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İstanbul Aydın Üniversitesi “Engelsiz Yaşam Araştırma Ve 

Uygulama Merkezi” engelli bireylerin “bağımsız yaşama” 

koşullarına erişme ve kent yaşamına katılabilmeleri için mimari, 

sosyal, eğitim-öğretim, politika geliştirme gibi alanlarda 

araştırma, proje geliştirme, toplum farkındalığını artırma, 

engelli bireylerin aktif olarak iş yaşamına katılmaları ve 

istihdam olanaklarının artmasına katkı sağlama ve bu alanda 

gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmaktır.  
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Engellilerin, eğitim başta olmak üzere, sağlık,  rehabilitasyon, istihdam, 
bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her yönden 
gelişmelerinin ve karşılaştıkları engellerin kaldırılmasına yönelik 
tedbirlerin alınması ve bu yolla toplum hayatına katılmalarının 
sağlaması bazı kurum ve kuruluşları bakımından yasal zorunluluk 
arzetmesi yanında, tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum 
örgütlerinin sosyal sorumluluk bilinciyle yerine getirmesi gereken 
görevlerdir.   

Üniversitemizde bu bilinçle kurulan Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezinde de  
toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın arttırılmasından, engelli bireylerin bağımsız yaşama 
koşullarına erişmesi, aktif olarak iş hayatına katılmalarının sağlanmasına kadar birçok konuda 
akademik ve sosyal çalışmalar yürütülmektedir. 
 
Merkezimizin faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve daha fazla kişiye ulaşmasını yönetim olarak 

çok önemsiyor ve destekliyoruz.              
                                                                                                          Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ 

 
 
 

 

 

Eğitim, günümüz toplumunun en önemli medeniyet 
bileşenlerinden biridir. “Eğitim bir ayrıcalık değil, herkes için 
doğuştan gelen bir haktır” ve herkes tüm yaşamı boyunca 
bu hakka sahiptir. Engelli bireyler de bu hakkın en önemli 
yararlanıcılarından biridir. 
 
Başkanı olduğum İstanbul Aydın Üniversitesi’nin engelli 
bireylerin eğitim ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurarak 2012 yılında “Engelsiz Yaşam Araştırma ve 
Uygulama Merkezini” faaliyete geçirdik. Merkez 
bünyesinde kurulduğu günden bugüne birçok sosyal 
çalışma hayata geçirildi. Birden çok kurumla işbirlikleri 
geliştirildi. Engeli olan ve olmayan bireylere yönelik 
sürdürülebilir projeler geliştirildi. 
 
Bu vesileyle Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin 2015-2016 akademik yılı güz döneminde 
hızla yayılan faaliyet ve işbirliklerini anlatan EYPRO 
Bülteninin bu ilk sayısını memnuniyetle karşılıyor; 
engelliler konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşlar için 
faydalı olacağını umuyorum. 
 

Dr. Mustafa AYDIN 

Başkanın Mesajı 
 

Başkanın Mesajı 

Rektörün Mesajı 
 

Rektörün Mesajı 
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“Gönüllü Ders Projesi“gerçekleştirildi. 25.02.2017 / 15.05.2017 
GÖZDER’e kayıtlı görme engelli bireyleri, İAÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerimiz bir dönem süresince haftanın belirli 
günleri yeri Bakırköy’ de olan Görme Engelliler Derneğine giderek sınavlara hazırladılar.   
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“İşaret Dili” kursumuz tamamlandı. 24/02/2017 – 24/04/2017 
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“Tarihi Yarımada” gezisi düzenlendi. 05/04/2017 Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı 

fotoğrafçılık kursu engelli kursiyerleri ve İAÜ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü öğrencileri ile 
birlikte “Engelsiz Fotoğraf Sergisi” öncesi  “Tarihi Yarımada” gezisi düzenlendi. 

