Prof. Dr. Atilla Eriş, Prof. Dr. Serap İnal ve Doç. Dr. Macit Ayhan Melekoğlu.

Çalıştayın birinci günü öğleden sonraki oturumunda Engelli Öğrenci Birimleri ile YÖK Engelli
Öğrenci Komisyonu Arasındaki İlişkiler (Yönetici: Prof. Dr. Hatice Şahin, Ege Üniversitesi),
Engelli Öğrenci Birimleri ve Eğitim‐Öğretim Süreci (Yönetici: Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan,
Anadolu Üniversitesi), Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik (Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Gedik, Ege
Üniversitesi) başlıklı eş zamanlı tematik oturumlara geçilmiştir. Tematik oturumlara ilk gün
sonunda ara verilmiş ve çalıştayın ilk gün programı Yönetmen Murat ERUN’un katılımıyla
2012 TRT Belgesel Yarışması Kültür Bakanlığı Özel ödülünü alan 800 KM. ENGELLİ filminin
gösterimi ve film sonrası açılış kokteyli ile tamamlanmıştır.
Çalıştayın ikinci günü sabah oturumunda tematik oturumlara devam edilmiş ve tematik
konuların raporları hazırlanmıştır. Öğleden sonra bütün katılımcıların yer aldığı ortak
oturumda ise, grupların tematik sunumları yapılmış, salondaki katılımcıların katkıları,
görüşleri alınmış ve tematik oturum rapor içerikleri tamamlanmıştır. Kapanış oturumunda
ise, 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştay başkanı Doç. Dr. Osman Tutal tarafından çalıştaya
yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Kapanış oturumunda, bir sonraki çalıştay için yapılan
ev sahipliği başvuruları duyurulmuş ve başvuruların değerlendirilmesine yönelik oylamaya
geçilmiştir. Bir sonraki çalıştay için 8 üniversite talepte bulunmasına karşın oylamaya Bülent
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Ecevit Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Fatih Üniversitesi ve Kırıkkale
Üniversitesi katılmıştır. Aday üniversite temsilcileri bir sonraki çalıştay için konuşmalarını
yaptıktan sonra oylamaya geçilmiştir. Oylama sonucunda Bülent Ecevit Üniversitesi 65,
Hacettepe Üniversitesi 18, İstanbul Fatih Üniversitesi 8 ve Kırıkkale Üniversitesi 2 oy almıştır.
Böylece 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı için en çok oyu alan Bülent Ecevit Üniversitesi
gelecek çalıştayın ev sahibi olmuştur. Üniversite adına söz alan Hakan Kalyon’un bir sonraki
çalıştaya dair görüşlerini salonla paylaşması ve katılımcılara teşekkür etmesinden sonra
çalıştay başkanı Doç. Dr. Osman Tutal tarafından çalıştay sonlandırılmıştır.

Fotoğraf 3. 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Kapanış Toplu Fotoğrafı.

Çalıştay işitme engelliler için işaret dili desteği ve görme engelliler için sesli betimleme
yapılan özelliğiyle de dikkat çekmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürlüğü ve
SEBEDER (Sesli Betimleme Derneği) bu desteğin sağlanmasına katkı sağlamışlardır. Çalıştay,
Anadolu Üniversitesi Yerleşkelerinin Erişilebilirliği Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların
önemini ortaya koyması ve yapılan düzenlemelerin gerekliliğini göstermesi açısından da
önemli mesajlar vermiştir.
Çalıştayın üçüncü günü Eskişehir Gezisine ayrılmış, katılımcılar Porsuk Çayı tekne turuyla
başlayan gezilerini Balmumu Heykel Müzesi, tarihi Odunpazarı evleri, Lületaşı atölyeleri ve
Atlıhan Çarşısı, Kurşunlu Cami ve Külliyesi ve Kentpark gibi kentin tarihi ve turistik yerlerini
ziyaret edip Eskişehir’in yöresel yemeklerinden Sorpa çorba ve Çibörek yiyerek keyifli bir gün
geçirmişlerdir.

Fotoğraf 4. Eskişehir gezisi sırasında Porsuk Çayı tekne turu ve Kentpark.
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Çalıştayda 82 üniversiteden 440 katılımcı yer almıştır. Çalıştaya katılımcı üniversiteler;
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Adana Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir
Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok
Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi,
Denizli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi,
Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gümüşhane
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İskenderun
Teknik Üniversitesi, İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kırıkkale
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Korkut Ata Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi,
Malatya İnönü Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muş
Alparslan Üniversitesi, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi,
Piri Reis Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, TED Üniversitesi, Trakya Üniversitesi,
Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’dir.

Fotoğraf 5. Öğrenci Merkezi, Çalıştay fuaye alanı ve standlar.

Üniversiteler dışında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürlüğü, Dolunay Yetişkin Engelliler
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Derneği, Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği,
Eskişehir Sağlık Müdürlüğü, Lider Teknoloji, OEDER, REDNOSİS, Sağlık Bakanlığı, Scala Mat,
Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER), Solvent Yazılım, Tech Point Labs, TMMOB Mimarlar
Odası Eskişehir Şubesi, TRIBUS, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonundan temsilciler de çalıştayda
yer almıştır. Çalıştay binası fuaye alanında ise, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,
Anadolu Üniversitesi Engelsiz Mekanizma Topluluğu, Braille Teknik, Engelliler Araştırma
Enstitüsü, Redna SİS, TRIBUS ve Scala Mat kurdukları standlarla engellilere yönelik ürünlerini
tanıtmışlar ve sundukları hizmetleri ziyaretçilerle paylaşmışlardır.
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Tematik Konu 1

: ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMLERİ İLE YÖK ENGELLİ ÖĞRENCİ
KOMİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Moderatör
Katılımcı Sayısı

: Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Ege Üniversitesi)
: 72

Üniversitelerde Engelli Öğrenci Birimlerinin Kurulması ve İdaresi
1. Her üniversitede engelli öğrenci birimleri kurulmalıdır.
2. Birim koordinatörlerinin atanma biçimleri, görev ve yetkilerinin açık olarak belirtildiği
yönergeler olmalıdır.
3. Birimler üniversitelerindeki eğitim programlarının engel türlerine uygunluğu konusunda
bilgi sahibi olmalı ve engelli öğrencilere program seçimi konusunda danışmanlık
verebilmelidir.
4. Birimler rektörlük makamlarına çalışmaları konusunda düzenli bilgi aktarmalı ve
rektörlerin YÖK düzeyinde engelli öğrencilerle ilgili yaptıklarını aktarmalarını sağlamalıdır.
5. Birimler engellilik konusunu üniversitenin her birimi için ele alınacak konu olarak
değerlendirmeli ve tüm akademik‐idari kademelerin katılımı için çaba sarfetmelidir.

YÖK Engelli Komisyonu ve Yapısı
1. Komisyon ilgili yönetmeliği tekrar gözden geçirmeli, engelli öğrenci birimlerinin
isimlendirilmesi, birimlerin çalışma usül ve esasları ile komisyonun kurulması ve üye
belirleme kriterleri tekrar düzenlenmelidir.
2. Komisyon üyelerinin atanma biçimi açık olmalıdır.
3. Komisyondaki engelli öğrenci temsilcisi/temsilcilerinin belirlenme kiriterleri açık olmalıdır.
4. Komisyon üyeliklerinde hafıza aktarımı için yedekli üyelik sistemi uygulanmalıdır. Böylece
önceki yeni kararların alınmasından önce yıllarda alınan kararların dikkate alınması
sağlanmalıdır.
5. Komisyon sekreteryası daha etkin çalıştırılmalı, arşiv düzenlemesi yapılarak yıllar içinde
alınan kararlar ve uygulamaları takip edilmelidir.
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6. Komisyon yıl içinde düzenli toplanmalı, toplantı tarihleri engelli öğrenci birimleri
tarafından bilinmeli ve toplantı sonuçları birim koordinatörlüklerine duyurulmalıdır.
7. Engelli öğrenci birimleri ve komisyon iletişimleri konusunda geribildirimler toplanmalı ve
geribildirim sonuçları komisyon çalışmalarının düzenlenmesinde kullanılmalıdır.
8. Komisyonun web sayfası güncel olmalı, toplantı kararları ve ilgili dokümanlara erişim
olmalıdır.

YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu ve Engelli Öğrenci Birimleri Arasındaki İletişim
1. Komisyon öncelikle üniversitelerde engelli öğrenci birimlerinin karşılaştıkları sorunları
bilmeli ve alınacak kararlarda birimlerden görüş almalıdır.
2. Komisyon kararlarının engelli öğrenci birimleri tarafından uygulanmasını
denetlemelidir.
3. Birimlerin ders muafiyeti konusunda karşılaştıkları sorunların çözümünde özel değil tüm
üniversiteleri kapsayacak, ders kredilerini ve dersin zorunlu‐seçmeli olmasını dikkate
alacak biçimde geneli ilgilendiren kararlar alınmalıdır. Komisyon ders muafiyet kriterleri
açık biçimde tanımlamalıdır.
4. Üniversitelerin engelli öğrenci yönergelerine temel oluşturmak amacıyla komisyon
tarafından engelli öğrencilerin eğitim, öğretim ve sınav düzenlemleri için çerçeve usül ve
esaslar belirlenmelidir.
5. Görünen‐görünmeyen engeli olan öğrencilerin saptanmasında tüm üniversitelerin
kullanacağı bir yöntem belirlenmelidir. Böylece engelli öğrencilere ilişkin veriler homojem
olacak ve üniversiteler arası verilerin karşılaştırılması sağlanacaktır
6. Öğretim üyesi farkındalığının geliştirilmesi ve engelli öğrencilere yönelik olumsuz
tutumların giderilmesi için komisyon ve birimler ortak çalışmalar yürütmelidir.
7. Komisyon ÖSYM ile temasta olmalı ve engelli öğrenciler için örgün‐ikinci öğretim‐açık
öğretim seviyesinde sınav düzenlemeleri, engelli öğrencilerin engellerinin doğru biçimde
kayıt altına alınması konusunda ÖSYM ile işbirliği içinde çalışmalıdır.
8. Sınavsız geçiş ile yüksek öğrenime öğrenci yerleştirmenin engelli öğrenci birimleri
açısından sıkıntılı olan konuları (zihinsel engelli bireylerin yerleştirilmesi gibi) YÖK Engelli
Komisyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görüşülmeli ve yeni bir düzenleme
yapılmalıdır.
9. Yetenek sınavına göre öğrenci alımı ve engelli öğrencilere bu sınavlarda adil uygulamaların
yapılması komisyon gündeminde olmalıdır.
10. Ön lisans ve lisans düzeyi engelli öğrenci için geçerli olan yasal düzenlemelerin lisansüstü
engelli öğrenciler için de geçerli olması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.
11. Mezun engelliler için kariyer danışmanlığı konusu engelli öğrenci birimleri ve komisyon
tarafından ele alınmalıdır.
12. Komisyonun işaret dili eğitim, finansal okur yazarlık gibi konuların seçmeli ders olarak
üniversitelerde okutulması konusundaki kararlarının birimleri etkileme boyutu dikkate
alınmalıdır.
13. Komisyon, üniversitelerde engellilikle ilgili ajitasyon yataratacak, acıma ve koruma hissini
ön plana çıkaracak uygulamalar yapmasını engellemek amacıyla düzenli aralıklarla
hatırlatmalar yapmalı ve izlemelidir.
14. Komisyon ve engelli öğrenci birimleri arasında etkin ve hızlı iletişim kanalları olmalıdır.
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Engelli Öğrenci Birimleri ile YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Arasındaki
İlişkiler başlıklı tematik oturum katılımcıları
Adile Muz
Ahmet Tayfun Arslan
Alican Ak
Ali Çeken
Ali Osman Altınay
Ayhan Gökmen
Aylin Budak
Aylin Şanlı
Aynur Akar
Banu Özveri Koyuncu
Bedirhan Nazlı
Berkay Ömer Ünal
Betül Aşçı
Burçin Sürücü
Cem Demirbaş
Cemal Gemici
Çağrı Artan
Emel Tamahkar Irmak
Emine Fırat
Emre Taşkın
Ersan Şahin
Esra Pınar Uça Güneş
Fatma Erdoğan
Ferdi Öztürk
Gamze Ebru Çifçi
Gizem Yakar
Gökay Gecü
Gülçin Akcan
Hava Kaya
Hasan Basri Özpek
Hasan Kaya
Hatice Eröksüz
Hatice Şahin
Hülya Solak
İbrahim Toğrul

İsmet Çavdar
İsmet Ünsal
Lütfi Yapıcı
Macit Melekoğlu
Mehmet Ali Çelik
Menşure Aydın
Merve Yavuz
Mustafa Özhan Kalaç
Nail Anıl Cinisli
Nazan Tuğay
Nazmi Karabulut
Nurhan Sevinç
Ozan Varol
Ö. Naci Fidan
Ömer Bozkur
Reşat Ekinci
Reşit Atıcı
Rojda Tutar
Sanser Kutluk
Seçil Tanrıvermiş
Sedanur B. Erdem
Selva Bal
Serpil Kahraman Akdoğu
Sevgi Gamze Felek
Songül Altınsaçlı
Şeyma Nur Emeksiz
Şule Erşan
Tanyel Keskin Demirbaş
Yavuz Kepenek
Yavuz Erhan Kanpolat
Yavuz Uğur
Yasemin Ergenekon
Yusuf Atabay
Zuhal Pek
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Tematik Konu 2

: ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMLERİ VE EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ

Moderatör
Katılımcı Sayısı

: Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN (Anadolu Üniversitesi)
: 76

Öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumlarına Yönlendirilmesi
1. Engelli öğrencilere henüz liselerde iken, üniversite tercihi yapma konusunda daha
sistematik rehberlik ve yönlendirme hizmetleri verilmeli,
2. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda engelli öğrenciler için kapsamlı ve gereksinime uygun
uyarlamalar yapılmalı (Görevlilerin sertifikalandırılması, soru kitapçığının uyarlanması vb.),
3. Zihin engelli öğrencilerin yerleştirilebilecekleri sınavsız gelinen ön lisans programları için
gerekli olan önkoşullar ÖSYM kılavuzlarında belirtilmeli,
4. Okulöncesi düzeyden yükseköğretime kadar engelli öğrencilere ilişkin kayıt altına alınan
bilgiler öğrencilerin onay vermesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak
protokoller ile öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumlarına aktarılmalı,
5. Engelli öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumunun önerisiyle ve YÖK Öğrenci
Komisyonu’nun gerekli önlemleri alması koşulu ile engelli öğrenci ilgi, yetenek ve isteği
doğrultusunda benzer programlara yerleştirilmelidir.

