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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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 “TEMEL SEVİYE İŞARET DİLİ “ Sertifika Programımız Tamamlandı. 
 
     19.02.2018 tarihinde başlayan 40 saatlik, ücretsiz 10 farklı sınıf olarak açtığımız “Temel Seviye  İşaret 
Dili” Kurslarımızdan 300 öğrencimiz mezun oldu ve sertifika belgesi almaya hak kazandılar. 
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Sesli Betimleme Eğitimi Düzenlendi. 09/03/2018 
 
 Kitap seslendirecek öğrencilerimizin daha donanımlı olmaları için Sesli Betimleme Derneği İşbirliği ile  
Sesli Betimleme Eğitimi düzenledik. Sesli Betimleme Derneğine vermiş olduğu destek için çok teşekkür 
ederiz. 
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 Görme Engelli Öğrencilerimiz için Ders Kitapları Seslendirildi. 26/02/2018 
 
  Alandan öğrencilerimizin desteği ile projemizi sürdürdük. Kendilerine gönüllü destekleri için  
  çok teşekkür ederiz.  
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  “02 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Paneli” düzenlendi. 

    Eyüp Belediyesi işbirliği ile Eyüp Sultan Kültür ve Sanat Merkezinde “ 02 Nisan Dünya Otizm    
Farkındalık Günü” Paneli düzenlendi. 
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Son olarak konuşması için Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yrd. Süreyya 
KUMRU’ya teşekkür plaketi takdim edildi. Süreyya Kumru konuşmasında üniversitelerdeki Engelli 
Birimlerinin yapmış oldukları çalışmalardan, otizmli ve aspergel spectrumlu öğrenci sayısının en çok kendi 
üniversitelerinde olduğundan ve bu engel grubundaki bireylerin üniversiteye kadar gelebiliyor olmasının her 
birey için birer başarı hikayesi olduğundan bahsetti. 

 

Başarı Hikayesi-1  Panelde otizmli öğrencimiz Doğukan Telek’in annesi kadın doğum 
uzmanı Dr. Amber Telek, Doğukan’ın çocukluğundan bugüne kadar yaşadıkları zorlukları, 
zorlukları nasıl aştıklarını ve bugün “Çizgi Film Animasyon” bölümünü nasıl 
kazandıklarına kadar olan süreçleri otizmli ailelerle paylaştı. Kendisine konuşması için 
Eyüp Belediyesi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. 

Başarı Hikayesi-2 Panelde Aspergel sendromlu Tarih Bölümü öğrencimiz Bozkurt Midi 
çocukluğundan bugüne kadar aldığı eğitimler, sosyal ilişkilerden, kişilerin ona karşı  olan 
davranışlarına ve nasıl sosyalleştiğinden bahsetti. Kendisine konuşması için Eyüp 
Belediyesi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. 
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Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı İşbirliği ile “DOĞA KAMPI”   
etkinliği gerçekleştirildi. 24/04/2018 
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 Zorlu yürüyüş parkurlarında kulüp öğrencilerimiz ve özel gereksinimli 
bireyler birlikte takım ruhu ile hareket ettiler.
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Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı İşbirliği İle Uçurtma Şenliği 
düzenledik. 18/04/2018 

Topluma hizmet ders kapsamında 20 öğrencimiz bir dönem boyunca bizimle birlikteydiler. Bağcılar 
Belediyesi Engelliler Sarayı işbirliği ile düzenlenen uçurtma şenliğinde ise özel gereksinimli bireylere akran 
danışmanlığı yaparak birlikte uçurtma uçurdular. 
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Otizm Farkındalık Seminerini Gerçekleştirdik. 30/04/2018 

Çizgi Film Animasyon Bölümü öğrencimiz Otizmli Süleyman Öztürk ve babası Mustafa Öztürk  
gerçekleştirmiş oldukları tiyatro gösterisi ile otizm konusunda öğrencilerimize farkındalık yarattılar. 
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ENGELSİZ TASARIM DEFİLESİ 02/05/2018  

 Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı ve İAÜ Moda Tasarımı Bölümü ortaklığı ile Moda Defilesi gerçekleştirdik. 

 

Moda Tasarımı öğrencileri engelli gençlerle bir araya geldi. 3 ay süren çalışmalar sonucunda deniz kabukları, 

balıkçı ağları, çapa, dümen ve halat figürlerinin yer aldığı tasarımlarla podyuma çıkan 80 engelli manken 

büyük beğeni topladı. 