İAÜ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü öğrencilerine ve öğretim 
elemanlarına destekleri için sonsuz teşekkür ederiz. 
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“Engelsiz Fotoğraflar Sergisi” düzenlendi. 10/05/2017-12/05/2017 

“Sanatla Birlikte Daha Güzel Karma Fotoğraf Sergisi” Engelliler haftasına özel Bağcılar 

Belediyesi Engelliler Sarayı’n da ünlü   fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven ‘in öncülüğünde gerçekleşti. 
Bağcılar Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz sergimizin açılış törenine Bağcılar Kaymakamı Orhan 
Çiftçi, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, İstanbul Aydın Üniversitesi Fotoğrafçılık ve 
Kameramanlık Bölüm Başkanı Babürhan Cörüt ve bölüm öğrencileri, ekranların sevilen yüzlerinden 
Alper Saldıran, Tolga Tekin, Rüzgar Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı . 

 

Etkinlik, engelli kursiyerlerin fotoğraf, tasarım ve seramik çalışmalarının hazırladığı görüntülerinden 

oluşan video gösterimi ile başladı. Sonrasında engelli kursiyerlerin müzik aletleri eşliğinde 

hazırladıkları ritim gösterisi katılımcıların beğenisini kazandı. Kursiyerlerden oluşan dansçıların hip 

hop gösterileri ise açılış töreninde renkli görüntüler oluşturdu. Ardından “Hayatı çek” sloganıyla 

başlatılan Engelsiz Fotoğraflar Atölyesi’nde ünlü fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven’den ders alan 

kursiyerlerin fotoğraf çalışması, el tasarımları ve seramik eserlerinden oluşan karma serginin açılış 

kurdelesi kesildi. Engelsiz sanatçıların gözünden İstanbul’u anlatan fotoğraf karelerinin yer aldığı 

sergide Eminönü, Galata Kulesi, Taksim ve Balat gibi birçok semtin fotoğrafları sanatseverlerin 
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beğenisine sunuldu. Engelli kursiyerler, tüm çekim çalışmalarını İAÜ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 

Bölümü öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiler. 

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

 
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi adına teşekkür plaketi 
Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi tarafından takdim 
edildi. 
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 Engelsiz Fotoğraflar Sergisi Açılış Töreni 10/05/2017 
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“Engelsiz Mutfak Atölyesi“ 26/04/2017 tarihinde Bağcılar Belediyesi 
Engelliler Sarayı İşbirliği ile İAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü’nün uygulama mutfaklarında gerçekleştirildi. 

Renkli anlara sahne olan etkinlikte, Engelliler Sarayı’nda aşçılık ve yemek eğitimi alan engelli bireyler, İAÜ 

Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlileri Duygu Tuğcu ve Yıldırım Beyazıt Serim gözetiminde pasta, makarna 

ve browni yaparak yeteneklerini sergilediler.  
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“ENGELLİ VE HASTA MAHPUS OLMAK PANELİ” 

Rektör Yrd. Prof. Dr. Ömer Özyılmaz açılış konuşmasında eğitim sisteminin uzun bir dönem orta 
düzey seviyedeki kişilere hitap ettiğini fakat son yıllarda bu konuda ciddi anlamda çalışmalar 
yapılmaya başlandığından bahsetti. Dünyada üstün yeteneklilerle ilgili ilk çalışmayı millet olarak 
bizim yaptığımızdan ve Osmanlı da Enderun Mekteplerinin üstün yetenekli yöneticiler yetiştirdiğini 
söyledi. 
 

 
 

 

                                                                                           

Engelsiz Yaşam Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı 
Süreyya KUMRU konuşmasında, 
hapishaneler ve mahpuslarla ilgili 
daha fazla araştırma yapılmasına 
ihtiyaç duyulduğunu ve mevcut 
kaynakların yetersizliğinden bahsetti. 
Özellik engellilerin diğer mahpuslarla 
eşit koşullardan yararlanabilmesi için 
mevcut ortamların erişilebilir 
olmasının önemini vurguladı. 
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    I. OTURUM : Oturum Başkanı Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur TEKİN 

 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Başkanı Mustafa Eren, Türkiye de hapishane ile ilgili 
akademik çalışmaların çok fazla yapılmadığından, yayınların azlığından ve hapishanelerin özel 
ihtiyacı olan kişiler gözetilmeden inşa edildiğinden, 2005 yılından itibaren mahpus sayısındaki hızlı 
artışdan bahsetti. 
 