Öğrencilerin Eğitsel Gereksinimlerinin Belirlenmesi
1. Engelli öğrencilerin engel türleri ve dereceleri aynı olsa da eğitsel gereksinimleri
farklılaşacağı için engelli öğrencilerle bireysel görüşmeler ve değerlendirmeler yapılarak
onların eğitsel gereksinimleri belirlenmeli,
2. Zihin engelli öğrencilerin performansları (mevcut yapabildikleri) ve mevcut yeterlikleri
öğrencinin yerleştirildiği programın öğretim elemanları tarafından belirlenmelidir.

Öğretim Programlarının Düzenlenmesi‐Uyarlanması
1. Zihin engelli öğrencilerin yerleştirildikleri ön lisans programlarının program yeterlikleri
meslek alanından uzmanlar ile özel eğitim alanından uzmanlar tarafından belirlenmeli ve
tanımlanmalı,
12‐14 Mayıs 2016, Eskişehir

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

2. Zihin engelli öğrenciler için iş‐görev tanımları ve analizleri yapılmalı, gerektiğinde program
içeriğinde uyarlamalar yapılmalı (içeriği basitleştirme ya da farklılaştırma) ve
bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) geliştirilmelidir.

Öğretimin Uyarlanması
1. Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde her an telefon ya da e‐posta ile kolaylıkla
ulaşılabilecek, aktarılan sorunu çözme konusunda personele destek olabilecek Engelli
Öğrenciler Birimi Destek ve Danışma Merkezi kurulmalı,
2. Engelli öğrencilere yönelik bireysel öğretim uyarlaması yapılmalı, akademik personele
uyarlama mektupları yazılmalı,
3. Engelli öğrencilere gerekli olduğu durumlarda dersin öğretim elemanı tarafından bireysel
eğitim desteği verilmeli,
4. Engelli öğrencisi olan bölümler öğrenciye bireysel akademik danışman atamalı,
5. Engelli öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda ve ilgili birimin onayıyla ders açma
kontenjanlarında esnek davranılması,
6. Engelli öğrencilerin derslerden muaf tutulmaları kısa süreli çözümler olduğundan,
muafiyet görüşü yerine öğrencilerin derslerden en iyi biçimde yararlanabilmelerini
sağlayacak erişilebilir öğretim materyali ya da evrensel tasarım görüşü benimsenmelidir.

Sınavların Uyarlanması
1. Engelli öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda yapılacak sınav uyarlamaları engelli
öğrenci, ilgili akademisyen ve engelli öğrenci biriminin kararıyla yapılmalı (sözlü ya da
yazılı sınav olmak, bilgisayar kullanmak, ek süreden yararlanmak, okuyucu‐yazıcı yardımcı
kullanmak, iri puntolu sınav sorularından yararlanmak, ayrı salonda sınava girmek, sınav
sırasında mola vermek, sınav sırasında yemek‐içmek ya da ilaç kullanmak, sınav sırasında
tuvalet ihtiyacı için ara vermek, soruları sadeleştirmek, sözcük dağarcığını basitleştirmek,
kısa ve açık cümleler kullanmak …)

Ders Muafiyetleri
1. Engelli öğrencilerin derslerden muaf tutulmaları kısa süreli çözümler olduğundan,
muafiyet görüşü yerine öğrencilerin derslerden en iyi biçimde yararlanabilmelerini
sağlayacak erişilebilir öğretim materyali ya da evrensel tasarım görüşü benimsenmelidir.

Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi‐Uyarlanması
1. Öğretim materyalleri yalnızca engelli öğrencilerin değil, her öğrencinin gereksinimine
yanıt verecek biçimde evrensel tasarım ilkesine göre geliştirilmeli,
2. Öğretim materyallerinin erişilebilirliğine ilişkin üst kurullar oluşturulmalı,
3. Öğretim materyallerinin erişilebilirliğini sağlamak üzere gerekli bütçe ayrılması için
TÜBİTAK mevzuatında düzenlemeler yapılmalıdır.

Personel Farkındalığının ve Eğitiminin Sağlanması
1. Personel, engelli öğrencilerin, öğrenim görmek istedikleri alan her ne olursa olsun hiçbir
sınırlama olmaksızın almak istedikleri eğitim hizmetlerinden yararlanabilecekleri
konusunda bilinçlendirilmeli,
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2. Personelin, engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olduğu görüşünü
benimsenmeleri için çalışmalar yapılmalı,
3. Personelin, engelli öğrencilere yönelik önyargılardan kurtulmalarına ilişkin çalışmalar
(beklentiyi aşağıda tutmak gibi) yapılmalı, bu konuda önyargıları yıkan örnekler
paylaşılmalı,
4. Engelli öğrencilerin kabulünü sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmalı, engelli öğrenciler
engellerinden dolayı yükümlülüklerinden (örn., okula devam vb.) muaf tutulmamalı ya da
yükümlülükleri konusunda da işleri zorlaştırılmamalı,
5. Personele, engelli öğrenciler için yapılacak uyarlamaları zaman içinde teknolojinin
ilerlemesi ve imkanların artmasıyla birlikte geliştirmek ve çeşitlendirmek gerektiği görüşü
kazandırılmalı,
6. Personele, engelli öğrencilerle ilgili bilgi ve destek gereksinimleri olduğunda bilgiye nasıl
erişecekleri, kimlerle iletişim kuracakları ve nasıl işbirliği yapacakları konusunda
bilgilendirme çalışmaları yapılmalı,
7. Engelli öğrenciler birimlerindeki personelin birbirleriyle, engelli öğrencilerle ilgili bilgileri
paylaşabilecekleri ve birbirleriyle iletişim kurabilecekleri etkileşimli bir platform
oluşturulmalı,
8. Personele, engelli öğrencilere tüm etkinliklerde yer vermeleri ve onları yok saymaması
gerektiği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı,
9. Engel türlerinin özellikleri, yasal düzenlemeler ve uyarlamalar konularını kapsayacak
nitelikte personeli bilgilendirici elektronik ve/veya basılı broşürler ya da başvuru
kaynakları oluşturulmalı,
10. Yükseköğretim kurumlarında tüm öğrencilerin alabileceği bireysel farklılıklarla ilgili dersler
açılmalıdır.

Diğer
1. Engelli öğrenciler biriminin engelli personele de hizmet vermesine yönelik yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.
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Engelli Öğrenci Birimleri ve Eğitim Öğretim Süreci başlıklı tematik oturum
katılımcıları
Adnan Yılmaz Hasan
Ahmet Esen
Ali Çakır
Asan Yalmaz Almulla
Atilla Cavkaytar
Aylin Budak
Aynur Akar
Aynur Çetinkuş
Aysun Çolak
Ayşe Aydoğdu
Bahar Yalçınkaya
Battal Yılmaz
Burçin Sürücü
Candan H. Şahin
Cem Demirbaş
Cemil Yavaşi
Cemile Bozdemir Özel
Çiğdem Çürük
Dila Baran Tekin
Ebru Ateşok
Ebubekir Özüdok
Elif Bayer
Elif Nur Aybaş
Engin Yılmaz
Erdal Karakoç
Eyüp Yüksel
Fatma Gür
Fatmagül Gevrek
Fatma Nur Aydoğdu
H. Serap İnal
Harun Sönmez
Hasan Hüseyin Şahin
Hatice Yılmaz
Hayri Baran Yosmanoğlu
İpek Demirok
İsmail Kutluay
Kamuran Şimşek
Kemalettin Gürbüz

Kübra Oğur
Mehmet Furkan Çınar
Mehmet Kaya
Meltem Gizem Şatır
Meltem Işık
Merve Orhan
Mine Cöbek
Mustafa Taş
Mücahit İbrahim Öztürk
Mümin Şen
Nevcan Özbay
Nuray Öncül
Nuraylin Elveren
Nursel Topkaya
Okan Altınkayık
Onur Altuntaş
Özlem Karakuş
Pınar Yanıkgönül
Reşat Alatlı
Sefa Emre Öcü
Selin Halıcı
Sema Bozkır
Selçuk Altınsaçlı
Serap Özdemir
Sertan Talas
Sevil Bilgin
Seyit Balcı
Sıdıka Parlak
Sibel Keşküş
Sinem Nafiz
Şenay Çakır
Şerife Yücesoy Özkan
Tanyel Keskin Demirbaş
Uğur Yassıbaş
Yavuz Erhan Kanpolat
Yelmaz Hasan Hussien
Zeynep Yüksel
Zuhal Pek
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Tematik Konu 3

: ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMLERİ VE ETİK/Engellilik ve Etik İlkeler

Moderatör
Katılımcı Sayısı

: Yrd. Doç. Dr. Zümrüt GEDİK (EgeÜniversitesi)
: 32

ETİK: Haklar, zorunluluklar ve topluma fayda bağlamında insanların ne yapmaları
gerektiğine dair doğruların ve yanlışların iyice gerekçelendirilmiş evrensel standartlarıdır.
Engellilik ve Etik Konusundaki Temel Kavramlar
1. Engelli bireylerin ayrımcılığa uğramasının etik felsefesinin bir ihlali olduğu konusundaki
yaygın görüş birliğine rağmen, “ayrımcılık” olgusunun açık, net ve herkes tarafından
kolayca anlaşılır bir şekilde tanımının olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda, pozitif
ayrımcılık Engelli bireylere kendilerini yetersiz hissettirmekte ve topluma katılımlarını
ketlediği için ayrımcılık tanımında hem pozitif hem de negatif ayrımcılığın kapsanması
gerektiği sonucuna varılmıştır.
2. Toplumun engelli bireyleri ötekileştirmemesi ve konuyla ilgili farkındalığın arttırılması
amacıyla düzenlenen ve engelli bireylerle empati kurmayı hedefleyen uygulamaların
toplumda acıma ve empatiden ziyade sempati doğurması söz konusudur. Sempatinin,
engelli bireyleri rencide edebildiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Dolayısıyla empati
kurulmasını hedefleyen uygulamaların bu riski göz önünde bulundurarak mümkünse ruh
sağlığı uzmanları tarafından dikkatli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Engelli Öğrenci Birimlerinin İşleyişinde Etiğin Yeri
1. Engelli öğrenci birimlerinin istifade edebilecekleri engellilik ve etik konusunda bir rehber
hazırlanması önerilmiştir. Böylece Bilgi Edinme Kanunu kapsamında birimlerin
karşılaştıkları talepler için böyle bir rehber etik sınırlar çerçevesinde yol gösterici olabilir.
2. Yukarıda sözü edilen türden bir etik el kitabı, İzmir’deki 9 üniversitenin yer aldığı İzmir
Üniversiteleri Platformu Engelsiz Üniversite Alt Çalışma Grubu tarafından hazırlanmakta
olup söz konusu eksiği giderecek bir kaynak olacaktır.
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3. Üniversitelerde çalışan personelin gözünde engelli bireylerin normalizasyonu, hizmet içi
eğitimler ve odak grupları yoluyla sağlanmalı, böylelikle engelli öğrencilerin düzenlenen
her türlü eğitsel, bilimsel ve sosyal etkinliğe davet edilmesi hedeflenmelidir.
4. Çeşitli organizasyonlar maddi yardım toplama amacıyla öncelikle engelli öğrenci
birimlerine başvurmaktadır. Bu türden sömürülerin önüne geçilebilmesi için kurumların
satışlarla ilgili olarak engellilerle ilgili politikasının belirlenmesi gerekmektedir. Personelin
izinsiz satış yapanlardan herhangi bir şey almaması gerekir ve üniversiteler arasında
iletişimin tam ve sağlıklı olması bu türden satışların önünü almak açısından önemlidir.
Engelli Bireylerle Yürütülen Araştırmalar (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Sosyal Deney Konusu)
1. Katılımcıların bilgilendirilmiş onamları (araştırmayla ilgili yazılı ve sözlü bilgi ve rıza alımı)
alınmalıdır.
2. Araştırmalara katılım zorunlu tutulamaz, bu yüzden araştırmalar gönüllük esasına
dayanmalıdır.
3. Mahremiyete, bireyin gizliliğine, kişisel sınırlarına ve yaşam alanına saygı duyulmalıdır.
4. Gerekli etik ve resmi izinler alınmadan araştırma yapılmamalıdır.
5. Araştırma sonuçları, ilgili popülasyon veya kurumla paylaşılabilir olmalıdır.

Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik başlıklı tematik oturum katılımcıları
Ahmet Esen
Alpaslan Çobanoğlu
Aylin Cepiş
Aziz Şeker
Claire Özel
Dilek Düzgünoğlu
Ezgi Oral
Furkan Şahin
Furkan Yıldırım
Gizem yılmaz
Güneş Banu Kocatepe
Hakan Kalyon
Hakan Seymen
Ilgın Aydınoğlu
Kübra Oğur
Mehmet Ergün

Mehmet Kaya
Mehmet İleru
Mustafa Zeybek
Oğuzhan Al
Özlem Kaya
Ramazan Altunay
Sabit Akbaş
Serpil Kahraman Akdoğu
Serra Seher Kalkan
Sıdıka Parlak
Sibel Süslü
Şeyma Büyükurvay
Vesile Şenol
Yavuz Erhan Kanpolat
Yusuf Atabay
Zümrüt Gedik
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Sözün Sonu
12‐14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Eskişehir’de
gerçekleştirilen ve 82 üniversiteden temsilcilerin yanı sıra, kamu kurumları, sivil toplum
örgütleri ve özel kuruluşlardan da temsilcilerin yer aldığı 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı
440 katılımcı ile oldukça verimli bir şekilde tamamlanmıştır. Çalıştay’da (a) Engelli Öğrenci
Birimleri ile YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Arasındaki İlişkiler (b) Engelli Öğrenci Birimleri
ve Eğitim‐Öğretim Süreci ve (c) Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik konuları olmak üzere üç
temada çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Hatice Şahin başkanlığında gerçekleştirilen
Engelli Öğrenci Birimleri ile YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Arasındaki İlişkiler başlıklı tematik
oturuma 72 katılımcı katkı sağlamış ve bu oturumda; Üniversitelerde Engelli Öğrenci
Birimlerinin Kurulması ve İdaresi, YÖK Engelli Komisyonu ve Yapısı, YÖK Engelli Öğrenci
Komisyonu ve Engelli Öğrenci Birimleri Arasındaki İletişim alt başlıkları kapsamında; her
üniversitede engelli öğrenci birimleri kurulması, engelli öğrenci birimlerinin yapısında ve
işleyişinde düzenlemeler yapılması, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu’nun yapısının ve
işleyişinin gözden geçirilmesi, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu ve engelli öğrenci birimleri
arasındaki iletişimi hızlandırmak ve artırmak amacıyla çeşitli düzenlemelere yer verilmesi
gerektiği üzerinde durulmuştur. Doç. Dr. Şerife Yücesoy‐Özkan başkanlığında gerçekleştirilen
Engelli Öğrenci Birimleri ve Eğitim‐Öğretim Süreci başlıklı tematik oturuma 76 katılımcı katkı
sağlamış ve bu oturumda; Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarına Yönlendirilmesi,
Öğrencilerin Eğitsel Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Öğretim Programlarının Düzenlemesi‐
Uyarlanması, Öğretimin Uyarlanması, Sınavların Uyarlanması, Ders Muafiyetleri, Öğretim
Materyallerinin Geliştirilmesi‐Uyarlanması ve Personel Farkındalığının ve Eğitiminin
Sağlanması alt başlıkları kapsamında; engelli öğrencilere henüz lisede iken uygun
yönlendirmeler yapılması, yükseköğretim kurumlarına gelen engelli öğrencilerin eğitsel
gereksinimlerinin belirlenmesi, engelli öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda öğretim
programlarında, öğretimde, sınavlarda ve öğretim materyallerinde uyarlamalar yapılması,
personel farkındalığına ve eğitimine önem verilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Yard.
Doç. Dr. Zümrüt Gedik başkanlığında gerçekleştirilen Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik başlıklı
tematik oturuma 32 katılımcı katkı sağlamış ve bu oturumda; Engelliler ve Etik Konusundaki
Temel Kavramlar, Engelli Öğrenci Birimlerinin İşleyişinde Etiğin Yeri ve Engelli Öğrencilerle
Yürütülen Araştırmalar alt başlıkları kapsamında; ayrımcılığın hem pozitif hem de negatif
ayrımcılığı kapsayacak biçimde gözden geçirilmesi, empati çalışmalarının uzmanların
gözetiminde yapılması, engelliler ve engelli öğrencilerle ilgili bir etik rehber hazırlanması,
engellilerle yürütülen araştırmalarda etik kuralların göz önünde tutulması gerektiği üzerinde
durulmuştur. Gerçekleştirilen çalıştayın geçmiş çalıştayları destekleyici ve özetleyici olduğu,
gelecekteki çalıştaylara ise yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Sonraki çalıştaylarda daha büyük bir katılımcı grubuyla, daha büyük değişimler yaratmak
dileğiyle…

Doç. Dr. Osman TUTAL
10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Düzenleme ve Yürütme Kurulu adına
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SUNUŞ
Üniversitemiz

eğitim-öğretim,

araştırma-geliştirme,

topluma

hizmet

faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Engelli bireylerin meslek sahibi olmalarını
sağlamanın yanı sıra toplumsal yaşamın her alanında etkin bir biçimde rol
almalarına katkıda bulunmak üniversitelerin temel görevlerindendir. Bu anlamda
yaşanan her türden gelişmenin toplumsal yaşama yapacağı katkının bilinci ile
çalışmalarımızı sürdürmektedir.
Şüphesiz “Engelsiz Üniversite” düşüncesinin bugüne kadar gelişinde
yapılanların yanı sıra üniversitelerimizdeki engelli öğrenci sayılarının büyük bir
hızla artıyor olması memnuniyet ve heyecan vericidir.
Bu bağlamda üniversitelerde engelli öğrenci birimleri, Engelli öğrencilerin
idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını
tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip,
yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların
sonuçlarını değerlendirmek üzere faaliyet göstermektedir.
11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayının ana teması sizlerin de katkılarıyla
Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından “Erişilebilirlik İçin Akıllı Tasarım”
olarak belirlenmiştir. Günümüzde tasarım yaklaşımları, mekanların erişilebilirliği,
kullanılabilirliği, güvenliği konularını içeren yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Tüm
ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi
tarafından kullanılabilmesine imkan sağlayan tasarımların üniversitelere erişimde de
kullanılır kılmak çalıştayımızın temel yaklaşımıdır.
Çalıştayda belirlenen temaya uygun olarak ele alınan “Erişimde akıllı
Tasarımlar” da önemli bir başlığı oluşturdu Erişilebilirlik, özünde odak noktasına
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insanı alan ve farklı yetkinlik düzeyleri olan bireyler için kullanılabilen esnek
kullanım, anlaşılır, algılanabilir, hataya tolerans tanıyan, düşük fiziksel güç
kullanımı vb. özellikler ile mümkün olan bir anlayışın yansımalarını taşımalıdır,
fikriyle çalıştayda tartışılan ana başlığın temel içerik noktasını oluşturdu. Son
yıllarda, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Ülkemizde de mimarların hiç
mevcut olmayan ortalama kişi için değil, herkesin gereksinimlerini karşılamak için
tasarım yapmaları gerektiğinin bilincine varılmıştır.
Bu çalıştayın bir diğer önemli başlığını “Sağlık, sosyal ve spor imkânlarına
erişim”, olarak hep birlikte tartıştık. Engelli bireylerin spesifik sağlık sorunlarında
sağlık hizmetine erişimin nasıl sağlanması gerektiği, sosyal ve spor imkanlarının
engelsiz bir biçimde nasıl sunulacağı, engelsiz iletişimin nasıl gerçekleşmesi
gerektiği bu başlıkta siz değerli katılımcılarımız tarafından ele alındı. Bir diğer alt
başlığı ise “Eğitime erişimde yeni teknolojiler” oluşturdu. Nelerdir bu teknolojiler
nasıl üretilir? nasıl yaygınlaştırılır? engelli eğitimine ne tür katkılar sağlayabilir?
konusunda önemli çıkarımlar sağladığımızı ümit ediyorum.
Çalıştaylar ortak aklın birlikte bulduğu ve doğru bulduklarını önerdiği
bilimsel etkinliklerdir. 11. Çalıştayda tartışılan tüm konularla ilgili olarak alanında
uzmanlaşmış siz değerli katılımcıların birikimlerinin sunumları, grup çalışmaları ile
değerlendirilmiş ve bu görüşler çalıştayın sonuç raporunu oluşturmuştur. Bu
çalıştayın sonuçlarının yeni güzel gelişmelere de vesile olması dileğiyle…

Zonguldak – Mayıs 2017
Prof.Dr.Mahmut ÖZER
Rektör
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Üniversite yönetimleri, Engelli Öğrenci Birimlerinin akademik ve idari
sorumluları, engellilik alanında akademik çalışmaları bulunan ilgili akademik ve
idari personel, engelli yükseköğretim öğrencileri ve yetkililerin katılımı ile her yıl
düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayının 11.'si üniversitemiz ev sahipliğinde
08-09 Mayıs 2017’'de BEÜ Farabi Kampüsü, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde 76
katılımcı Üniversiteden 200 civarında akademik, idari personel ve üniversite
öğrencisinin katılımı ile gerçekleşti.
Herkesin, yaşamının çocukluk, gençlik, yetişkinlik veya en azından yaşlılık
döneminde sağlığında bir düşüş yaşayıp, bazı engelleri deneyimleyebileceği
gerçeğinden hareketle engellilik; dinamik ve koşullarla ilişkili bağlamsal bir
değişken olarak görülmelidir. Bu nedenle herkes hayatının bir döneminde engellidir.
Ana teması sizlerin de katkılarıyla düzenleme ve yürütme kurulu tarafından
“Erişilebilirlik İçin Akıllı Tasarım” olarak belirlenmişti. Günümüzde tasarım
yaklaşımları, mekanların erişilebilirliği, kullanılabilirliği, güvenliği konularını
içeren yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve
durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesine imkan
sağlayan tasarımların üniversitelere erişimde de kullanılır kılınması çalıştayın temel
yaklaşımı idi.
Çalıştayda belirlenen temaya uygun olarak ele alınan “Erişimde akıllı
tasarımlar” da önemli bir başlıktı. Bu başlık kapsamında değerlendirilen
erişilebilirlik, özünde odak noktasına insanı alan ve farklı yetkinlik düzeyleri olan
bireyler için kullanılabilen esnek kullanım, anlaşılır, algılanabilir, hataya tolerans
tanıyan, düşük fiziksel güç kullanımı ile mümkün olan bir anlayışın yansımalarını
taşımalıdır, fikriyle çalıştayımızda tartışılan ana başlığın temel içerik noktasını
oluşturdu. Son yıllarda, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Ülkemizde de
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mimarların hiç mevcut olmayan ortalama kişi için değil, herkesin gereksinimlerini
karşılamak için tasarım yapmaları gerektiğinin bilincine varılmıştır.
Bu çalıştayın bir diğer önemli başlığı “Sağlık, sosyal ve spor imkânlarına
erişim” idi. Engelli bireylerin spesifik sağlık sorunlarında sağlık hizmetine erişimin
nasıl sağlanması gerektiği, sosyal ve spor imkanlarının engelsiz bir biçimde nasıl
sunulacağı, engelsiz iletişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiği bu başlıkta siz değerli
katılımcılarımız tarafından tartışıldı.
Bir diğer alt başlığı ise “Eğitime erişimde yeni teknolojiler” oluşturdu,
Nelerdir bu teknolojiler, nasıl üretilir? nasıl yaygınlaştırılır? engelli eğitimine ne tür
katkılar sağlayabilir? konusu bu tematik oturumun konusunu oluşturdu.
Çalıştayda sözlü bildiriye yer verilmemiş, çalıştay bilim kurulu tarafından
değerlendirilen 10 poster bildiri kabul edilmiştir. Bunlardan 8 tanesi Sezai Karakoç
Kültür Merkezi fuaye alanında poster başı olarak katılımcılara sunulmuştur.

Fotoğraf 1. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni
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Çalıştay programı Saygı duruşu ve ardından Uzunmehmet İşitme Engeller
Ortaokulunun İşaret dili ile seslendirdikleri İstiklal Marşı ile devam etti. Öğrencilere
günün anısına hediye takdim edildi.

Fotoğraf 2. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni

Fotoğraf 3. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan KALYON’un konuşması ile
başlayan açılış konuşmaları, Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi
Yönetim Kurulu Başkanı ve BEÜ. Rektör yardımcısı sayın Prof.Dr.M.Haluk
GÜVEN tarafından yapılan konuşma ile devam etti.
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Fotoğraf 4. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni

Çalıştay Başkanı Prof. Dr. M.Haluk GÜVEN’de konuşmasına söyle başladı
“Sayın valim, sayın genel müdürlerim, sayın rektör yardımcılarım, değerli akademik
ve idari temsilcileri sevgili öğrencilerimiz basınımızın değerli temsilcileri
saygıdeğer bayanlar, baylar, 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına hoş geldiniz.
Hepinizi şahsım ve üniversitem adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Zonguldak Cumhuriyetimizin ilk vilayetidir. Üniversitenin kökeni ise 1924
yılında açılan Maden Mühendisliği Mektebine dayanmaktadır. Üniversitemiz 1992
yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulmuş 2012 yılında adı Bülent
Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Halen Zonguldak ili merkez ve
ilçelerinde 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 7 meslek yüksekokul ile 1 devlet
konservatuarında yaklaşık 35.000 öğrenciyle eğitim ve öğretimine devam
etmektedir.
Toplantıya katılan katılımcıların büyük çoğunluğunu üniversitelerin engelli
öğrenci birimleri koordinatörleri oluşturmaktadır. Yükseköğretim Kurumları
Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nde engelli öğrenci birimlerinin
görevleri ‘engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma, ihtiyaçları ile sosyal ve
akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması
için yapılması gerekenleri belirleyip yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak,
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geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçların değerlendirmek’ olarak ifade
edilmiştir.
Bu görev tanımıyla Yükseköğretim Kurumları Engelliler ve Danışma ve
Koordinasyon Yönetmeliği engelli öğrenci birimlerine danışmanlık aynı zamanda
icra görevleri vermiştir. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim
Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname 1983
tarihlidir. Bu KHK’da birim, koordinatörlük, danışmanlık, iç denetim vs. gibi
kavramlar bulunmamaktadır. 124 sayılı Kanun artık üniversitelerin idari yapıları ve
işlevlerine cevap verememektedir ve yeniden biçimlendirilmesi gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumları

Engelliler

ve

Danışma

ve Koordinasyon

Yönetmeliği’nde engelli öğrenci ‘doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle
bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi
nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama
güçlükleri olan ve korum bakım rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine
ihtiyaç duyan yükseköğretim öğrencisi’ diye tanımlamıştır.
Erişilebilirlik ise 2378 sayılı kanunda ‘binaların açık alanların ulaşım ve
bilgilendirme hizmetleri ile bu bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından
güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir’ olmasını ifade etmektedir.
11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın mottosunu ‘Erişilebilirlik için Akıllı
Tasarım’ olarak seçtik. Buradaki kastımız herkes için güvenilir ve bağımsız olarak
kullanılabilir tasarımlardır.
Çalıştayın diğer 3 ana başlığı ise,
i)

erişimde akıllı tasarım

ii)

sağlık sosyal ve spor imkanlarına erişim

iii)

eğitime erişim ve yeni teknolojilerdir.

Diğer taraftan konun mevzuatını biçimlendiren yönlendiren ve yöneten
bakanlılar ve üst kurumumuz olan Yükseköğretim Kurulu’nun yaklaşımları bizim
için rehber olacağından çok önemlidir.
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I. Panelimizin panelistleri MEB. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürü Sayın Celil Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürü Sayın İshak Çiftçi ve YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu
Koordinatörü Sayın Doç.Dr. Macit Melekoğlu’na çalıştaya katıldıkları için özellikle
teşekkür ederim.
Öğleden
tartışılacaktır.

sonraki
Prof.Dr.Ali

II.

