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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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“Engelli Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavlarına Katılımı ve Öğrenimleri 
Çalıştayına” katılım sağlandı. 
 
3.Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongre programı içerisinde ve Selçuk Üniversitesi Spor 

Bilimleri fakültesinde 21 Kasım 2017 tarihinde “Engelli Öğrencilerin/Sporcuların Özel Yetenek Sınavlarına  ve 

Eğitim-Öğretimleri Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştaya 23 Üniversiteden toplamda 28  katılımcı iştirak etmiş 

ve aşağıdaki gündem konuları çerçevesinde sorunlar ve çözüm getirmeye yönelik görüşler belirtilmiştir. 
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ÇALIŞTAY KONULARI VE BÖLÜMLERİ 

Engelli Öğrenci adaylarının Özel yetenek sınavına Başvuruları ve uygulamaları 

a. Sınavlara katılabilecek Engellilerin, engel türleri ve derecelerinin belirlenmesi 

b. Engel tür ve derecelerine göre sınav uygulamalarının tespiti 

c. Engelli adaylar için kontenjan belirlenip belirlenmemesi 

d. Diğer 

 

1. Engelli Öğrencilerin Eğitim Öğretim Dönemi 

a. Öğrencilerin engel durumlarına uygun bölümleri tercihleri 

b. Uygulama dersler için engelli öğrencilere göre uyarlamaların yapılması 

c. Öğretim elemanlarının bu konularda gelişimi için seminer kurs verilmesi 

d. İşitme, Görme, Bedensel ve Zihinsel Engelli öğrencilerin ve öğretim elemanlarının karşılaştıkları 

sorunlar 

e. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik bölümü dışındaki diğer bölümler de yer alan Engelli öğrencilerin 

bir kısmı öğretmenlik formasyonu uygulaması ile öğretmen olabilmeleri ve Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümüne bu öğrencilerin alınıp alınmaması 

f. Sınavı kazanan adayların bilişsel öğrenme becerilerine hazır oluş düzeyleri 

g. Millilik derecesi ile YÖK tarafından yerleştirilen öğrencilerin durumları 

h. Spor Bilimleri Fakültelerinin ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarının fiziksel koşul olarak 

Engellilere uygunluk durumları 

i. Diğer öğrenciler ile karma eğitim veya ayrı eğitim verilip verilmeyeceği 

j. Diğer 

Engelli sınıflandırmalarının oldukça farklılık göstermesi, öğretim elemanı ve fiziki şartların yetersizliği, 

engellilerin özel yetenek sınavlarında ve eğitim- öğretim uygulamalarında büyük sorunlarla karşılaşılmasına 

sebebiyet vermektedir. Üniversitelerin de büyük bir çoğunluğunun farklı uygulamalara yer vermesi bu konuda 

hala belirsizliğin sürmesine neden olmaktadır. Bu konunun çözüme kavuşturulması ve genel bir uygulama 

yolunun bulunması düşüncesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerden ve Engelli öğrenci birimlerinden 

katılımcılar çalıştay süresince değerlendirmeler de bulundu. 

 



 5 

“Gönüllü Ders Projesi” başladı. 
 
  Görme engelliler derneğine kayıtlı olan kişileri gönüllü öğrencilerimiz Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya,    
 Genel Kültür konularında ders çalıştırıyor ve sınavlara hazırlıyoruz. 
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“Sesli Kitap” Projemiz Başladı. 
 
Sesli Kitap projemizin eğitimleri Yrd. Doç. Dr. Mualla MURAT, Prof. Dr. Cem Kağan UZUNÖZ tarafından 
verildi. Projenin deneme çekimleri gerçekleştirildi. 
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 “İŞARET DİLİ “ kurslarımız tamamlandı. 
 
    576 öğrencimizin katılımı ile açılan 13 adet “Temel Seviye İşaret Dili” kurslarımızdan dönem    
   sonunda 400 öğrencimiz belge almaya hak kazanmıştır. 
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“Mektebim” okulları öğrencilerine İşaret Dili Eğitimi verildi. 
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Aile Bakanlığı EYHGM tarafından düzenlenen “Erişilebilir Üniversiteler “ 
seminerine katılım sağladık. 
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce erişilebilirliğin önemini 
üniversitelere aktarmak ve işbirliğini arttırmak amacıyla düzenlenen “Erişilebilir Üniversiteler 
Seminerleri”nin üçüncüsü, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 7 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. 
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Seminere, İstanbul ve çevre illerdeki 61 
üniversiteden 185 kişi katılım sağladı. 
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“    12 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından İstanbul Valiliği’n de 
gerçekleştirilen “Bilişim Erişilebilirliği” toplantısına katılım sağlandı. 
 

 
 

Engelli öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz oryantasyon programı 
tamamlandı.  
Engellli öğrencilerimize yönelik  “Engelli Hakları, Erasmus Fırsatları, Afet “ konularında eğitimler 
gerçekleştirildi. Talepleri dinlendi. Birim hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 
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