Cezaevi Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Cukadar Foucault’un Penceresinden Cezalandırma ve 
Hapishanelerden bahsederken İnsanların bedenlerinin değil ruhlarının, kalplerinin cezalandırıldığını, 
hapishaneleri çok soğuk ve renklerin çok mat yerler olduğunu, uzun duvarları olduğunu sözlerine 
ekledi. 
 
Prof.Dr. Uğur Tekin toplumun alt seviyesinin yoksul kesiminin daha yoğun cezaevlerinde 
olduğundan bahsetti. 
 
Av. Turan Hançerli Anayasının 17. Maddesinden hasta ve mahpusa yardım ve destek den ziyade 
eşitlik ilkesini, eşit  muamelenin önemini vurguladı. 
 
 
 



 15 

 
     II. OTURUM: Oturum Başkanı Hakan Özgül STK Yöneticisi-Danışman 

 
 
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’n den Yılmaz Kino,  8 Temmuz 2013 tarihli bilgi edinme 
başvurumuza gelen cevapta Türkiye genelindeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde 115 engelli tutuklu ve 
hükümlü bulunduğu ifade edilmektedir. Türkiye hapishaneleri yapılırken mimarilerinde engelli erişimi göz 
önünde bulundurulmamıştır. Hapishane girişleri  engelli mahpuslar, ziyaretçiler, avukatlar ve memurlar için 
bir çok sorun teşkil etmektedir. Hapishane Girişlerinde bulunan merdivenler  hapishane erişimini tekerlekli 
sandalye kullanıcısı bireyler için engellemektedir.  
 
2013’te Derneğimizin yaptığı hapishane ziyaretinde bu sorunla karşılaşılmıştır, kişi ancak taşınarak 
merdivenleri aşabilmiştir. Hapishane giriş kapılarında boy turnikeleri bulunduğu için tekerlekli sandalye 
kullanıcısı bireyler bu kapıdan geçememektedir.  
 