Panelimizde
Ekrem

Özkul

Yükseköğretimde
hocamızın

Erişilebilirlik

moderatörlüğünde

Doç.Dr.Osman Tutal, Prof.Dr.Hatice Şahin ve Doç.Dr.Huriye Toker panelist olarak
yer alacaktır.
Çalıştayımızın gerçekleşmesinde katkıda bulunan Sayın Genel Md. Celil
Güngör’ün nezdinde MEB’na, Sn. genel Md. İshak Çiftçi’nin nezdinde Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Zonguldak Valimiz Sayın Ali Kaban’a engelli
öğrenciler konusunda çok hassas olan ve bu çalıştaya büyük katkılarından dolayı
BEÜ. Rektör’ü Sayın Mahmut Özer’e,

çalıştaya katılan tüm üniversite

temsilcilerine ve öğrencilerine, düzenleme kurulunda yer alan emeği geçen herkese
ve öğrencilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum.
Son olarak çalıştayımızın somut uygulamalar ve öneriler ile donanan bir
sonuç bildirgesiyle sonlanmasını ve Zonguldak’tan güzel anılarla ayrılmanızı diler
hepinizi başarı dileklerimle tekrar sevgi ve saygılarımla selamlarım.” Diyerek
sözlerini tamamladı.
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Fotoğraf 5. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni

Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat TAŞDAN ise daha önce görev yaptığı
kaymakamlık yılarında engelliler için hayata geçirdikleri engelli merkezlerinden
bahsetti ve engelli bireylere hizmet etmenin önemli olduğunu, dolayısıyla bu
Çalıştayı da önemsediklerini belirtti.

Fotoğraf 6. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı “Madenci Olmak” sunum, Prof.Dr.Ferruh N. AYOĞLU.

Konuşmanın ardından ise Prof. Dr. Ferruh N. AYOĞLU tarafından slayt
gösterisi eşliğinde “Madenci Olmak” sunumu gerçekleştirildi. Prof.Dr.Ferruh
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N.AYOĞLU sunumunda Kömürün bulunması ve Zonguldak tarihi üzerine
açıklamalarda bulundu.
Çalıştayın ilk oturumunda

Erişilebilirlik İçin Kurum Politikaları paneli

gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü YÖK.

Engelli Öğrenci Komisyonu

Koordinatörü Doç. Dr. Macid A. MELEKOĞLU yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü

Celil GÜNGÖR, Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak
ÇİFTÇİ, ve Doç. Dr. Macid A. MELEKOĞLU, birer konuşma yaptılar.

Fotoğraf 7. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni İlk Panel

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
Celil GÜNGÖR, Ülkemizde özel eğitimin çok eski bir alan olmadığını çağdaş
anlamdaki uygulamasının 30 yıllık bir dönemi kapsadığını ve genel olarak işitme
engelliler göreme engelliler alanına odaklandığını ve ülkemizde engelli okullarına
yönelik ilk adımların 1800 yılların sonunda Yıldız Sarayı’nda başladığını belirtti.
Dünyada özel eğitim denildiğinde, çeşitli engel gruplarına yönelik okulların dışında
geniş bir engelli öğrenci kitlesinin akranlarıyla birlikte eğitim gördüğünü buna
kaynaştırma yada bütünleştirme denildiğini belirtti. Ülkemizde özel eğitim
okullarında 60.000 diğer okulların bünyesinde ise 290.000 civarında öğrenci
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bulunduğunu söyledi. Bu nedenle artık biz fiziksel erişim olarak sadece özel eğitim
okullarını anlamıyoruz dedi.
Sayın Güngör, Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Mahmut ÖZER’e
Bize unuttuğumuz üniversite kavramını hatırlattığı için ayrıca örnek uygulamaları
ile Fen ve Sosyal bilimlerdeki nitelikli dergileri büyük bir zevkle izliyorum,
bunların hepsinde sayın rektörümüzün izlerini görüyorum ve nitelikli akademik
çalışmaları için teşekkür ediyorum dedi.

Fotoğraf 8. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Oturumu

Programa katılan Zonguldak Valisi Sayın Ali KABAN yapmış olduğu
konuşmasında; “Bülent Ecevit Üniversitesi’nin her zaman gurur duyulacak
çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek yapılan çalıştayın engelli vatandaşların
hayatını daha yaşanılır hale getirebilmesi için önemli bir katkı sunacağını söyledi.
Engellik çok boyutlu olarak ve süreçleriyle ele alınması gereken hayatımızın önemli
bir parçasıdır. Engelli vatandaşlarımızın bir şekilde hayatın bütün süreçlerine dahil
edilmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu, hayatı daha yaşanılır hale getirecek ve
bizlere büyük fayda sağlayacaktır. Tüm katılımcılara ilgileri için teşekkürü bir borç
biliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.
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Fotoğraf 9. Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’ın 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Konuşmasından

Fotoğraf 10. Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban ve protokol üyeleri açılış töreninde

Engelli ve Yaşlı hizmetleri Genel Müdürü İshak ÇİFTÇİ’de konuşmasında
“Ülkenin dertleriyle dertlenen insanlarla çalışmak dertlerinizi hafifletir ve yükünüzü
azaltır”. Diye söze başladı; “Önce SHÇEK diye bir kurum vardı sonra 2005 yılında
Özürlüler İdaresi kuruldu sonra bu iki kurum 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bünyesine alınmış oldu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
olarak oluştu. Bizim iki yönümüz var biri bakımla yükümlü olduğumuz engelli ve
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yaşlı bakımı yönü, ikincisi de bu iki alana yönelik politikaların üretilmesidir.
Türkiye’de yaşlı nüfusu çok gözükmüyor bu alanda sıkıntı yaşanmıyor. 6,5 milyon
yaşlımız 8,5 milyon engellimiz var diğer grupları da hesaba kattığımızda
Türkiye’nin tamamına dokunuyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011 de
kuruldu ama 2007 yılından itibaren engellik ve yaşlılık alanı ile ilgili çalışmalar
yapıyoruz.
Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile
bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak
ulaşılabilir ve kullanılabilir olması olarak tanımlanan çalışmaların Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde değerlendirildiğini söyledi.

Fotoğraf 11. Rektörümüz Sn.Prof.Dr.Mahmut ÖZER 11.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreninde
Panelistler ile birlikte

YÖK. Engelli Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Doç.Dr.Macid Ayhan
MELEKOĞLU’da Komisyonun yapısı ve üyeleri hakkında bilgi vererek söze
başladı ve
öğrenim

“Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin
hayatlarını

kolaylaştırabilmek

için

gerekli

akademik

ortamın

hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla
gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, çalışmaları planlamak
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olduğunu belirten MELEKOĞLU, Komisyonun görevlerinden bazılarını; “Engelli
öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam
katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli
planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek, bunları Yükseköğretim
Kurulu

Başkanlığına

sunmak,

engelli

öğrencilerin,

yükseköğrenimde

karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek
olarak”

sıraladı.

Ayrıca

MELEKOĞLU,

Üniversitelerin

Engelli

Öğrenci

birimlerinin görevleri arasında 12. Maddenin (i) bendinde yer alan “Üniversite
yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için
ulaşılabilir olmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Bizler engelli öğrenci komisyonu
olarak tüm üniversitelerin erişilebilir hale getirilmesi için üniversite rektörlerini
teşvik ediyoruz, hatta bununla ilgili geçen hafta yapılan çalıştayımız oldu. Bu
çalıştaydan sonra YÖK. Başkanımız şöyle bir açıklama yaptı; Üniversitelere
erişilebilirlik bayrakları verme gibi bir planı var. Dolayısıyla belli standartlara uyan
üniversitelerin belli dönemlerde kontrol şartıyla yeşil bayrak, mavi bayrak alma gibi
bir uygulama gerçekleştireceğiz, ve bu bilgiler, üniversitelerin erişilebilirlik
seviyeleri olarak kılavuzlarda yer alacak, Engelli Öğrencilerin daha etkili ve verimli
bir eğitim almaları için hem üniversiteleri teşvik ediyoruz hem de bu konuda
çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Diyerek sözlerini sürdüren MELEKOĞLU, 02
Mayıs 2017’de YÖK başkanlığında yapılan çalıştayın görsellerini sundu.
“Üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları yapı işleri teknik daire başkanları ile
engelli öğrenci birimlerinden temsilciler yer aldı ve çok verimli ve kapsamlı bir
çalıştay gerçekleştirdik. Son söz olarak YÖK Engelli öğrenci komisyonu olarak
öncelikli hedefimiz engelli öğrencilerin yükseköğretim sürecine tam katılımını
sağlamaktır. Bu bizim öncelikli hedefimizdir. Üniversitelerin erişilebilirlik
konusundaki çalışmalarını destekliyoruz. Engelli öğrencilere yönelik her türlü
etkinlik ve uygulamayı destekliyoruz. Eğer bilgimiz varsa katılmaya çalışıyoruz Her
yıl gerçekleştirilen engelsiz üniversiteler çalıştaylarında ve bölgesel çalıştaylarda
erişilebilirlik konularına önem vermeye devam edeceğiz dedi. Ayrıca YÖK, engelsiz
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erişim ve engelsiz eğitime sloganı ile yola çıkarak

bu sene “engelsiz erişim

çalıştayı” yaptı. 2018 yılında da “engelsiz eğitim çalıştayı” düzenleyecek.
Engelli öğrenciler ve engelli öğrenci birimleri ile diğer paydaşların her türlü
görüş ve önerilerine açığız. Bana elektronik posta ile ulaşabilirsiniz. Bu çalıştayı
gerçekleştirdiğiniz için sayın valimize, sayın rektörümüze ve rektör yardımcıları ile
tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Fotoğraf 12. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Paneli

Çalıştay ilk oturumunda da değerlendirmede bulunan Bülent Ecevit
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Mahmut ÖZER, yaptığı değerlendirmede;
“Günümüzdeki tasarım yaklaşımlarının, mekanların erişilebilirliği, kullanılabilirliği,
güvenliği

konularını

içeren

yeni

bir

bakış

açısı

sunduğunu

belirterek,

gerçekleştirilen çalıştayda eğitime erişimde yeni teknolojilerin, bu teknolojilerin
nasıl üretildiği? engelli eğitimine ne tür katkılar sağlanabileceği? konularında
önemli çıkarımlar sağlanabileceğinin altını çizdi. 11.si gerçekleştirilen Engelsiz
Üniversiteler Çalıştayı’nın bu alanda yapılabilecek çalışmalara ışık tutacağını
belirten Sayın Prof.Dr. Mahmut ÖZER, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere
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teşekkür ederek şunları söyledi: “Çalıştayın düzenlenmesinde bizlere destek veren
sayın valimiz Ali KABAN’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürü Sayın. İshak ÇİFTÇİ’ye, Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim Genel Müdürü Sayın Celil GÜNGÖR’e, Zonguldak Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürü Kemal GÜMRÜKÇÜ’ye, Çalıştay Yürütme ve Düzenleme
Kurulu

Üyelerine,

Bilim

Kurulu

üyelerine

ve

Engelli

Öğrenci

Birimi

Koordinatörlüğümüze şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Fotoğraf 13. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Rektörümüz Sn.Prof.Dr.Mahmut ÖZER, açılış paneli ile
ilgili değerlendirmelerini yaparken;

Fotoğraf 14. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Paneli sonu
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Çalıştayın birinci günü öğleden sonraki oturumda “Yükseköğretimde
Erişilebilirlik” konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali
Ekrem ÖZKUL’un (Anadolu Üniversitesi) nin yaptığı panelde:
Üniversitelerde fiziksel erişimde yolun neresindeyiz, Doç. Dr. Osman TUTAL
(Anadolu Üniversitesi),
Engelli bireylerin spesifik sağlık sorunlarında sağlık hizmetine erişim nasıl
yapmalı?, Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Ege Üniversitesi ),
Engelsiz Bilişim, Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL (Anadolu Üniversitesi)
Engelsiz İletişim, Doç. Dr. Huriye TOKER (Yaşar Üniversitesi),
konularında sunum yaptılar.

Fotoğraf 15. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 2. panel
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Çalıştayın birinci günü aşağıda belirtilen konu başlıklarında saat 16.00’dan
itibaren tematik oturumlara geçildi.
Grup – 1: Sezai

Karakoç Kültür Merkezi A-Salonu Moderatör : Peyzaj

Mimarı Gamze FEYZİOĞLU (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EYH Genel
Müdürlüğü) “Erişimde Akıllı Tasarımlar”
Grup – 2 : Tahir Karaoğuz Konferans salonunda Moderatörler: Yrd. Doç.
Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Bülent Ecevit Üniversitesi) – Psikolog Serdar TOPAL
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), “Sağlık, Sosyal ve Spor İmkânlarına
Erişim”
Grup – 3: Sezai Karakoç ana salonda salonunda Moderatör: Doç. Dr.
Serdar ULUBEYLİ (Bülent Ecevit Üniversitesi) “Eğitime Erişim ve Yeni
Teknolojiler”
Çalıştayın 2. Günü 09 Mayıs 2017 sabah 09.00’da tematik oturumlara devam
edilmiş ve tematik konuların raporları hazırlanmıştır.
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Tematik Konu 1: Erişimde Akıllı Tasarımlar
Moderatör: Peyzaj Mimarı Gamze FEYZİOĞLU (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
EYH Genel Müdürlüğü)

Fotoğraf 16. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 1 no’lu Tematik oturum
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Değerlendirme:

ERİŞİMDE AKILLI TASARIMLAR
AÇIK ALANLARA ERİŞİMDE AKILLI TASARIMLAR


Açık alanlardaki bilgilendirme işaret ve işaretlemelerde tüm engel gruplarına yönelik akıllı
tasarımların uygulanması (güneş açısının düşünülmesi, parlaklık, renk uyumu, tabela ve
ekranların standardize edilmesi, tabelaların yüksekliğinin ayarlanması vb.),



Açık alanlardaki zemin döşemelerinde engel grupları ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan
bireyler düşünülerek bireylerin güvenli ve bağımsız kullanımlarını sağlayacak akıllı
tasarımlar yapılması,



Acil durumlarda farklı engel gruplarına göre akıllı tasarımların geliştirilmesi,

BİNALAR VE BİNA İÇİNDEKİ HİZMETLERE ERİŞİMDE AKILLI TASARIMLAR


Binalarda bilgilendirme işaret ve işaretlemelerde tüm engel gruplarına yönelik akıllı
tasarımların uygulanması (güneş açısının düşünülmesi, parlaklık, renk uyumu, tabela ve
ekranların standardize edilmesi, tabelaların yüksekliğinin ayarlanması),



