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E[itimde Gdrme Engelliler Derneli ve Engelsiz OOTU TopluluSu ortakhgmda geligtirilen ve Sabanct Vakfi
Toplumsal Geligme Hibe Programr tarafindan desteklenen Engelli Universite O[rencileri inisiyatifi Projesi,
engelli osrencilerin ortak sorunlan ve gozum dnerilerinin etkin bir bigimde dile getirebilece$i bir oluguma
duyulan ihtiyaca yanrt vermek amacryla devam etmektedir. Gegtilimiz eSitim-0[retim ddneminde yiiriitiilmeye
baglanan projemiz sonucunda, farkh engel gruplarrndan iiniversite Oprencileri bir araya gelerek deneyim
aktanmmda bulunmug; sorunlarrna y0nelik gOziim 0nerileri geligtirmig ve iiniversitelerde engelli O[renci
birimlerinin kurulmasrnrn ardrndan ne tiir duzenlemeler yaprldrpr hususunda bir sivil toplum kurulugunun

aragtrmalarurr igermesi iizellipini tagryan "LTNIVERSITELERDE ENGELLiLERE yOl.glir
ERi$iLEBiLinrir HUSUSUNDA MEVCUT DURUM ANALIZI: 2014-2015" adh yaymr ortaya

grkarmrglardr. (bkz: http://www.engelsizuniversite.org/universitelerde-engellilere-yonelik-erisilebilirlikhususunda-mevcut-durum-analizi-eged.pdf) Bu yrl devam edecek projemizde, gegtitimiz yrl kurulan dlrenci
a$rnrn guglendirilmesi, kargrlagrlan erigilebilirlik sorunlarrnrn agrlmasr igin geliqtirilen uygulamalann hayata
gegirilmesi ve Ogrencilerin taleplerini aktarabilecegi bir ulusal O!,renci birlikteli[inin olugmasma katktda
bulunulmasr amaglanmaktadr. Bu maksatla, 27-29 Kastm 2015 tarihlerinde istanbul'da, Nisan 2016'da ise
Ankara'da olmak iizere iki ana toplantr diizenlenecektir. Toplantrlann genel amacl, iiniversitelerde engelli
dlrencilerin ya$amlg oldulu sorunlara gtiziim dnerileri geligtirmek ve bunlarm ilgili kurumlara iletilmesi
noktasrnda, bir 0nceki d0nem verileriyle mukayese edilmek suretiyle raporlama yaprlarak ilgili mercilere
sunulmasrnr sallamaktr. Aynca, ilk toplantrnrn sonunda, belirlenen konu baghklanyla ilgili galtgma gruplart
olugturulacak

ve ikinci toplanhya kadar bu gruplarrr elde edecepi verileri diler

katrhmctlara sunmast

bekf enecektir. Bu siiregte Arahk ve Mart aylannda olmak iizere, katrhmcrlarur yiz ytize gelerek gahgma ortaml
olugturabilmesi amacryla iki ara toplantr diizenlenecektir. Bu toplantrlarrn ilkinde, gahgma grubunun odaklandr$r

soruna iligkin 90zum dnerileri geligtirilebilmesi igin izlenecek strateji ve gtirev da$rhmr gibi konular masaya
yatnrlacak; ikinci toplantrda ise, o ana kadar elde edilen grktrlar incelenecek ve genel bir de[erlendirme
yaprlarak, grup gahgmalannrn neticelendirilmesi igin gerekli adrmlann atrlmasr noktasrnda atrlacak adtmlar
planlanacaktr. Qahgma gruplarr, bunun drgrnda belli arahklarda online ortamlarda bir araya gelecektir.
Diizenlenecek olan toplantrlarla ilgili konaklama ve ulagrm masraflart taraftmtzca kargrlanacak olup; proje
faaliyetlerine farkh engel gruplanndan ve iilkemizin gegitli bOlgelerinden toplamda 25 0lrenci kahlabilecektir.
Ayrrca engelli Oniversite dsrencilerinin paylagrmda bulunabilecegi www.engelsizuniversite.org internet sitesi de
giin gegtikge hedef kitlesine hitap edecek bigimde faaliyetini siirdiirmektedir. Projemiz, engelsiz bir iiniversite
kurulmasr hususunda onemli bir misyonu bulunan engelli dsrenci birimleriyle de siirekli etkilegim halinde
bulunmayr arzulamaktadrr. Bu baplamda, tiniversitenizde d$renim gOren engelli O[rencilerin projemiz hakkrrda

bilgilendirilerek, faaliyetlerimize katrlmak isteyenlerin 29 Ekim Pergembe tarihine kadar
www.engelsizuniversite.org/basvuruformu intemet adresinde bulunan online bagvuru formunu doldurmalan igin
ydnlendirilmesi ve projemiz kapsamrnda kurulan www.engelsizuniversite.org internet adresi hakkmda duyuru
yaprlmasr hususunda,
Gerepini arz ederiz.
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