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Yeditepe Üniversitesi 19-23 Temmuz 2013 tarihleri arasında 19. Uluslararası Engelliler için
Fiziksel Aktivite Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Yeditepe ve Gedik Üniversiteleri’nin
akademik işbirliğinin yanı sıra, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
İstanbul Büyükşehir, Tuzla ve Pendik Belediyeleri’nin desteği ile gerçekleşen bu Sempozyum,
2010 yılı Aralık ayında üniversitemizde Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak kurulmuş olan
“Engeli/Özürü olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi (EÖDK)” ile ivme kazanan,
engelli bireylere yönelik farkındalık seminerleri, eğitsel, sosyal ve mimari iyileştirme
uygulamaları, Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütleri ile yürütülen topluma kazandırma,
engelleri aşma projelerinin oluşturduğu zincirin önemli bir halkasını oluşturdu.
Kuramla uygulamayı, her tür beceriyi, farklı disiplinlerden uzmanları, yöneticileri ve tüm
dünyadan eğitmenleri birleştirmeyi amaçlayan “Bridging the Gaps” sloganını taşıyan bu
Sempozyum’a, Türkiye, Amerika, Kore, Brezilya, Kanada, Japonya, İtalya, Finlandiya,
Almanya, Yunanistan, Portekiz, İsveç, İran, Bulgaristan, Yeni Zelanda gibi ülkelerden olmak
üzere, toplam 29 ülkeden 350 kişi katıldı.
Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurcan Baç’ın “Hoşgeldiniz” videosu ve Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Nedret Kuran-Burçoğlu’nun Engeli/Özürü olan Öğrenciler Danışma ve
Koordinasyon Birimi EÖDK’nın aktivitelerini tanıtan sunumu ile başlayan Sempozyum, IFAPA
Başkanı Dr. Claire Boursier ve ISAPA 2013 Başkanı Prof. Dr. Dilara Özer’in “Hoşgeldiniz”
konuşmaları ile açıldı. Toplantının ilk Başkonuşmacısı Yeditepe Üniversitesi Antropoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akile Gürsoy idi. “Engellililk Algısı ve Fiziksel Aktivite” konulu bu
oturumu Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl yönetti.
Mary Davis, Martin Block, Ron French, Akile Gürsoy, Greg Reid, Dale Al Ulrich gibi
Sempozyum konusunun farklı disiplinlerden 6 uluslararası uzmanının Başkonuşmacı ve 28
uzmanın davetli konuşmacı olarak bilgi ve deneyimlerini paylaştığı oturumların yanı sıra, bu
dört günlük Sempozyumda 81 sözlü sunum, 168 poster, 25 çalıştay, 3 davetli çalıştayı, 1
engellilerin ailelerinin perspektiflerini konu alan oturumi ve 1 öğrenci oturumu yer aldı.
Ayrıca bir kısa film ve fotoğraf yarışması gerçekleşti ve sonuçları Yeditepe Üniversitesi
Rektörlük Binası 5. Katında sergilendi. Derece alan katılımcılara ödülleri verildi.
Sempozyumun kültürel programında, engelsiz tango gösterisi, Esra Kılıç’ın piyano konseri,
İSOM’un konseri, Peteğim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin folklor gösterisi yer aldı
ve bu gösterimler toplantıya renk kattı. Bu programın en çarpıcı aktivitesi ise hiç şüphesiz ilk
gün açılışta sahne alan Bremen Mızıkacılarının perküsyon konseri idi. 5 yıl önce bir
rehabilitasyon merkezinde kurulan Bremen Mızıkacıları grubu genç zihinsel engelli
öğrencilerden oluşuyor. Ritm uzmanı Yaşar Morpınar tarafından eğitilen bu yetenekli grup bu

güne kadar dünyanın çeşitli kentlerinde 100’ü aşkın konser vermiş. Çok değişik vurmalı
çalgıların eşliğinde verilen bu coşkulu konsere tüm seyirciler tempo tutarak katıldı. Orkestra
üyelerinin eğitmenleri Yaşar Morpınar’la ve aileleriyle sıcak iletişimleri salondaki herkesi
etkiledi.
Sempozyumun konusu gereği spor aktiviteleri de 4 günlük kongrede önemli bir boyut
oluşturdu. Yeditepe Üniversitesi’nin, yüzmeden tenise, basketten futbole, aerobikten
Amerikan futbolüne her tür spor aktivitesine imkan veren olanakları katılımcıları etkiledi.
Galatasaray ve Beşiktaşlı tekerlekli iskemleli sporcuların basket maçı, diğer sporcuların step,
aerobik ve pilates çalışmaları, su terapisi, yürüme ve tracking seansları bir yandan toplantının
boş vakitlerini renklendirirken bir yandan da farklı ülkelerden gelen katılımcıların bir arada
kaynaşmasına katkıda bulundu.
Sempozyumda IFAPA’nın (International Federation of Adapted Physical Activity) kurucuları
da anıldı, Organizasyon Komitesi’nin belirlediği, bu uluslararası kuruluşa önemli katkılarda
bulunmuş olan deneyimli uzman Karen P.DePauw’a kadirşinaslık, ve genç uzman kategorisine
giren Bartosz Molik, Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Ayşen Çevik’e teşvik ödülleri verildi.
ISAPA 2013’de, farklı ülkelerden kongreye katılan 15 yabancı ve 10 Yeditepe ve Gedik
Üniversitesi öğrencisi katılımcılara burslu mihmandar olarak görev yaptı.
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü bu Sempozyum’a ön hazırlık olarak, bir yıl boyunca
organizatörler ve üniversitenin ilgili birimlerinin görevlileri ile toplantılar düzenliyerek
Yerleşkenin mimari ve fiziksel eksiklerini tamamladı. Erkek öğrenci otelinde 20 oda fiziksel
engelli misafirler için yeniden tefriş edildi. İnan Kıraç Toplantı Salonu’na sahneye çıkan bir
rampa yapılandırıldı ve salonun ilk sırası kaldırılarak tekerlikli iskemlelerin rahatça hareket
edebilmesi sağlandı. Rektörlük binasına ve Sosyal Tesislerin yerlerine görme engelliler için
bantlar döşendi. Binalardaki engelli tuvaletleri yenilendi. Geveze asansörler elden geçirildi.
Tekerlekli iskemle taşıyan 2 araç temin edildi. Rektörlük binasının zemin katında sol
koridorda EÖDK için bir oda inşa edildi. Sempozyum sırasında verilen akademik desteğin yanı
sıra, 350 katılımcı 4 gün boyunca, İSAPA Organizasyon Komitesi ise 10 gün süreyle öğrenci
otelinde misafir edildi. Organizasyon Komitesine ilk akşam akşam yemeği ve transfer
sağlandı, 350 katılımcıya da ikinci akşam bir gala yemeği verildi. İSAPA 2013 Temmuz ayında
başarıyla tamamlandı. Üniversitemiz sunduğu fiziksel olanaklarının yanı sıra, sıcak
misafirperverliği ile de katılımcılarda iyi bir izlenim bıraktı.
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