Binalarda zemin döşemelerinde engel grupları ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan bireyler
düşünülerek güvenli ve bağımsız kullanımlarını sağlayacak akıllı tasarımlar yapılması,



Kapılar için akıllı tasarımlar geliştirilmesi, kapı teknolojilerinin adaptasyonu,
(Kapıların fotoselli olması, hidrolik motorlu kapıların fotoselli yapılması, bunun yanında
manuel kapı da yapılması),



Dersliklerde tefriş düzenlemelerinin engelliler için ergonomik hale getirilmesi (hareketli
modüler sistemlerin tasarlanması),



Acil durumlarda farklı engel gruplarına göre akıllı tasarımların geliştirilmesi ve
uygulanması (Yangın merdivenlerinin tüm engel grupları için kaydırak, hidrolik vb.
sistemler olarak tasarlanması),



Teknoparklarda akıllı tasarımları destekleyecek projelerin teşvik edilmesi, gündeme
getirilmesi (indüksiyon döngü sistemleri, navigasyon sistemleri, maliyetlerin düşürülmesi)



Bina içi yatay dolaşımdaki renkli yönlendiricilerin daha belirgin hale getirilerek farklı
kullanıcıların hizmetine sunulması,



Bina içi bilgilendirmelerde düşey yönlendirmelerde farklı engel gruplarına yönelik akıllı
tasarımların oluşturulması,
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BİLGİLENDİRME VE BİLGİYE ERİŞİMDE AKILLI TASARIMLAR


Duyuru panolarının, afişlerin, broşürlerin, billboardların herkes tarafından kullanılabilmesi
açısından akıllı tasarımlar geliştirilmesi,



Bilgilendirme sistemlerinde mobil ve akıllı cihazlarda kullanılabilecek uygulamaların
geliştirilmesi için projeler oluşturulması,



Dokunmatik bilgilendirme ekranlarındaki klavye bölümünün Braille alfabe sistemi ile
uyumlu hale getirilmesi.
ULAŞIM İLE İLGİLİ ÖNERİLER



Ulaşım araçlarının akıllı tasarımlarla desteklenmesi,



Kampüs içi ulaşımın sağlanmasında kullanılan araçların akıllı tasarımlarla dizayn edilmesi



Kamu ve özel ulaşım araçlarını kullanırken sesli ve görsel uyarı istemlerinin ulaşım
araçlarına entegre edilerek zorunlu hale getirilmesi,



Engelliler için ayrılmış park yerlerini koruyan akıllı cihazlar (örn; handy park, akıllı çip,
plaka tanımı gibi) tasarlanması,
DİĞER


Üniversite öğrencilerinin ders ve bitirme projelerinde engellilerin toplumsal hayata
katılımını sağlamaya yönelik geliştirilecek akıllı tasarım projelerinin BAP( Bilimsel
Araştırma Projeleri )ile desteklenmesi,



Akıllı tasarımlara yönelik Yarışma projelerinin teşvik edilmesi,



Ürünlerin betimsel özelliklerinin tanınmasına yönelik akıllı tasarımlar geliştirilmesi,



Tarihi yapılara uygun akıllı tasarımların geliştirilmesi ve sürecin hızlandırılması, yeni
binalara göre daha farklı tasarımlar geliştirilmesi.



Kampüs içerisinde açık veya kapalı alanlarda hizmete sunulan akıllı tasarımlar
konusunda engelli öğrenci biriminin bilgilendirilmesi ve dolayısıyla öğrenciye hizmetin
sunulması.



Akıllı tasarımlar yapılırken engelli bireylerle işbirliği yapılarak görüş ve fikirlerinin
alınıp değerlendirilmesi.



Yapı işleri teknik daire başkanlıklarındaki personelin erişilebilirlik konusunda eğitilmesi.



Üniversitelerin engelli öğrenci birimleri oluşturulurken yapı işlerinden de teknik eleman
bulundurulması.



Engelli öğrenci birimleri ile yapı işleri daire başkanlığının koordineli bir şekilde
çalışması.
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Kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde teknik personel istihdamı ve bu konu da
eğitilmesi ve uzun süreli görevlendirilmesi(çalıştay vb.),



İyi uygulama örneklerinin web sitesi üzerinden erişiminin sağlanması,



Anıtlar kurulu gibi uzman kişilerden oluşan proje değerlendirme komisyonunun
oluşturulması,

“Erişimde Akıllı Tasarımlar” başlıklı tematik oturum katılımcıları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ad
Berk
Berkay Ömer
Can
Cumhur
Emine
Esra
H.Candan
İrem
İsmail
Mehmet Furkan
Meltem Gizem
Merve
Mine
Muhammed Eren
Mücahit İbrahim
Peyruze Pınar
Pınar
Reşat
Selva
Ş.CEREN
Şeyma
Ufuk Gülsemin
Vehbi
Zeynep
Yasemin
Zeynep Ecir

Soyad
MİNEZ
ÜNAL
BAYRAK
ANDSOY
KAÇAR
AKI
ZÜLFİKAR
AVCI
DEĞİRMENDERE
ÇINAR
ŞATIR
ORHAN
CÖBEK
KOCA
ÖZTÜRK
ÇOŞKUN
AKOĞUL
ALATLI
BAL
BAŞAK ARAZ
BÜYÜKURVAY
KILIÇARSLAN
GÜLSEREN
KÜHEYLAN
AKDEMİR
DOĞAN
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Tematik Konu 2: Sağlık, Sosyal ve Spor İmkânlarına Erişim
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Bülent Ecevit Üniversitesi) – Psikolog
Serdar TOPAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Fotoğraf 17. 2 No’lu Tematik Oturum; Sağlık, Sosyal ve Spor İmkânlarına Erişim
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Değerlendirme:

1. Engellilerin sağlık, spor ve sosyal etkinliklere katılımlarının desteklenmesi ve
ulaşılabilirliğin

önündeki

engellerin

kaldırılması

Psikolojik

açıdan

gelişmelerini sağlayacak ve bu da özgüven, kendilerini etkili ifade edebilme
ve daha iyi iletişim kurmalarına destek olunması için gerekli çalışmaların
yapılması.
2. Öğrencilerin şenliklere, sosyal etkinliklere, spor faaliyetlerine ve diğer sosyal
alanlarda daha fazla bulunmalarını sağlamak yönünden etkin duyuru ve
alternatif formatların geliştirilmesi.
3. Etkinlikleri sadece Üniversite değil İl merkezinde de yayarak diğer insanlarla
etkileşimi artırmak yönünde çalışma yapılması,
4. Engellilerinde istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların yapılması ve bu
amaçla sosyal danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması yararlı olacaktır.
Bu amaçla engellilere ve ailelerine destek verilebilir.
5. Birlikte yaşama kültürünün yaralı olacağını düşünüyoruz. Bu amaçla
üniversitelerde herkesin erişimine açık etkinliklerin desteklenmesi ve sosyal
faaliyetlere katılımının sağlanması yararlı olacaktır.
6. Muayene odalarının engellilere yönelik düzenlenmesi sağlık hizmetlerine
ulaşımı kolaylaştıracaktır.
7. Herhangi bir sağlık sorunu yaşayan engelli öğrencilerinin ilgili ihtiyaçlarının
kişiye özel nitelikli olarak belirlenmesi ve giderilmesinin sağlanması.
8. Engelli bireylerin engellerinden dolayı ayrıştırılarak etiketlenmesinin önüne
geçilmelidir. Bu amaçla üniversitelerde karşılıklı çalışma grupları kurulabilir.
Hiçbir fiziksel özellik ayırt edilmeden herkesin topluluk ve kulüplere
katılması sağlanmalıdır. Tüm kültürel etkinlikler herkesin erişimine uygun
olarak planlanmalıdır.
9. Herkesin bir arada eğitim alabilecekleri bir sistemin oluşturulması tüm
bireylerin kaynaşmasına katkı sağlayacaktır. Buna yönelik spor, sanat ve
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sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, projeler yapılması sağlanabilir. Bu tür
çalışmalar toplumsal uyumu da arttıracaktır.
10.Üniversitelerde öğrenme güçlüğü ve benzeri sorunları olan ve bunun farkında
olmadığı için zorluklar yaşayan bireylerin saptanması gerekmektedir. Bu
amaçla akademik personelin de bilgilendirilmesi doğru yönlendirme
açısından gereklidir.
11.Ailelerin erken çocukluktan itibaren bilinçlendirilmeleri ve desteklenmeleri
yararlı olacaktır. Bu amaçla ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda (sağlık, spor,
sanat,

vb…)

gerekli

danışmanlığı

alabilecekleri

bir

mekanizmanın

oluşturulması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gerekli desteği
sunması yararlı olacaktır.
12.Multidisipliner yaklaşımların önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu amaçla
psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, beden eğitimi öğretmeni ve
özel eğitim öğretmeninin birlikte çalışabileceği bir sistemin olması yararlı
olacaktır.
13.Spor yapan çocukların ailelerinin diğer ailelere rehberlik edebileceği
programların yapılması, kamu spotlarının hazırlanması spor kazanımlarının
diğer ailelere de anlatılması engellileri spor faaliyetlerine yöneltmede yararlı
olabilir.
14.Spor konusunda ulaşılabilirliği artırmak BESYO’larda engellilerin spor
yapmasına yönelik derslerin teorik, uygulamalı ve zorunlu hale getirilmesinin
değerlendirilmesi.
15.Engellilere yönelik beden eğitimi modüllerinin özel eğitim kurumlarında
zorunlu olmasının ve etkili şekilde denetlenmesinin yararlı olacağını
düşünüyoruz.
16.Paralimpik olimpiyatları ve diğer spor faaliyetleri için engellilere yönelik
yetenek taramalarının yapılması ve spora özel olarak yönlendirilmeleri yaralı
olacaktır.
17.RAM’larda eğitsel değerlendirmenin dikkatli, doğru yapılması ve öğrencinin
sağlık, sosyal ve spor ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmeleri yararlı
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olacaktır. Bu amaçla RAM’larda personel sayısının arttırılması ve gerekli
yetki ve sorumluluğun verilmesi, uygulanabilirliğin denetlenmesinin yaralı
olacağını düşünüyoruz.
18.Engellilerin ek sağlık sorunlarının üniversiteye girişten itibaren saptanması ve
takibinin yapılması, ayrıca sağlıklarının korunması ve rehabilitasyonuna
yönelik tedbirlerin alınması
“Sağlık, Sosyal ve Spor İmkânlarına Erişim” başlıklı tematik oturum katılımcıları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25

Ad
Alparslan
Atike
Aziz
Emre
Esra
Ferhat
Ferhat
Filiz
Gizem
Gülcan
Hande
Hekmatullah
Hilal
İrem
Melisa
Meltem
Mensure
Muhammet Emin
Neşe
Ozan
Serdar
Umut Erdem
Vildan Şule
Yakup
Yunus

Soyadı
TEMEN
YILMAZ
ŞEKER
ÜNAL
TANRIKULU
ÇELİK
ÇELİK
DENİZ
KARAKAŞ
ALTINTAŞ
BABA KAYA
REZAİ
YÜKSEL
ALTAN
YILMAZ
IŞIK
AYDIN
YILDIZ
YAMAN
HOVARDAOĞLU
TOPAL
SEZEN
ALTUNER
BURAK
BATUK
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Tematik Konu 3: Eğitime Erişim ve Yeni Teknolojiler
Moderatör: Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Fotoğraf 18. 3 No’lu tematik oturum: Eğitime Erişim ve Yeni Teknolojiler

Fotoğraf 19. 3 No’lu tematik oturum: Eğitime Erişim ve Yeni Teknolojiler
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Değerlendirmeler:
1- Engellilere yönelik ders materyallerinin hazırlanmasına ve bu materyallerin
periyodik

güncellenmesine

yönelik

çalışmalar

başlatılmalıdır.

Bu

eğitim

materyalleri üniversite kütüphanelerinde toplanarak öğrencilere dönem başında
verilmeli ve dönem sonunda geri toplanmalıdır.
2- Üniversitelerde ders alımı için oluşturulan sanal öğrenci bilgi sistemleri engelli
öğrenciler için de düzenlenmelidir.
3- Engelli bireylerin temel gereksinimleri karşılandıktan sonra, toplu ihtiyaçlardan
ziyade

bireysel

teknolojik

ihtiyaçlarının

karşılanmasına

yönelik

tedbirler

alınmalıdır.
4- Engellilik konusunda akademik ve idari personele yönelik

olarak; özel

gereksinimler, destek teknolojileri, yasalar ve iletişim temel başlıkları altında
ayrıntılı bir rehber hazırlanarak üniversitelere gönderilmelidir.
5- İşaret dili terminolojisinin geliştirilmesi ve mevcut işaret dili sözlüğünün
kapsamının, özellikle teknik terimler açısından genişletilmesi gerekmektedir.
6- Üniversitelerde ortak olarak okutulan derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Türk Dili, Yabancı Dil ve İş Güvenliği gibi) işaret diline çevrilmesi ve uzaktan
eğitime uygun bir şekilde de düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu konuda
üniversitelerin ortak komisyon kurarak; BAP, TÜBİTAK ve AB projeleri aracılığıyla
ortaklaşa hareket etmesi sağlanmalıdır.
7- İşaret dili çevirisinde, bu konuda uzman kişi ve akademisyenlerin yanı sıra, işitme
engelli bireylerin ve CODA’ların da bulunması sağlanmalıdır.
8- Üniversiteyi kazanan işitme engelli öğrencilerin işaret dili eğitiminde eksikler
olduğu gözlendiği için işaret dili hazırlık eğitimi verilebilir. Fakat bunun için,
YÖK’ün 25.12.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan ders muafiyetiyle ilgili
kararının gözden geçirilmesi uygun olabilir. Ayrıca, bu hazırlık aşaması için gerekli
işaret dili uzmanı olan personel için işaret dili okutmanlığı kadrosu ihdas edilebilir.
9- İşitme engelli öğrencilerin ders anında simultane çeviriyi daha faydalı buldukları
ve bunun için işaret dili bilen çevirmen ihtiyacının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu
kapsamda gönüllülük de yetersiz kaldığı için SKS. Daire Başkanlığı altında
yürütülen kısmi zamanlı çalışma programına öğrenci alınması, bu öğrencilere
işaret dili eğitimi verilmesi ve bu öğrencilerin de akran eğitimi kapsamında ders
anında çevirmenlik yapması uygun olacaktır.
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10- Engelli öğrencilerle daha iyi iletişim kurulabilmesi için idari personele yönelik
işaret dili eğitimi verilmelidir. Bu eğitim her yıl tekrarlanacak şekilde periyodik
olmalı ve eğitim verilecek personel de değişmelidir.
11- Görme engelli öğrencilerin Arapça ve Osmanlıca öğrenimi için Braille dönüşüme
yönelik akademik çalışmaların olduğu belirlendiği için bu konuda ders materyali
oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılması uygun olacaktır.
12- Çok geniş bir spektrumu olan otizm konusunda özel eğitimciler ile akademisyenler,
eğiticilerin eğitimi kapsamında uzun vadeli ve sistematik bir şekilde birlikte
çalışmalıdır. Ayrıca, getirilen çözümlerin daha sağlıklı olması için pilot bölge
uygulaması

yapılabilir.

