
 
ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER 

7. İSTANBUL BÖLGESEL 
BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI 

Tarih / Saat :   
Saat: 
Yer:   

8 Haziran 2016 

13.00 - 16.30 

Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi 

Yönetim Bilimleri Fakültesi G045 

Katıldı: 
 
 
 

Özge Şentürk, Hakan Atasoy, Lütfü Yapıcı, İrem Altan, Süreyya Kumru, Sema Bozkır, 
Mine Çöbek, Buğse Bilgin, Figen Eroğlu, Merve Tunay, Çağrı Artan, Göksenin İnalhan, 

Sacit Akın, Resa Aydın, Songül Altınsaçlı, M.Furkan Çınnar,Hayri Çayırcı, Ilgın Aydınoğlu, 

Aynur Akar, Zuhal Pek, Serap Adıyaman, Elif Üstün  

Konuşmacılar: Zeynep Nevin Yelçe, Zeynep Bahar Çelik, Pelin Atasoy, Nevcan Özbay, Arzu Bolgül 

 
 
Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi (BAGEM) Direktörü Arzu Bolgül’ün üniversitemizin eğitim felsefesi ve özel 

gereksinimli bireylere bakışı hakkında yaptığı kısa konuşmanın ardından Engelli Öğrenci Destek Birimi Sorumlusu Nevcan 

Özbay birimde sunulan destekler ve BAGEM’in alt birimleri hakkında paylaşımda bulundu. 

Üniversitemizde yürütülen bağlantılı proje ve çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere sırasıyla;  

• Uzman Psk. Pelin Atasoy, “Farklılıklarla Yaşama Becerileri ve Problem Çözme Becerileri”  atölye çalışmaları 

hakkında bilgi verdi.  

• Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik, TDP101 dersinin içeriği ve özel gereksinimli 

bireyler ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaştı. 

• Öğretim üyelerimizden Zeynep Nevin Yelçe PROJ102 dersi kapsamı ve 2015-2016 akademik yılında üniversitelerde 

yürütülen “Engelsizİstanbul” projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Aynı zamanda özel gereksinimleri olan bir birey 

olarak “SU’da Çalışan Olmak” hakkında paylaşımlarda bulundu. 

12-14 Mayıs 2016 Anadolu Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nda 

görüşülen konular ve çalışmalar hakkında Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Zuhal Pek’in notları 

üzerinden görüşler alındı. 

Ana başlıklar: (bkz. Ek-Marmara Univ.Çalıştay Tutanağı) 

1. Engelli Öğrenci Birimlerinin YÖK’ten beklentileri. 

2. Engelli Öğrenci Birimleri ve Eğitim–Öğretim Süreci: 

Engelli Öğrencilerin Ortaöğretimden Yüksek Öğretime Yönlendirilmesi 

Eğitsel Gereksinimlerin Belirlenmesi 

Öğretim Programlarının Uyarlanması 

Sınavların Uyarlanması 

Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi ve Uyarlanması 

Personel Farkındalığının ve Eğitiminin Sağlanması 

3. Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik 

Engelli bireylerde yürütülen araştırmalar (bilgi edinme hakkı kanunu, sosyal deney konusu)  

Engelli bireylerin eğitim hakları 

Engelliliğe dair diğer etik ilkeler 



Üzerinde özellikle durulan konular: 

1. Birimlerin insiyatifinin dışında staj için destek konusunda üniversitelerin kariyer merkezleri ile koordineli çalışmak. 

2. YÖK’ten gelen talep için E-kayıt ve YÖKSİS’de engel durumlarının ve oranların belirtildiği datanın oluşturulması.  

3. Meslek Yüksek Okullarından üniversitelere sınavsız geçilen programlarda, sınavsız geçiş hakkının kaldırılması. 

4. MEB’den YÖK’e geçen özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ve öğretim bilgilerinin paylaşımı. 

5. Öğrencilerin ihtiyaçları için ilgili akademik ve idari personele bilgilendirme mektubunun gönderilmesi. Dünyada 

örnekleri çok, Türkiye’de bazı üniversiteler uyguluyor. Çalıştayda Anadolu Üniversitesindeki uygulama tartışıldı. 

Bu mektubun öğrenci, akademisyen ve birim sorumlusu ile ihtiyaçlar belirlenip imzalı bir taahhüt haline sokulması 

üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Birimlerin standartlarını belirleyen yönerge mevcut ise ve şeffaf olarak paydaşlarla 

paylaşıyorsa herhangi bir taahhüte gerek kalmaz. 

6. 2007’den beri yapılan çalıştayların sonuçlarının ne kadar hayata geçirildiğinin hep tartışıldığı ve 10. Çalıştay’ın 

hem katılımcılar için hem de çıkan sonuçlar açısından oldukça verimli olduğu görüşbirliğine varıldı. Zuhal Pek’in 

toparladığı notlar gayrı resmi olarak çalıştayda görüşülen her konuyu özetliyor, kendisine teşekkür edildi. Çalıştay 

çıktıları paylaşılana kadar bu notlardan faydalanılabilir. (bkz. Ek-Marmara Univ.Çalıştay Tutanağı) 

7. Engin Yılmaz çalıştay ve toplantı gözlemlerini paylaştı: 

a. Fiziki ortamların erişilebilirliği ile ilgili oldukça ciddi bir yol kat edildiğini, bundan sonra eğitim 

malzemelerinin  oluşturulması, eğitim süreçlerinin uyarlanmalarındaki eksikliklerin giderilmesi için 

çalışılması gerektiğini belirtti.  

b. Toplantılara engelli katılımının hala yetersiz olduğu görüşünü paylaştı. Engelli öğrenci katılımını ve 

sorunlara çözüm ütermede katılımcı olmalarının sağlanması gerektiğini düşündüğünü iletti. 

c. Güncel hayatın içinde “Farkındalık Eğitimleri” nin normalleştirilmesi konusunda fikir paylaştı. 

8. Resa Aydın engelli güçlendirmesi konusuna çok önem verilmesi gerektiğini ve İstanbul grubu olarak bu konuda 

proje geliştirilmesini önerdi. Bu proje için Renkli Kampüs örneğinden yola çıkarak birşeyler yapılması gerektiğini 

paylaştı. Öneri olarak sadece engelli öğrenciler için engelli-engelsiz öğrencileri bir araya getiren ortak bir 

oryantasyon, ihtiyaç olan eğitimleri modüller olarak farklı zamanlarda uygulamak gibi sorunları aşmaya yönelik bir 

çalışma yapılabileceğini ve bu çalışma için bir alt grup oluşturup hep birlikte projenin ana hatlarını 

olgunlaştırılabileceğini önerdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi web sitesi için: http://ciad.sabanciuniv.edu/ 
Telefon: 0216 483 9299 

E-Posta: ciad-admin@sabanciuniv.edu 
Toplumsal Duyarlılık Projeleri web sitesi için: http://cip.sabanciuniv.edu/tr 

Telefon: 0216 483 3627 
E-Posta: cip@sabanciuniv.edu 

Temel Geliştirme Direktörlüğü  web sitesi için: http:// fdd.sabanciuniv.edu/tr 
Telefon: 0216 483 9708 


