ENGELSİZ İZMİR ÜNİVERSİTELERİ GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI
11 Aralık 2013 günü Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Ege Üniversitesi’nden Doç Dr.
Hatice Şahin, 9 Eylül Üniversitesi’nden Aylin Çepiş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Gizem
Yılmaz, Yaşar Üniversitesi’nden Serpil Kahraman, İzmir Üniversitesi’nden Tuğba Küçükdoğaroğlu,
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden Hatice Yıldırım Sarı ile İzmir Üniversiteleri platformu adına Kıvanç
Hekim katılmıştır. Toplantıya Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan da katılım
göstermiştir.
Gündem:
1. 10 Aralık 2013 günü İzmir Valiliği’nde gerçekleşen engelli hakları konulu toplantı hakkında
bilgilendirme yapılması.
2. İstihdam zirvesinde “Engellilik” teması konusunda bilgilendirme yapılması.
3. İzmir Üniversiteleri Engelli Öğrenci Birimleri için bir etkinlik takvimi oluşturulması.
Karar:
1. 10 Aralık 2013 günü İzmir Valiliği’nde gerçekleşen engelli hakları konulu toplantıya Doç. Dr.
Hatice Şahin katılmıştır. İnsan hakları kurulunda “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle engelli
hakları ile ilgili bilgilendirme yapılmış, istatistiki bilgiler paylaşılmıştır.
2. 19‐20 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleşecek olan 2. İzmir İstihdam Zirvesi’nde konu “Güvenli
ve Engelsiz İstihdam” olarak belirlenmiştir. Konferanslarla ilgili bilgilendirme yapılmış,
materyal paylaşımı tartışılmış, üniversite öğrencilerinin katılımının sağlanması gerekliliği
bildirilmiştir.
3. Çalışmaların daha görülebilir olması adına her üniversitenin web sitesi engelsiz birimi başlığı
altına “Engelsiz Üniversiteler Kurulu Toplantı Raporlarının” eklenmesine karar verilmiştir.
4. Katılımcı üniversiteler tarafından birim sorunları dile getirilmiş; birim odasının gerekliliği,
birimlerin yapılanması, birim sorumlularının bu işle devamlı ilgilenebilecek akademik ve idari
personelden oluşması gerekliliği, toplantılara düzenli katılımların önemi konuları tartışılmıştır.
5. Study in İzmir bülteninde engellilik konusunda farkındalık sağlamaya yönelik bir sayfa
ayrılabileceği konuşulmuştur.
6. Bologna süreciyle ilgili yeni çıkan yönetmelikte öğrenci değişim programlarında engelli
öğrencilere ayrılan hibenin diğer öğrencilerden daha fazla olduğu bilgilendirmesi yapılmıştır.
7. Etkinlik Takvimi şu şekilde belirlenmiştir:
a. Ocak ayında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde panel düzenleme önerisi
b. 18‐21 Nisan 2014 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde gerçekleşecek
çalıştaya katılım
c. 16 Mayıs haftası Erzurum’da yapılacak Engelsiz Üniversiteler Çalıştayında bölgesel
toplantılarla ilgili oturum yapılması
d. Ege Üniversitesi kampüs televizyonu ve yerel televizyonlarda engelli algısı ve
farkındalığına yönelik program yapılması
e. 2011 yılında yapılan “Engellilik” temalı kısa film yarışmasının tekrarlanması. Katılımın
sağlanması için topluma hizmet dersleri kapsamında öğretim üyeleri tarafından
desteklenmesi ve kurul olarak fakültelere tanıtım toplantıları planlanması
f. Tasarım, Endüstriyel Tasarım ve Engelli temalı defile yapılması. Bunun için
üniversiteler Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden destek alınması
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i.
j.
k.
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Engelliler ve spor konulu konferans
Üniversiteler karma engelli basketbol takımı oluşturma
Engelli rol modellerle ilgili kitapçık hazırlamak
“Engel Sizsiniz” başlıklı etkinlik dizisi
Planlanan çalışmaların bahar şenliği dönemine yetişmesi ve yapılan çalışmaların bir
gün süresince Havagazı Fabrikası’nda sergilenmesi
İstanbul’da yapılan “beyazyakalilarbisiyapsa.com” gibi bir çalışmanın İzmir’e
uyarlanması ve uygulanması
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