Otizm

konusuna

özel

ulusal

ve

uluslararası

akademisyenlerin katılımıyla bir çalıştay da düzenlenebilir.
13- YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu’nda engel gruplarına yönelik çözüm alt birimleri
oluşturulmalıdır. Bu amaçla oluşturulacak internet sayfasında, ihtiyaçlara yönelik
forumlara da yer verilebilir.
14- Aynı il veya bölgedeki hem üniversiteler arasında hem de üniversiteler ile diğer
kamu kurumları ve STK’lar arasında çözüm grupları oluşturulabilir.
15- Aynı ildeki üniversiteler arası işbirliği ile üniversitelerin engellilere yönelik fiziksel
ve sanal kaynaklarının atıl kalmayıp verimli bir şekilde kullanılması ve kaynak
israfının önlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan, üniversitelerdeki teknolojik
ürünlerin ve engellilik konusundaki uzmanların envanterlerinin çıkarılması uygun
olacaktır. Bu envanterler de, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu’nun internet
sayfasında yer almalıdır.
16- Engelli öğrenciler ile ilgili kararlar alınmadan önce, üniversitelerden görüş
alınması, sorunların çözümünde daha faydalı olacaktır.
17- Yazılım ve BİT ile ilgili teknik bölümlere, engelli eğitimi teknolojileri konusunda
bir teknik ders konulabilir.
18- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Konservatuar, Güzel Sanatlar Fakültesi ve
BESYO

gibi

birimlere

engelli

öğrenci

alınmasının

önündeki

engeller

kaldırılmalıdır. Bu birimlere giriş sınavlarında engelli öğrencilere yönelik fırsat
eşitliği doğrultusunda uyarlamalar yapılmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesine
yönelik alt yapı oluşturmak için ise engellilere özel ders materyalleri ve ortak müzik
kütüphanesi oluşturulmalı ve bu konuda ilgili akademisyenleri bir araya getirecek
bir çalıştay da düzenlenmelidir.
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“Eğitime Erişim ve Yeni Teknolojiler” başlıklı tematik oturum katılımcıları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
19
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ad
Abdurrahman
Ahmet Zeki
Ali
Ali Ekrem
Ali Osman
Ayhan
Aylin
Aynur
Berkay
Betül
Burak
Burcu
Büşra
B. Cemre
Cemile
Çağrı
Çiğdem
Ece
Erkan
Erol
Erol
Fatma
Fulya
Galibiye
Gülsün
Hakan
Hasan Basri
Hatice
Hidayet
Huriye
Ilgın
İdris
İsmet
M.Ayhan
M.İnanç
M.Melda
Mehmet
Mehmet
Mehmet Ata
Meltem
Muhammed
Muhammed İkbal
Muhammet
Mustafa
Mustafa
Mustafa

Soyad
MENGİ
ÜNAL
ORUÇ
ÖZKUL
ALTINAY
GÖKMEN
ÇEPİŞ
AKAR
BİRSEL
CANKAR
AYDIN
BALKİ
ALTUN
CANDAN
TERZİ
ARTAN
TOPÇU UZER
KIR
CİN
GÜRSEL
ÖZTAMUR
ÖZKAN KORU
SINACI ÖZFINDIK
ÇETREZ İŞCAN
ŞAHAN
SEYMEN
ÖZPEK
ŞAHİN
DİKİCİ
TOKER
AYDINOĞLU
YENİ
ÇAVDAR
MELEKOĞLU
CENGİZ
GÜLEÇ
BİÇİCİ
ÇELİK
AKBULUT
YILMAZ
TUĞDEMİR
UÇAN
ECE
BAŞKONAK
DOĞUŞ
TAŞ
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
61
62
63
64

Oğuzhan
Onur
Özden
Özge
Özgür
Reşat
Sedanur
Selin
Selnur
Sema
Semih Rıdvan
Songül
Ümit
Ümit
Ünal
Yasemin
Yavuz
Yunus
Zuhal

AL
ALTUNTAŞ
GÖKÇE
ÇEBİÇ
İNANDIM
EKİNCİ
BOZKURT ERDEM
MISIR
NARİN
BOZKUR
ÇELİK
ALTINSAÇLI
ENSAR
ŞİRİN
KURT
AKDEMİR
ÖZAL
BATUK
PEK

Öğleden sonra bütün katılımcıların yer aldığı ortak oturumda ise, Oturum
Moderatörü: Öğr. Gör. Türkan AKYOL GÜNER (Bülent Ecevit Üniversitesi) başkanlığında

grup çalışmalarının sunumları yapılmış, salondaki katılımcıların katkıları, görüşleri
alınmış ve tematik oturum rapor içerikleri tamamlanmıştır.

Fotoğraf 20. Tematik oturumların sunumu
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Kapanış oturumunda ise, Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi
Koordinatörü Hakan KALYON çalıştay ile ilgili kısa bir değerlendirme yaparak,
sözü sonuç bildirgesinin okunması ve 12. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın
düzenlenmesine yönelik 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Düzenleme ve
Yürütme Kurulu üyesi Prof.Dr.Ferruh Niyazi AYOĞLU’na vermiş AYOĞLU,
sonuç raporunun okunduğunu söylemiş küçük düzeltmeler yapmak için çalıştay
genel kurulunun onayını almış ve raporu oylamıştır. Çalıştay Sonuç Bildirgesi
oybirliği ile kabul edilmiştir.

Fotoğraf 21. Kapanış oturumu Prof.Dr.Ferruh N. AYOĞLU ile EÖB. Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon

Kapanış oturumunda, 12. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı için yapılan ev
sahipliği başvuruları duyurulmuş ve başvuruların değerlendirilmesine yönelik
oylamaya geçilmiştir. 1’i yazılı talep ve diğeri ise salonda adaylığını açıklamak
üzere 2 üniversite adaylıklarını açıklamıştır.
BEÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan KALYON

sözü

12.Çalıştayı düzenlemek üzere aday olan Hacettepe Üniversitesi’ni temsilen
çalıştaya katılan Prof.Dr.Esra AKI’ya bırakmıştır. Prof.Dr.Esra AKI, 12. Engelsiz
Üniversiteler Çalıştayı’nın düzenlenmesi için yapılacak olan çalışmaların kapsamlı
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olacağı, tüm üniversitelerin görüşlerinin alınacağını ve üniversitelerinin çalıştaya ev
sahipliği yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyacaklarını ifade etmiştir.
Çalıştay düzenleme için talepte bulunmasına rağmen Batman Üniversitesi
aday olmaktan çekilmiş, yapılan oylama sonucunda Hacettepe Üniversitesi’nde
2018 yılında 12. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın düzenlenmesi 60 katılımcının
oybirliği ile kabul edilmiştir. Bülent Ecevit Üniversitesi adına Hakan KALYON’un
bir sonraki çalıştaya dair görüşlerini salonla paylaşması ve katılımcılara teşekkür
etmesinden sonra çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyesi Prof.Dr.Ferruh N.
AYOĞLU tarafından 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 09.Mayıs.2017 tarihinde
saat15.50’de sonlandırılmıştır.

Fotoğraf 22. Çalıştay Katılımcıları toplu halde

11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Uzunmehmet işitme engelliler ilköğretim
okulu öğretmenleri tarafından işitme engelliler için işaret dili desteği ve görme
engelliler için sesli betimleme yapılan özelliğiyle de dikkat çekmiştir. Zonguldak İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve SEBEDER (Sesli Betimleme Derneği) bu desteğin
sağlanmasına katkı sunmuşlardır.
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Çalıştay, Bülent Ecevit Üniversitesi yerleşkelerinin erişilebilirliği için
yürütülen çalışmaların önemini ortaya koyması ve yapılan düzenlemelerin
gerekliliğini göstermesi açısından da erişilebilir bir çalıştay olarak önemli mesajlar
vermiştir.
Çalıştayın ikinci günü 16.00-19.00 saatleri arasında katılımcılar Maden
Müzesi ile Gökgöl Mağarasını ziyaret etmişler ve Zonguldak’tan güzel anılar ile
ayrılmışlardır.
Çalıştay 76 üniversiteden 200 katılımcı kayıt yaptırılmıştır.
Çalıştaya katılım için kayıt yaptıran üniversiteler;
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi,
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi,
Bartın Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik
Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Cumhuriyet

Üniversitesi, Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Dumlupınar

Üniversitesi,

Düzce

Üniversitesi,

Ege

Üniversitesi,

Erciyes

Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi,

Gaziantep

Üniversitesi

Gaziosmanpaşa

Üniversitesi,

Giresun

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul
Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir
Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi,
Kırıkkale

Üniversitesi,

Kırklareli

Üniversitesi,

Kocaeli

Üniversitesi,

Koç

Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Niğde
Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Pamukkale
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Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Trakya
Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’dir.
11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nda Üniversiteler dışında Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal
Politikalar Zonguldak İl Müdürlüğü, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Eğitimde

Görme

Engelliler

Derneği

(EGED),

YÖK.

Engelli

Öğrenci

Komisyonundan temsilciler de yer almıştır.

Fotoğraf 23. Kapanış oturumu Çalıştay katılımcıları toplu halde

Fotoğraf 24. Kapanış oturumu çalıştay katılımcıları toplu halde
08-09 Mayıs 2017, Zonguldak

Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

Son Söz
08‐09 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
Zonguldak’ta gerçekleştirilen ve 74 üniversiteden temsilcilerin yanı sıra, kamu kurumları ve bazı
sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yer aldığı 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 200 katılımcı
ile oldukça verimli bir şekilde tamamlanmıştır.
Çalıştay’da;
(a) Erişimde Akıllı Tasarımlar,
(b) Sağlık, Sosyal ve Spor İmkânlarına Erişim,
(c) Eğitime Erişim ve Yeni Teknolojiler,
olmak üzere üç temada çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Peyzaj Mimarı Gamze FEYZİOĞLU (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EYH. Genel
Müdürlüğü) başkanlığında gerçekleştirilen “Erişimde Akıllı Tasarımlar”

başlıklı 1.tematik

oturuma 26 katılımcı katkı sağlamış ve bu oturumda; Açık alanlara erişimde akıllı tasarımlar,
Binalar ve bina içindeki hizmetlere erişimde akıllı tasarımlar, Bilgilendirme ve bilgiye erişimde
akıllı tasarımlar, ulaşımla ilgili öneriler ve diğer öneriler üzerinde durulmuştur.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Bülent Ecevit Üniversitesi) ve Psikolog Serdar TOPAL
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) başkanlığında gerçekleştirilen “Sağlık, Sosyal ve Spor
İmkânlarına Erişim” başlıklı 2. tematik oturuma 25 katılımcı katkı sağlamış; Engellilerin sağlık,
spor ve sosyal etkinliklere katılımlarının desteklenmesi, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan
engelli öğrencilerin ilgili ihtiyaçlarının kişiye özel nitelikli olarak belirlenmesi ve giderilmesi,
spor konusunda ulaşılabilirliği artırmak, BESYO’larda engellilerin spor yapmasına yönelik
derslerin teorik, uygulamalı ve zorunlu hale getirilmesinin değerlendirilmesi gibi başlıklar
üzerinde durulmuştur.
Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ (Bülent Ecevit Üniversitesi), başkanlığında gerçekleştirilen
“Eğitime Erişim ve Yeni Teknolojiler” başlıklı 3.tematik oturuma 67 katılımcı katkı sağlamış ve
bu oturumda; Engellilere yönelik ders materyallerinin hazırlanmasına ve bu materyallerin
periyodik güncellenmesine yönelik çalışmalar başlatılması, üniversitelerde ders alımı için
oluşturulan sanal öğrenci bilgi sistemlerinin engelli öğrenciler için de düzenlenmesi gerekliliği,
engelli bireylerin temel gereksinimleri karşılandıktan sonra, toplu ihtiyaçlardan ziyade bireysel
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teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirlerin alınması, işaret dili terminolojisinin
geliştirilmesi ve mevcut işaret dili sözlüğünün kapsamının özellikle “teknik terimler” açısından
genişletilmesi gerekliliği, üniversitelerde ortak olarak okutulan derslerin (Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve İş Güvenliği gibi) işaret diline çevrilmesi ve uzaktan
eğitime uygun bir şekilde de düzenlenmesi, ayrıca, bu konuda üniversitelerin ortak komisyon
kurarak; BAP, TÜBİTAK ve AB projeleri aracılığıyla ortaklaşa hareket etmesinin sağlanması,
işaret dili çevirisinde, bu konuda uzman kişi ve akademisyenlerin yanı sıra, işitme engelli
bireylerin ve CODA’ların da bulunmasının sağlanmasına yönelik öneriler gelmiştir.
Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi olarak gerçekleştirilen 11. Engelsiz
Üniversiteler Çalıştayı’nı tüm katılımcıların desteği ile güzel bir bilimsel etkinliği tamamlamış
olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Daha sonraki çalıştaylarda daha büyük katılımcı
grubuna ulaşarak, hep birlikte engelsiz eğitim yolunda daha büyük mesafeler kaydetmek
dileğiyle…

Hakan KALYON
11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı
Düzenleme ve Yürütme Kurulu Adına
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

12. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

MAYIS 2018 – ANKARA
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Her yıl düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın 12.'si üniversitemiz ev sahipliğinde
10-11 Mayıs 2018’'de Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde 56 katılımcı Üniversiteden
256 akademik, idari personel ve üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleşti.
Ana temasının ‘İstihdam Edilebilirliği Arttırmak ve Katılım' olduğu çalıştayda 3 tematik
oturum düzenlendi. Bu oturumlar ‘İstihdama Geçiş, Toplumsal Katılım/Ayrımcılık ve Ders
Materyalleri ve Akıllı Sınıflardı.
Çalıştay’da, çalıştay bilim kurulu tarafından değerlendirilen 9 poster bildiri kabul edilmiştir.
Kabul edilip basılı olarak getirilen 8 posterler Kültür Merkezi fuaye alanında poster başı
olarak katılımcılara sunulmuştur.
Çalıştay programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Sesli betimlemeli olarak
hazırlanan Hacettepe Üniversitesi tanıtım videosunun gösteriminin ardından Devinimler
Yaşama Sevinci Dans Topluluğunun dans gösterisi ile devam etti.

Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Hülya KAYIHAN’ın
konuşması ile başlayan açılış konuşmaları, Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Temsilcisi
Şeyma BÜYÜKURVAY’ın konuşması ile devam etti. Hacettepe Üniversitesi Rektör’ü Sayın
Prof.Dr.A.Haluk ÖZEN ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN
tarafından dan yapılan konuşma ile devam etti.
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Çalıştay Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç Dr Didem TÜRKYILMAZ tarafından gerçekleştirilen ‘İşitme Engelli Öğrenciler için
Teknolojiye Erişim’ konferansı ile devam etti.

Çalıştayın ilk oturumunda İstihdam Edilebilirliğin Artırılması paneli gerçekleşti. Oturum
Başkanlığını Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi
Ayçe ÇELİKER’in yaptığı panelde Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölüm Başkanı Prof Dr Serap İNAL, yazar Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU, Hacettepe
Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü/ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof Dr Hülya KAYIHAN birer konuşma yaptı.
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Çalıştayın birinci günü öğleden sonraki oturumda Neredeyiz ve Geleceğe Bakış paneli
gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Öğretim Üyesi- Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Müdürü Doç. Dr. Osman
TUTAL’ın gerçekleştirdiği panelde Başkent Üniversitesi’nden Muhammed Mustafa Kemal
GÖKBULAK, Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Temsilcisi Şeyma BÜYÜKURVAY,
İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenci Temsilcisi Mehmet Furkan ÇINAR, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Engelsiz Üniversite Topluluğu Başkanı Kemal BAŞLAMA ve Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nden Muhittin SAHO konuşmacı olarak yer aldılar.

Panel sonuçları:
Çalıştayda gerçekleşen panellerde aşağıdaki sorunlar ve öneriler öne çıkmıştır.
Engelli Öğrenci Birimlerinin Güçlendirilmesi:
Genellikle Birimlerin yapılanmasında ve yönetimler tarafından desteklenmesinde çok
farklılıklar bulunduğu dile getirilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Üniversite
Rektörlüklerine Birimler ile ilgili düzenlemeye esas alınacak yönetmelik hatırlatarak düzenli
bilgilendirme yapılmalıdır.
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Oryantasyon
Engelli öğrencilerin üniversiteye başladıklarında oryantasyon sorunu yaşadıkları belirtilmiştir.
Genellikle öğretim üyeleri ile yanlış anlaşılmalar yaşandığı belirtilmiştir. Bir üniversiteye
geçmek demek kimliği ve yaşantıyı yeniden düzenlemek anlamına gelmektedir. Aileden
kopuştur, zorluklar bekler. Ancak öğrenciler pes etmemeli, zorluklar karşısında hemen
yılmamayı öğrenmelidir.

Bilgiye Erişim
Yetersiz iletişim hatalı anlaşılmalara yol açmaktadır.
Materyal eksiklikleri,
Engelliye tıbbi bakış yerine sosyolojik bakışla yaklaşılmaması önemli sorunlara yol
açmaktadır. Sosyolojik bakış farklılıkları kabul etmeyi gerektirir.
Görme engelliler için evrensel tasarım iki boyutta öne çıkmaktadır. Mekânsal tasarım ve
bilgiye erişim açısından konunun uzmanları ve görme engelli öğrencilerin danışmanlığında
düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle tarayıcı indüksiyon sisteminin artırılması gerekmektedir.
Kütüphane, web sitelerinde betimleme yapılması gerekmektedir.

Mekansal ve Çevresel Erişim
Yetersiz fiziksel çevre izole edilmeye yol açmaktadır.
Evrensel tasarım kavramı dikkate alınmalıdır.
Sınıflarda engelli öğrencilerin oturma, dinleme ve görmelerini kolaylaştırıcı düzenlemeler
yapılmalıdır.
Önyargılar
Öğretim üyelerinin engellileri belli kalıplarda görmemeleri ve fırsat vermeleri gerekmektedir.
Önyargı ile bölüm değiştirme önerisi sabit bir bakış açısı olmamalıdır.
Muafiyet yerine bilgiye ulaşılabilirlik için çözüm üretme anlayışı benimsenmelidir.
İstihdam
Öğrencilerin istihdam
geliştirilmesi.

edilebilirliklerinin

artırılması

için

Özyönetim

Becerilerinin

Bunun için üniversitelerde eğitim modülü hazırlanarak yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Hacettepe Üniversitesinde Çalışma Bakanlığı İnsan Kaynakları ve Avrupa birliği tarafından
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desteklenen IPA I projesi kapsamında hazırlanan öz yönetim beceri eğitim modüllerinden
yararlanılabileceği gündeme gelmiştir.
Mezun geri dönüşü le ilgili geri bildirim yapılmasının önemi vurgulanmıştır.
İstihdam başarısının artırılması için Ergoterapi ve iş Koçluğu yetiştirme programlarından
yararlanılarak Mesleki Rehabilitasyon kapsamında çalışma becerilerinin artırılması ve işe
uyumun güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların artırılmasının önemi vurgulanmıştır.

Çalıştayın birinci günü tematik oturumlara geçildi.
Tematik Oturumlar
1- İstihdama Geçiş
Oturum Başkanları: Prof Dr Mine UYANIK Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç Dr Ebru TURAN KIZILDOĞAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı
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2- Toplumsal Katılım/Ayrımcılık
Oturum Başkanları: Dr Öğr Üyesi Onur ALTUNTAŞ Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi/ Hacettepe Üniversitesi
Engelli Öğrenci Birimi
Dr Öğr Üyesi Onur ÖZMEN TED Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü
3- Ders Materyalleri ve Akıllı Sınıflar
Oturum Başkanları: Prof Dr Esra AKI Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi/ Hacettepe Üniversitesi Engelli
Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcısı
Doç Dr Cevriye ERGÜL Ankara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü
Dr Öğr Üyesi Pınar ŞAFAK Gazi Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü
Çalıştayın 2. Günü 11 Mayıs 2018 09.00- 13.00 saatleri arasında tematik oturumlara devam
edilmiş ve tematik konuların raporları hazırlanmıştır.
TEMATİK OTURUMLARIN
RAPORLARI

SORUN

VE

ÇÖZÜM

ÖNERİSİNİ

İÇEREN

1- İstihdama Geçiş
Oturum Başkanları: Prof Dr Mine UYANIK Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç Dr Ebru TURAN KIZILDOĞAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı
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PROBLEMLER
1- İstihdamda engelli bireyler için sporun meslek olarak görülmemektedir.
Üniversitelerin bu konuda yapabilecekleri nelerdir?
2- Özel sektörde işverenler cezayı verip bu konu ile ilgili sorumluluk almayabiliyorlar.
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3- Özel sektördeki işverenler engelli personel istihdam ettiğinde zarar ettiklerini
düşünüyorlar.
4- İstihdam ettiğinde zarar mı ediyor?
5- Bu konu ile ilgili yasalar belirleyici ancak yaptırım açısından eksikliler var.
6- İstihdama yönelik olumsuz bakış açısı var. Üniversiteler neler
yapabilir?
7- Nitelikli engelli mezunlar iş bulabiliyor mu bilinmiyor?
8- Engelli mezunların iş piyasası ile buluşturulmasında sorunlar var.
9- Üniversiteler ve mezunlar derneği mezunlarının istihdamını takip ediyor mu?
10- Üniversitelerin nitelikli istihdam konusunda standart oluşturulabilir mi? Nasıl
olmalıdır?
11- Üniversitelerin nitelikli eleman yetiştirme konusunda eksiklikleri var. Neler
yapılabilir?
12- Özel sektör engelli personel alırken engel türleri arasında ayrımcılık yapıyor.
13- Üniversite çağına gelmiş bireyler üniversite eğitime başlamadan kamu personeli
olmayı tercih ediyor.
14- Üniversiteler insan kaynaklarında çalışacak öğrencilerine engellik konusunda
eğitim veriyor mu?
15- Özel sektör kotayı doldurmak adına engelli bireyi istihdam etmiş gibi gösteriyor
olabilir mi? İstihdam etmediği takdirde cezai yaptırım yeterli midir?
16- Fiziksel çevre uygunsuzlukları ve işverenlerin negatif algı ve tutumları
değiştirilebilir mi?
17- İŞKUR’un mevzuatı yeterli mi?
18- Engelli bireylerin çalışılabilirliği üzerinde motivasyon eksikliği var.
19- İş eşleştirme ve doğru eşleştirme ilgili sorunlar var.
20- Engelli sporcular için istihdam farkındalığı azlığı var mı? Bu konuda neler
yapılabilir?
21- E-KPSS sınavlarının niteliği, erişilebilirliği ve mülakat süreci uygun mudur?
Eksiklikler var mı?
22- Engelli bireylere sağlanan kontenjanlar doldurulurken niteliği ne kadar göz
önünde bulunduruluyor? Engelli olduğu için mi sınavı kazanıyor? Yoksa başarılı olduğu için
mi alınıyor?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1-Daha geniş bir havuzda İŞKUR’ un alternatif yollarla engelli bireylere iş imkanı
sağlanması. Sadece KPSS puanına göre sıralama yerine sertifika programları gibi niteliklere
göre sıralamalar yapılabilir.
2-İşleyişte aksaklıklar yaşanmakta güvenilir tek kriter KPSS olarak gözükmektedir. Diğer
kriterler güvenilir olarak sağlanması gerekmektedir. Pratik uygulanabilir çözümler
önerilmelidir.
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3-Kamuda veya özel sektörde iş ve kişinin eşleştirilmesi ve istihdamının sağlanması
konusunda iş ve meslek danışmanları ve ergoterapistlerden ve diğer uzman kişilerden görüş
alınarak kişinin de istekleri ve işin gerektirdikleri göz önüne alınarak istihdama geçişte
alternatifler belirlenmesi uygun olabilir
4-657’ye tabii olmayan kamu personeli alımları İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Talepte
bulunan Kamu kurumuna, ilan ettiği alım kriterleri ve KPSS puanı üzerinden bir sıralama
yapılarak İŞKUR tarafından aday listesi yollanmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca (Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik; 2009/15188; Madde 11-a) ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki
taleplerle ilgili aday listeleri belirlenirken; talep şartlarına uygun adaylardan, en yüksek KPSS
puanından başlanmak üzere açık işçi sayısının 3 katı aday listelere dahil edilmektedir.
Aday listesi hazırlama sürecinin ilk aşaması olan “talep şartlarına uygun aday seçimi”nde
uygulamada aksaklıklar gözlenmektedir. İşveren tarafından belirlenen şartlar sehven veya
sıralamadaki kriterlerin güçlüğü sebebiyle, kimi zaman sadece KPSS sıralaması ile aday
listeleri hazırlanmaktadır.
Uygulamadaki bu ve benzer aksaklıklar çeşitli tedbirlerle giderilemiyor ise mevzuat
düzenlemesi önerilebilir. Buna göre Madde 11-a “…en yüksek KPSS puanından başlanmak
üzere açık işçi sayısının 6 katı aday listelere dahil edilmelidir” şeklinde düzenlenebilir. Bu
durumda, işverene daha geniş bir aday havuzu içinden, talep şartlarında ifade edilen genel ve
özel şartları taşıyan adaylara ulaşma olasılığı artırılacaktır.
Aksi takdirde, ilgili mevzuatın 15. Maddesi uyarınca “kamu kurum ve kuruluşları tarafından
yerleştirme yapılmayarak iptal edilen talepler için, aynı şartlarda ve aynı yıl içinde Kurumdan
işçi talebinde bulunulmaz”. Bu da bireyin işle buluşturulmasının önünde ciddi bir engel
olmaktadır.
5-Üniversite, YÖK ve ilgili bakanlıklar arasında ilgili bir koordinasyon kurularak tüm mezun
öğrencilerin iş bulma oranlarının tespit edilmesi ve üniversiteler tarafından öğrenci alımında
bunun dikkate alınması gerekmektedir. Mezun izleme komisyonunun bilgileri ilan etmesi ve
mezunlarının hangi oranda iş buldukları açıklanmalıdır.
Engelli istihdamı ile ilgili akademik araştırmaların arttırılması ve çalışma sonuçlarının
kamuoyuyla paylaşılıp farkındalığın arttırılması gerekmektedir.
Engelli istihdamı araştırma ve uygulama merkezleri gibi sistemlerle engelli istihdamının
araştırılması İşverenin engelli bireyi kısa sürede işten çıkarmasının takip edilmesi, engelli
istihdam profesyonelinin sorumluluğunda olması gerekmektedir.
6- (Acces audit) Erişim denetçiliğinin ülkemizde de uygulamaya konulması özellikle fiziksel
çevrenin yetersizliğinden ötürü engelli bireyin istihdamının sınırlandırılmasına çözüm
sağlayacaktır. Bu bir akreditasyonu olan ve ilgili bakanlıklarca tıpkı yapı denetimleri gibi
işleyecek olan denetçi bireylerin yetiştirilip, sahada görevlendirilmesi ile mümkün
olabilecektir. Erişim denetçiliğinin mevzuatta da bir meslek olarak tanımlanması ve hizmet
alanını belirlenmesi gerekmektedir.
7-İşverenlerin negatif algı ve tutumlarını değiştirebilmek için, YÖK ün önerisiyle
üniversitelerde özellikle iktisat, işletme gibi iktisadi idari bilimlerde bir ders konulması,
buralardan mezun olacak geleceğin işverenlerinin doğru yetiştirilmesi ve bilgilendirilmesi için
önemli bir girişim olacaktır.
8-Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin engellilerin istihdamına yönelik de faaliyette
bulunması ve mezun engelli öğrencilerine işe hazırlanma konusunda uzmanlar tarafından
beden dili, özgeçmiş oluşturma, mülakat teknikleri gibi konularda eğitim verilmesi
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gerekmektedir. Kariyer planlama merkezlerini fonksiyonlarının arttırılması yeniden
yapılandırılmasıyla engelli birimleriyle koordineli çalışması gerekir.
9-Devlet ve özel sektörde çalışan engelli bireylerin çalışma koşullarında işin yapılmasını
engelleyen ortamdan kaynaklanan zorlukların istihdama geçiş sürecinde dikkate alınması ve
engelli personelin çalışma ortamının işin yapılmasına yönelik olarak hazırlanması tavsiye
edilmektedir.
10-Engelli öğrenci birimlerinin yetki ve sorumluluklarının yeniden güncellenmesiyle,
işlevselliğinin arttırılması ve kurumdaki engelli personellerin de iş yaşamında
erişilebilirliklerin sağlanması için uzman kişiler tarafından önerilerin verilmesi gerekmektedir.
11-Küçük yaşlardan başlayarak engelli bireylerin akranlarıyla birlikte eşit eğitim fırsatları ve
tecrübelerine erişebilmesi ve bunun yanı sıra bağımsız yaşam becerilerini geliştirecek
eğitimler alması gerekmektedir. Bu şekilde akademik becerilerin yanı sıra günlük yaşamda da
bağımsız birer birey olarak yetişmeleri sağlanacaktır.
12-Özel sektör, kamu sektörü ayrımı olmaksızın engelli bireylerin becerilerini ve ihtiyaçlarını
iş hayatına atılmadan önce değerlendirerek çalışmak istedikleri mesleklere göre gerekli eğitim
ve yardımcı teknolojinin sunulması, uygun iş bulunduğunda da iş yerini fiziksel, donanımsal
erişilebilirliğini inceleyerek ve bu kurumların engelli bireylerin eşit, engelsiz bir istihdam
ortamı oluşturmaları için gerekli olan fiziksel ve donanımsal hizmet ve destekleri sunabilecek
ve denetleyebilecek ulusal bir merkez oluşturulması tavsiye edilmektedir.
13-Ağır engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesi için gereken eğitimlerin
müfredata erken dönemden itibaren entegre edilmesi gerekmektedir.
14-Olumsuz tutum ve davranışları olumlu yönde değiştirmek için TÜSİAD gibi büyük patron
kulüplerinden destek alınabileceği düşünülmektedir.
15-İş yerinde uygulanacak engelli uyarlamaları için işvereni teşvik edici yönetmelik
düzenlemeleri yapılmalıdır.
16-Engelli bireylerin eğitimde daha üst düzeye ulaşabilmek için verilecek burs ve iş
yerlerinden eğitime ara vermeyecek şekilde izin verilerek eğitime teşvik edilmesi
gerekmektedir.
2- Toplumsal Katılım/Ayrımcılık
Oturum Başkanları: Dr Öğretim Üyesi Onur ALTUNTAŞ Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi/ Hacettepe Üniversitesi
Engelli Öğrenci Birimi
Dr Öğretim Üyesi Onur ÖZMEN TED Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü
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PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doğru İletişim
İletişime ilişkin dile getirilen sorunlar, toplumsal katılımın sağlanabilmesi önünde set
oluşturan engeller olarak belirtildi. Doğru iletişim sağlanmasına yardımcı olabilecek
öneriler aşağıda sıralandı:
1) İletişim becerilerinin tüm bireylere doğru biçimde kazandırılacağı seminer ve eğitim
çalışmalarının düzenlenmesi.
2) Engellilik temalı farkındalık ve beceri geliştirme eğitimlerinin standartlarla belirlenmesi
3) Empati ve simülasyon çalışmalarının kazanım ve risklerinin gözetilerek yürütülmesi.
Örneğin, karanlık oda simülasyonu benzeri, engelliliği ajite etme olasılığı barındıran
çalışmaların yerine, sorunu anlamanın ötesinde sorunu çözme odaklı bakış geliştirilmesini
amaçlayan etkinliklerin yapılması.
4) Yaşantısal etkinliklerin ve simülasyon çalışmalarının katılımcı kişiler için geri bildirimli bir
süreç olarak tasarlanması gereklidir.
Eğitim ve Sınavlara Eşit Katılım
Eğitim süreçlerine ve sınavlara eşit katılım başlığı altında dile getirilen ortak noktalar,
erişilebilirlik açısından bireysel farklılıkların gözetilmesinde eksik kalındığı, kontenjan
belirlemenin önyargı ve ayrımcılığı artırabileceği ve sınavlara (örneğin özel yetenek
sınavları) erişilebilirlik problemleri yaşandığı ile ilgili idi. Bu sorunlara ilişkin öneriler
aşağıda sıralandı:
1) Sınavlar konusunda bir engel grubu ile ilgili yaşanan bir sorun tüm engel gruplarına
genellenmemeli. Erişilebilirlik konusunda yapılacak standardizasyon çalışmalarının bireysel
farklılıklar ve engel grupları gözetilerek düzenlenmesi gereklidir.
2) Farklı engel gruplarının uygun erişilebilir, materyallerle aynı sınava girmesi sağlanmalıdır.
Örneğin,” nota okuyamazsın, bu sınava giremezsin” demek yerine kabartma nota materyali
sağlanması ve adayın sınavı bu şekilde alabilmesi gerekli. Bu örnek paralelinde çeşitli erişim
materyalleri ile uyarlama yapmak gereklidir.
3) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerin sınav usul ve esaslarında pozitif
ayrımcılık, ek kontenjan vb. engelli adayı ayrıştırma (izole etme) olasılığı taşıyan
uygulamalar yerine herkesin dahil olabileceği erişilebilir, eşit ve kapsayıcı sınav
uygulamalarına öncelik ve önem verilmelidir.
4) Sınavlara giren engelli öğrenciler arasında sınav gözetmeni kaynaklı problemler ele
alınmalı. Gözetmenler ön eğitimden geçmeli. Sınav okur-yazarlığı konusunda “yeterli” olarak
değerlendirilen adaylar gözetmen olarak atanmalı.
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5) Sınav materyalleri elektronik ortamda sağlanabilir. Gözetmenliğe gerek kalmadan
düzenlemeler yapılabilir. Böylelikle sınavlarla ilgili yaşanan dezavantajlar ortadan
kaldırılabilir.

