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Sarper ARIKAN, Akdeniz Üniversitesi
Engelli öğrencilere yönelik mobil işletim 
sistemlerinin, navigayon yazılımların 
eğitimlerinin verilmesini sağladı. 

Kastamonu Üniversitesinde görme engelli 
kütüphanalerin ortak platformu 
kurulmasına teknik danışmanlık yaptı. 

Görme engelli destek teknolojileri rehberi 
kitabı hazırlanması ve elektronik ortamda 
yayınlanması sağladı. 

2012 de Erişilebilir Uzaktan Eğitim Portalını
Akdeniz Üniversitesinde kurdu.

Üniversitelerde engelsiz yönlendirme, 
biliglendirme projeleri, destekleyici 
bilgilendirmeler vb projeler 
gerçekleştirmiştir.



Doç. Dr. Hıdır KARADUMAN, Anadolu 
Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı için 
kendi programında 3 boyutlu yazdırma 
teknolojisi aracılığıyla somut materyaller 
üreterek hem görme engelli Sosyal Bilgiler 
öğretmen adaylarını hem de hizmet 
sürecinde olan görme engelli sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin erişimine katkı 
sağlamıştır. 

Hem eğitsel hem de Sosyokültürel 
faaliyetlerin bir arada sürdürüldüğü 
ortamlar olan müzeleri görme engelliler 
için erişilebilir kılmada çaba gösterdi. 

Alternatif müze türü olan 3 boyutlu 
yazdırılabilir eserler müzesi tasarladı. 



Prof. Dr. Meltem YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi
•Beytepe Kampüsü'nün engelli öğrencilere yönelik düzenlenmesinde 

projeler üretmiş, uygulamaya katkı sunmuştur. 

•Beytepe Kütüphanesi iç mekanlarında engelli öğrenciler için özel çalışma 

odaları tasarlamış ve uygulamaya koymuştur. 

•Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri Fakültelerinin mekansal olarak engelli 
öğrencilere uyumlaştırılmasını sağlamıştır. 

•Mekansal ulaşılabilirlik ile ilgili ulusal/uluslararası panel organizasyonları 

gerçekleştirilmiştir. 

•Otizm ve mekan proje sergisi, Otizm Farklılıktır Paneli düzenleyerek 

kamusal farkındalığı arttırmıştır. 

•“Otizm ve Eğitim, Sanat, Mekan” ve “Kapsayıcı Tasarım” isimli kitapları 

çıkarmıştır. 

•YÖK tarafından verilen mekanda erişim turuncu bayrak ödülleri için 

hazırlanan kriterlere katkı sağlamıştır.



Prof. Dr. Resa AYDIN, İstanbul 
Üniversitesi

2016 İstanbul üniversitesi Engelli Birim Yönetmeliği, 2019 İÜ 
ENUYGAR Merkez Yönetmeliği, 2014 İÜ Özel Gereksinimli
Öğrenciler için Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi hazırlanmasında 
katkı sunmuştur. 

İstanbul Toplum Temelli Rehabilitasyon Projesi, Engelsiz İstanbul 
Üniversitesi Projesinde yer almıştır. 

İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezinin kurulmasında rol 
almıştır. 

ENUYGAR Web sitesinde Şükrü Sürmen Dijital Kütüphanesinin 
oluşturulmasını sağlamıştır. 

Engelsiz Bilinç Eğitimleri Projesinde yer almıştır. 

Serebral Palsili çocukların aileleri için aile odaklı tedavi 
programları yürütmektedir.

HOPES-(UDISES) Bring Future Back projesinin yürütülmesinde 
rol almaktadır. 

Engellilere yönelik birçok ders vermektedir. 

Engellilere yönelik birçok toplantı ve organizasyonda görev 
almıştır. 



Öğr. Gör. Claire ÖZEL, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce bölümündeki 
engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gönüllü 
olarak çalışmaktadır. 

Temel İngilizce Bölümündeki uygulamaların kapsayıcı eğitim 
ilkelerine uygun şekilde düzenlenmesinde aktif rol 
oynamaktadır. 

YÖK Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 
yürürlüğe girmesinden önce Yükseköğrenim düzeyindeki 
engelsiz eğitim çalışmalarında aktif rol oynamıştır 

Engelsiz ODTÜ Koordinatörlüğü’nün kurulmasında rol 
oynamış, 2004-2011 yılları arasında koordinatörlük yapmıştır. 

Engelsiz ODTÜ Öğrenci Topluluğu’nun Akademik 
danışmanlığını yürütmüştür. Topluluk çalışmalarında gönüllü 
öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarına destek olmuştur. 

Ülkemiz genelinde Engelli Öğrenci ve Engelli Öğrenci Birim 
çalışanlarının bilgi paylaşımının yapıldığı çevrimiçi bir iletişim 
platformu (Türk Üniversitelerinde Engelli Öğrenci 
danışmanlarının iletişim Platformu) kurmuş ve yöneticiliğini 
yapmıştır.



Prof. Dr. Recep TOPARLI, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Üniversitede Engelsiz Yaşam konusunda çalışmalara rehberlik 
etmiştir.

2016 da kurulan CENGEL Birimi’nin sorumluluğunu yürütmüştür 

Hastanenin lobisine engelli araç, şarj cihazı bağışında 
bulunmuştur örnek olmuştur. 

Üniversitede ve şehirde engelliler konusunda farkındalığı arttıran 
çalışmalar yürütmüştür. 

Engelli çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu, işaret dili kursları 
düzenlemiştir. 

Sivas ilinde kamu kurum kuruluşları ile bağlantı kurarak 
engellilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemiştir. 

Sİvas'ta yaşayan bedensel ve zihinsel engelliler ile engelli 
ailelerine yönelik maddi ve manevi destek sağlamıştır. 

Kampüste engelli otoparkı oluşturmuştur. 

Engelli personeli işe getirmek ve götürmek üzere otobüs 
görevlendirmiştir.

Kütüphaneye kabartma yazı Kur'an-ı Kerim’ler bağışlamıştır. 

Anne ve babası işitme engelli olan çocuklara Türkiye genelinde 
"CODA" denmektedir. Recep Hoca "Rehbercik" kelimesini 
bulmuştur. Rehberciklere özel dersler vermektedir.


