ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ TOPLANTI TUTANAĞI
11.11.2014 tarihinde saat 13:30’da Rektörlük Binası Senato Toplantı Odasında Rektör
Yardımcımız Prof.Dr.İbrahim KADI Başkanlığında gerçekleştirilen Engelli Öğrenci Birim
Toplantısında Rektör Yardımcımız bizlerde yarın engelli olabiliriz. Engelli dediğimizde
sadece yürüme engelli değil, diğer engellilerde aklımıza gelmeli. Görme engelli, duyma
engelli hatta psikolojik sorunları olanlar bile engelli grubuna dahil olabilmektedir diyerek
toplantıyı başlatmıştır.
Sayın Prf.Dr.İbrahim KADI; geçen yıl engelli arkadaşlarımızı ana girişten binalara
ulaştırmak için engelli aracı tahsisi edilmiştir. Fakat amacı dışında kullanılmaya
başlandığından dolayı aracın kaldırıldığını belirtmiş, çözüm olarak da engelli öğrencilerimizin
kampüste görev yapan güvenlik görevlileri tarafından Üniversitenin araçları ile Fakültelerine
Yüksekokullarına ya da Enstitülerine ulaştırmak olmuştur.
2014-2015 Eğitim-öğretim yılı içerisinde Bilgi İşlemden ve Birimlerimizden alınan
bilgiye dayanarak 59 Engelli öğrencimiz olduğu tespit edilmiştir. Fakat kayıt esnasında engel
durumlarını bildirmeyen birçok öğrencimiz bulunmaktadır. Bunlarında tespitinin yapılıp
öğrencilerin engel durumları ifşa edilmeden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Prof. Dr. İbrahim KADI konuşmalarını tamamladıktan sonra Birim
temsilcilerinden öneri ve görüşlerini talep etmiştir.
Sağlık Yüksekokulundan Yrd. Doç. Dr Sırma TEKVAR 3 Aralık Dünya Engelliler
gününde Engelli öğrencilerimizin ve ebelik bölümü öğrencilerimizin birlikte katılımı ile
program yapabilir. Bu Program kapsamında birlikte işaret dilinde tiyatro yapabilir, şarkılar
söyleyebilirler. Ayrıca hocamız İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde ’de Engelli
öğrencilerin asansör sorunu yaşadığını dile getirmiştir.
Engelli birimi koordinatör; Öğrt.Gör Mustafa TAŞ birimin amacından bahsederek
Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalara kısaca değinmiştir. Diğer Üniversitelerle ortak
çalışmalar yürüterek onlarla bilgi paylaşımı içinde olunması gerektiğine değinmiş. Engelsiz
Üniversiteler Platformu https://mailman.metu.edu.tr/mailman/listinfo/engelsiz-uni linkinden
faydalanılması gerektiğini bu linkinde Engelli Öğrenci Web sayfasında da yayınlanması
gerektiğini belirtmiştir.
Engelsiz Yaşama Destek Kulübünün kurulduğunu ve aktif olarak görev aldıklarını.
10-16
Mayıs’ta
Prof.Dr.Bektaş
Açıkgöz
Konferans
salonunda
etkinlik(Panel,Sempozyum Vb.) düzenlemek istediklerini dile getirmişlerdir.
Engelsiz Yaşama Destek Kulübünün başkanı Doğan KALECİOĞLU;. Kulüp
odalarında engelli öğrencilerle görüşmeler yaptıklarını. Engelli öğrencilerin ailelerinin
engelli bireylerin haklarından haberdar olmadıklarını onlara Engelli bireylerin hakları ile ilgili
bilgilendirme yaptıklarını dile getirmiştir. Asansörlerden birinin sadece engelli öğrencilerin
kullanması gerektiğini. Bunun içinde sadece engelli öğrencilerin kartları ile giriş yapılabilecek
bir sistemin tasarlanmasını gerekliliğini belirtmişlerdir.
-Engelli fuarı.
-Sarı şeritlerin tüm binalara yapılması.
-Konferans salonundaki küçük programlarda işaret diliyle anlatım yapılmasını talep
etmiştir. Ayrıca Mühendislik Fakültesinde ki engelli Tuvaletlerinin de depo olarak
kullanıldığını ve engelli öğrencilerin zorluk çektiğini belirtmiştir.

Adalet Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör Hüseyin KURT;İŞKUR
öğrencilerimiz kayıt yaptırabilir. Onlara sertifikalar verilebilir.

kurslarına

engelli

Yabancı Diller Meslek Yüksekokulundan okutman Kevser Ateş Yüksekokuldaki
Engelli öğrencilerin tespitinin yapılması ile ilgili çalışma yapması gerektiğinden bahsetmiştir.
Safranbolu Meslek Yüksekokulundan Öğrt Gör.Tuğba Aydın YILDIRIM asansör ve
lavaboların uygun olmadığına değinmiştir.
Edebiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Öznur YAZICI yürüme engeli olan Mustafa HOPUR
derslerinin 4. Kat’da olduğunu asansörü kullanmakta zorluk yaşadığını belirtmiş Sayın
Prof.Dr.İbrahim KADI tüm birimlerde engelli öğrencilerin asansörleri kullanabilmesi için
binadaki güvenlik görevlilerinin öğrencimize yardım edilmesi hususunda İdari ve Mali İşler
daire Başkanlığına yazı yazılması talimatını vermiştir Ay sonuna kadar birimlerde kaç özürlü
olduğu SKS Daire Başkanlığına bildirilecek.
BESYO ‘dan Yrd. Doç. Dr. Şakir BEZCİ İşitme engelli tekvando takımını çalıştırdığını
Sportif etkinliklere engelli öğrencileri yönlendirilmesi gerektiğini. Bunu içinde Engelli
öğrenciler gerekli bilgilerin ve duyuruların yapılması hususuna değindi.
Toplantıya katılım sağlayan tüm birim temsilcileri asansörlerle ilgili sıkıntı yaşandığını dile
getirmiştir.
Bu görüşler doğrultusunda alınan kararlar
Tüm birimler Engelli öğrencileri ve engel durumlarını belirleyip Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığına bildirecek
Fiziksel ve görme engeli olan tüm öğrencilerimizin derslikleri giriş katlarına alınacak
Fiziksel ve görme engeli olan öğrencilerimiz kampüs girişinden güvenlikler vasıtası ile
araçlarla binalarına kadar bırakılacak
Asansör bulunmayan binalarda asansör ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacak
Yeni yapılan kütüphane için engellilerin hayatını kolaylaştırmasına yönelik
çalışmaların yapılmasına dair yazışmalar yapılacak
Rektörlük binasına kadar olan sarı şeritlerin tüm binalara yayılması için gerekli
yazışmaları yapılacak
Engelli Öğrenci tuvaletlerinin depo olarak kullanılmamasına yönelik yazışmalar
yapılacak
Engelsiz Üniversiteler Platformu https://mailman.metu. edu.tr/ mailman/ listinfo/
engelsiz-uni linkinin Engelli Birim Web sayfasında yayınlanacak

