ENGELSİZ İZMİR ÜNİVERSİTELERİ GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI
6 Kasım 2013 günü Ege 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, Gediz Üniversitesi’nden Emel Yeşilkayalı, İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi’nden Hatice Yıldırım Sarı, Şifa Üniversitesi’nden Harun Kırgöz ile
İzmir Üniversiteleri platformu adına Kıvanç Hekim katılmıştır.
Gündem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2011 yılında hazırlanıp sunulan panelin revize edilmesi
Ege Üniversitesi yayın organlarında engellilik algısı paylaşımı birim tanıtımı
Milli Eğitim Müdürlüğü ile engellilik konusunda ortak çalışma yapılması
Engelli öğrencilerle psikodrama çalışması yapılması
İşaret dili eğitimi alınması
Engelliler ve spor konulu çalışma
Çeşitli kurum ve kuruluşların üniversitelerde bulunan engelli öğrencilere ulaşma isteği
karşısında yapılabilecekler

Karar:
1. 2011 yılında İzmir Üniversiteleri Engelli Öğrenci Birim temsilcileri tarafından
hazırlanıp üç ayrı yerde sunumu gerçekleştirilen panelin yapılış amacı ve içeriği gruba
yeni katılan üyelerle paylaşılmış olup, panelin revize edilmesiyle ilgili önerilerin
alınması, bir sonraki toplantıya kadar incelenmesi için mail yoluyla paylaşılması
kararlaştırılmıştır.
2. Panel sunumunun kitapçık haline getirilerek gerekli kişi ve kurumlarla
paylaşılabileceğine karar verilmiştir.
3. Engelli öğrenci belirleme adına tüm İzmir Üniversiteleri için ortak bir form oluşturma
önerisi tartışılmıştır.
4. Her üniversite temsilcisinin, diğer üniversitelerde neler yapıldığını öğrenmek adına
birim tanıtımı yapmasına karar verilmiştir.
5. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençleri hedef alarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile
ortak çalışma ve toplantılar yapılması gündeme getirildi. İlkbahar dönemi için
çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.
6. Engelli öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri, kendilerini
tanımaları ve vücutları ile barışmalarını sağlama amacıyla psikodrama çalışması
yapılması, psikodramanın nasıl uygulanabileceği konularında fikir alışverişi
yapılmıştır.
7. İşaret dili eğitimi almanın gerekliliği, bütçenin nasıl karşılanabileceği konuları
tartışılmış olup; ortak eğitim alabilmek için yolların araştırılmasına karar verilmiştir.
8. Engelliler ve spor konulu çalışma için alt yapı çalışmasının yapılmasına, uzman bulma
arayışına girilmesine, engelli basketbol takımı kurulması için Yaşar Üniversitesi’nden
Serpil Kahraman aracılığıyla kuruluş tüzüğünün edinilmesine karar verilmiştir.

9. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen engelli öğrenci bilgilerine ulaşma isteğine ancak
resmi yazı olduğu takdirde cevap verilebileceği, diğer durumlarda gizlilik ilkesine
sadık kalınması gerekliliğine karar verilmiştir.
10. Toplantı sonucunda Kıvanç Hekim, üniversitelerdeki sosyal sorumluluk derslerine
“ceza kağıdı” uyarlaması konması teşviki veya kampanya oluşturulması önerisinde
bulunmuştur. Yasal mevzuatın incelenmesi ve Emniyet ile Büyükşehir Belediyesi
Trafik Şubesi ile işbirliği konusu gündeme getirilerek tartışılmıştır.

Gizem YILMAZ
Engelsiz İYTE Birim Temsilcisi