Engellilerin sosyal yaşam becerilerine katkı sağlamak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Aydın 

Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Engelsiz Tasarım Defilesi”nde engelliler ve Moda Tasarım Bölümü 

öğrencileri birlikte podyuma çıktı. 3 ay süren çalışmanın ardından öğrencilerin Marine konseptinde (deniz 

kabukları, balıkçı ağları, çapa, dümen ve halat figürlerinin yer aldığı tasarımlar) hazırladığı tasarımları sunan 

engelli mankenler göz doldurdu. Programda açılış konuşması yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 

Çağırıcı, “Bu merkeze giren herkesin yüzünün güldüğünü görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu 

belirtmek istiyorum. Bugün de birçok projede birlikte çalıştığımız Aydın Üniversitemizin öğrencileriyle 

buradaki kardeşlerimizin birlikte hazırlamış olduğu defilede birlikteyiz. Emeklerini sergileyecekler. Hepsini 

tebrik ediyorum” dedi. 
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“ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK HEYECANLA ÇALIŞTILAR” 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli, "Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya bu 

çalışma fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.  Bu etkinliğin olmazsa olmazı moda tasarım 

öğrencilerimiz çok heyecanla çalıştılar. Sergilenecek olan tasarımlar onların ilk ürünleri. O yüzden çok değerli. 

Hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu. 

"BERABER BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİLER" 

Moda Tasarımı bölümü öğrencileriyle engelli gençlerin tasarımları birlikte organize ettiklerini anlatan İstanbul 

Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, 

"Merkez olarak hem kendi bünyemizdeki engelli öğrencilere yönelik hem de sosyal anlamda dışarıdan hayata 

katılmak isteyen engelli öğrencilerle çalışmalar yapıyoruz. Moda Tasarım bölümünden yaklaşık 100 öğrencimiz 

engelliler sarayının 100 öğrencisiyle birlikte bir kıyafet tasarladılar, 3 hafta boyunca bir araya geldiler provalar 

alındı. Beraber bir hayal gerçekleştirdiler. Tasarımlarını birlikte çalışarak organize ettiler" ifadelerini kullandı. 

"DEFİLE SONUNDA KIYAFETLERİ HEDİYE ETTİLER" 

Birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Süreyya Kumru, "Engelli 

öğrencilerimizin bugün tek başlarına sokağa çıkmaları söz konusu değilken artık sosyal hayata katılımlar ciddi 

anlamda arttı. Biz de gerek üniversitedeki öğrencilerimizle gerek engelli öğrencilerimizle birlikte çalışma 

yaparak onların da hayatta olduklarını onların da birbirleriyle var olduklarını ortaya koymak istedik" dedi. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Nihal Bolkol ise defile sonunda öğrencilerin 

tasarladıkları kıyafetleri engelli öğrencilere hediye edeceklerini belirtti. 

"BU PROJE BİZİ ONURLANDIRDI" 

Proje için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Moda Tasarım bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Uysal, "Bu bizi çok 

onurlandırdı, İnşallah devamı gelecek. Engellilerimizle tanıştığımızda onlara uygun bir şeyler yapmak için 

emek harcadık. Onların heyecanına ortak olmak bizi heyecanlandırdı" dedi. Moda Tasarım 2. sınıf öğrencisi 

Cemre Köz ise projenin tüm öğrencileri çok heyecanlandırdığını vurguladı. 

KAFKAS HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ GÖZ DOLDURDU 

Konuşmalardan sonra Engelliler Sarayı Kafkas Halk Oyunları Ekibi, folklor gösterisi yaptı. Gösterinin 

ardından heyecanlı oldukları gözlenen üniversite öğrencileri ve engelliler müzik eşliğinde podyuma çıktı. 

Engelsiz Tasarım Defilesi’nde 80 öğrenciden her biri engelliye eşlik etti. Öğrencilerin ilk ürünü olan Marine 

Konseptinin sunumunu yapan engelli mankenler göz kamaştırdı. Engellilerin giydiği kıyafetler arasında en çok 

dikkat çeken balık ağı ve korsan kostümü oldu. Engellilerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. 

           DHA BASIN HABERİ 
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 Etkinliğin sonunda değerli hocalarımız ve öğrencilerimizle birlikte   
yaşadığımız mutluluk tarif edilemezdi.
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İrtibat Kişisi :   Süreyya KUMRU 
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