Üniversite hayatına sosyal katılımın artırılması
Engelli bireylerin sosyal katılımı önünde pratik bazı sorunlar olduğu dile getirildi. Kampüs
yaşamının ve bu kapsamda yapılan etkinliklerin tüm aşamalarında alınabilecek bazı pratik
önlemlerle bu problemlerin aşılabileceği vurgulanarak aşağıdaki çözüm önerileri getirildi:
1) Yapılması planlanan etkinliklerin, gerek duyuru sürecinde gerekse gerçekleştirilme
sürecinde herkes için erişilebilir biçimde tasarlanması sağlanmalıdır.
2) Etkinlikleri düzenleyen kişilere engelli öğrenci birimleri tarafından erişilebilirlik (fiziksel
erişim, bilgiye erişim) hakkında eğitimler verilmesinin sağlanması.
3) Etkinlikler erişilebilir şekilde duyurulmalıdır. Örneğin, tekerlekli sandalye kullanıcıları için
afişlerin uygun yükseklikte olması, az görenler için büyük punto ve kontrast renkler
kullanılması, tam görme engelli olanlar için Brail yazı formatının kullanılması ve internet
ortamındaki görsel paylaşımların betimlemeli olması.
**Katılımı hedefleyen tüm etkinliklerin sonuçlarının düzenli olarak takibi, ölçümü ve
değerlendirilmesi yapılmalıdır.
**Ayrıca, toplumsal katılım ve ayrımcılık temalı toplantımızda birim internet adreslerinin
belli başlıkların ortak olması yönünde öneri getirilmiştir.
3- Ders Materyalleri ve Akıllı Sınıflar
Oturum Başkanları: Prof Dr Esra AKI Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi/ Hacettepe Üniversitesi Engelli
Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcısı
Doç Dr Cevriye ERGÜL Ankara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü
Dr Öğretim Üyesi Pınar ŞAFAK Gazi Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü
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PROBLEMLER
1-Engel gruplarını ayrı ayrı ele alıp problemleri öyle çözümleyelim, en dezavantajlı bireylerin
işitme engelli bireylerin olduğu problemin sadece ders materyalleri değil sınavların olduğu da
belirtildi.
2-İşitme engelli öğrencilerin daha dezavantajlı birey olmaları ile derslerde toleranslı
davranılarak öğrenmesinin önüne geçilmesi, ders verilmemesi tercümanlık konusunun
sistemleştirilmemesi, gelen tercümanların yeterli maddi desteği alamaması
3-Tercümanlıkta YÖK kriter belirlenmemesi
4-İşaret dilinin farklılığın olmaması, standart olmaması önemli.
5- Ekran okuma programlarının ekonomik olarak öğrencileri aştığını, YÖK bu durumu
destekleyebilir mi ?
6-Görme engelli öğrenciler için ekran okuma programları için kaynaklarımız olduğu fakat
bunları etkin kullanamamamız önemli bir sorun.
7-Ekran okuma programlarının daha kolaylık sağlayanların lisans alımlarının sağlanması,
materyallerinin erişilebilirliğinin geliştirilmesi.
8-Engelli öğrencilerin eğitim hayatında kaynakları etkin kullanamama, verilen eğitimi
kendisine özgü eğitimin verilememe nedeni ile anlayamama, özellikle işitme engelli bireylerin
eğitimde materyal ve metotlara ulaşamaması söz konusu.
9-Eğitim hayatında başlangıç aşamasından üniversite çağına kadar desteklenmesinde sorunlar
var.
10-Görme engelli öğrenciler olarak eğitim hayatlarında kitap içeriğinin ve yapısının uygun
değil.
11- Görme engelli öğrenciler için teknoloji ulaşımda, kullanımda maliyet alanlarında problem
yaşandığını
12-Dezavantajlı bireylerde uzaktan eğitim alan öğrencilerin verilen eğitim ile anlaşılırlığı
zorlayan etkenler oluşturuyor. Bireye özgü dikkat edilmeden konuşulma vb.
13-e-Kpss sınavı için verilen olası verilen eğitim ve sınav soruları ile problem yaşanması söz
konusudur. Örneğin: görme engelli bireyler için paragraf sorularında her kesime ait sorunun
aynı şekilde sorulması.
14-Üniversitelerde engelli öğrencilerin varlığına göre gerekli materyallerin temin edilmesi;
üniversiteye ilk gelen engel durumunu temsi eden öğrencilerin gerekli malzemelerin temin
edilmesine kadar mağduriyet yaşaması. Üniversitelerde öncesinde bunun için gerekli bütçenin
ayrılmaması çok önemli bir sorun. Üniversiteler genelinde materyallerin bulunmaması, çözüm
önerilerinin ertelenmesi söz konusu.
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15- E-KPSS sınavlarında engel durumuna özel yaklaşımın olmaması
16-işitme engelli öğrenciler için verilen paragrafı tam anlayamama, genel olarak Türkçeye
hakim olamama nedeniyle bu bireylere özgü özel bir eğitim sisteminin olmaması ve bu
durumun sınavlarda başarısızlık ile sonuçlanmasına yol açmaktadır.
17-Üniversite başlangıç aşamasında engelsiz birimlerine ulaşımda problemlerin yaşandığı,
ulaşımda sıkıntı yaşanmaktadır.
18-Otizmli öğrenciye standardize bir eğitim planı yok. Özel eğitimcilerin eğitim alanları için
yeterli bilgi düzeyindeki yetersizlik var.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Özel eğitimciler için alan eğitiminin yapılması; bu durum için standardize olmasının
gerektiği. Eğitimcinin eğitimi için modül planının yapılması. Üniversitedeki
eğitmenlerin engel grupları hakkında bilgiye sahip olmaları gerektiği
2. Sistemlerin başlangıç aşamasında erişilebilirliğinin olması
3. Eğitim materyalleri standardize edilmeli, öğrencinin var olan haklarını her yerde
kullanabilmeleri sağlanmalıdır.
4. Tutumların değiştirilmesi için sadece eğitimin ile yeterli olamayacağı, eğitmenlerin
akademik danışmanların olması gerektiği, iş birliğinin akademik danışmanlarla
desteklenmesi
5. İşitme engelli bireylere göre okulların yapılandırılması(YÖK); bu okulda işaret bilen
eğitmenlerin olması, bu konu için Ulusal ya da uluslararası kongreler düzenlenmesi
6. İşitme engelli öğrencilere uygun kitapların uyarlanması için edit edilmesi, uygun
kitapların basılmasıyla öğrencilere sunulması
7. İşitme engelli öğrencilerin için işaret dili bilen eğitmenlerin istihdam edilmesi
8. İşitme engelli bireyler için materyal oluşturulması için üniversitelerin bir araya gelip
çalışılmalı ve projeler üretilmelidir.
9. Tercihe bırakılarak alan eğitmenlerin işaret dilini bilenlerin ödüllendirilmesi.
10. Üniversitelerde işaret dili enstitülerin kurulması; farklı alanlardan gelen öğrenci ve
öğrencilerin bu alanda uzmanlaşmaları
11. İşaret dilinin öğretilmesi, eğitmenliği için bir yüksek okulun açılması fakat bunun
işitme engelli bireyler için bir zorunluluk değil bireyin seçimi ile belirlenmesi. Bu
durum işitme engelli bireylerin eğitiminde materyal ve metot için öncü olabilir.
12. Engel grubunun ihtiyacına göre web sitelerin oluşturulması
13. Engel durumların ihtiyaçlarına göre gerekli olan programların YÖK tarafından eğitim
programlarına eklenmeli
14. Görme engelli öğrenciler için görme engelli müzisyenlerin eğitim programlarında yer
almaları veya kurs vermeleri;
15. Öğrenciler için verilen imkânların arttırılması; bu konuda teşvik ve uygulamaların
YÖK tarafından zorunlu hale getirilmesi.
16. Uyarlanmış programların belirlenmesi için bir kurulun kurulması ve teşvik edici
ödüllendirme yapılmalıdır.
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