Geçişleri ancak bir güvenlik görevlisi tarafından taşınarak olmaktadır. Engelli kişi eğer bir kadınsa güvenlik 
görevlisinin kedisini taşımasına izin verdiğine dair bir belge imzalamaktadır. Bu da kişi için  onur kırıcı 
olmaktadır. Güvenlik uygulamaları nedeniyle, Tekerlekli  sandalye kullanıcısı  ziyaretçiler,  x ray cihazından 
süründürülerek geçirilebilmektedir. Hapishane girişleri  yalnız tekerlekli sandalye kullanıcıları için sorun 
teşkil etmemektedir. 
Görme engeli bireyler içinde sorunlar teşkil etmektedir. 
Hapishane girişlerinde göz okutma cihazları bulunduğu için görme engelli bireylerin hapishane  girişinde 
sorun yaşayabilmektedirler. 
Bunun yanında baston ile hapishane içine girememektedirler. 
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Hapishanelerin katlı olması, rampa ve asansörlerin olmaması nedeniyle ortopedik engelli mahpuslar 
hapishane içerisinde  de koğuştan çıkmayabilmektedirler. 
Aynı katta olmayan ortak kullanım alanlarını kullanamamaktadırlar. 
Havalandırma, revir ve sevklerde zorluklar çekmektedirler. Görme engelli mahpuslar mektuplaşma 
haklarından yararlanmamaktadırlar, mektup hakkını kullanmak için mektuplarını koğuş arkadaşları okuyup 
yazmaktadır.  
Bu da mahpusun mahremiyetini ihlal etmektedir. İşitme Engelli mahpuslar, yasalara göre haftada 10 dakika 
olan telefon görüşmesi haklarını kullanamamaktadırlar. 
Kendileri için herhangi bir görüntülü arama sistemi yapılmadığı için aileleriyle konuşamamaktadırlar. İşitme 
Engelli bireyler sadece hapishanede değil yargı sisteminde de hak ihlallerine uğramaktadırlar. 
Ailelerinin tercümanlık yapması yasak olduğu için ücreti kendileri tarafından karşılanan işaret dili 
tercümanları mahkemede tercümanlık yapmaktadır.  
Fakat engelli kişi işaret dili eğitimi almadığı için yada işaret dilindeki üslup farkından dolayı savunması yanlış 
bir şekilde ifade edilebilir. 
Hastaneye, mahkemeye ve başka hapishanelere sevkler Ring araçlarıyla yapılmaktadır. 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında: ‘Ceza infaz 
kurumlarında engelli hükümlü ve tutukluların transferlerine olanak sağlayacak rampa veya lift düzeneği 
bulunan ring araçları bulunmamaktadır.’ denilmektedir. 
Koğuşların kalabalık olması, kapasitesinden fazla mahpusu barındırması mahpuslar için çok zorluklar 
yaratmakta olup hastalıklar üretmekte, var olan hastalıkları yaymaktadır. 
Nöbetleşe uyumaya diğer mahpuslar gibi engelli ve ağır hasta mahpuslar da tabi tutulabilmektedirler. 

 Tuvalet ve banyolar  ortopedik engelliler için elverişli değildir. 
 Çift katlı ranzalar engelli mahpuslar için tehlike barındırmaktadır. 

 Engelli mahpuslar,  çamaşır ve koğuş  temizliği  gibi  temel ihtiyaçlarını  kendileri yapamamaktadırlar. 
 
 
 
 
Öneriler 

 CTE, engelli dernekleri ile birlikte var olan ve yapılması planlanan hapishaneleri engelli erişimini 
göz önünde bulundurarak düzenlemelidir. 

 Engelli ve ağır hasta mahpuslar ambulans ile hastaneye sevk edilmelidir. 

 Görme engelli mahpuslar için ses kayıt cihazları yasallaştırılmalıdır. 

 Hapishanelerde görme engelli mahpuslara Braille kursları verilmelidir.  

 İşitme Engelli mahpuslar için Avrupa ülkelerinde örneği olan görüntülü konuşma olanağı 
sağlanmalıdır. 

  Hapishane personellerine işaret dili eğitimi verilmelidir. 

  Güvenlik Uygulamaları engelli bireyler için onur kırıcı olmayacak şekilde düzenlenmelidir. 
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               İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ’ –MAYIS 2017 

 

 

Büyükşehir Belediyesi’nin Lütfü Kırdar da Engelliler Haftası yararına düzenlemiş olduğu etkinliğe 
üniversitemizi ve merkezi temsilen “Sosyal Hizmet Bölümü” öğrencilerimiz katılarak etkinliğe dair bazı 
anlarını da bizlerle paylaştılar. 
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MERKEZ MÜDÜRÜ - YRD.DOÇ.DR.AYŞEGÜL KINIK TOPASLAN 

     
 
MÜDÜR YARDIMCISI – SÜREYYA KUMRU 

 

  

 
Engelsiz Yaşam   
Araştırma Ve Uygulama Merkezi 
Florya Kampüsü Beşyol Mah. İnönü Cad.  
No:38 Sefaköy - K. Çekmece – İstanbul 
 

İrtibat Kişisi :   Süreyya KUMRU 

E-mail            :  sureyyakumru@aydin.edu.tr 
Tel                  : +90 212 444 1 428  Dahili: 14636 
Fax                  : +90 212 425 57 59 
Twitter           :   IAU_EYPRO  


