İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2019 -2020 EĞİTİM YILI ENGELLİ ÖĞRENCİ
BİRİMİ FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Engelli Öğrenci Birimi, üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir engeli
nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin üniversitedeki tüm imkânlara diğer öğrenciler
kadar rahat ulaşabilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmakla yükümlüdür
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, öğrencilerin akademik, idari,
fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu
ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları
planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere
oluşturulmuştur.
Üniversite binamızın mevcut şartları, “Engelli Öğrencilerimiz”in engel durumlarına
cevap verebilecek şekilde düzenlendiğinden dolayı bu konuda sıkıntı yaşanmamaktadır.
2019 -2020 Eğitim öğretim yılı için, Engelli Öğrenci Birimi olarak mevcut şartlara ilave olarak;
1- Üniversitemizde tekerlekli sandalye kullanımı için fiziksel düzenlemeler yapılmıştır.
2- Otopark girişinde ve bina girişinde engelli öğrenci ve konuklar için tekerlekli sandalye
bulundurulmaktadır.
3- Asansörlerde sesli uyarı sistemi ile Braille Alfabeli tuş sistemi bulunmaktadır.

4- Üniversitemiz bünyesindeki tuvaletlerde standartlara uygun engelli tuvaletleri
bulunmaktadır.
5- Bina girişinden belli noktalara “Görme Engelliler” için yüzey yürüyüş şeritleri
döşenmiştir.
6- Kot farkı olabilecek bahçe girişi ve bahçe yolları gözden geçirilerek gerekli
düzenlemeler yapılmış, bina içi yatay dolaşım bölümlerinde rampa gerektirecek bir
bölümün olmadığı tespit edilmiş, bina içi dikey dolaşım bölümlerinin engelli
öğrencilerin inip çıkmalarına uygun olduğu raporlanmıştır.
7- Görme Engelli öğrencimize soru okumada ve cevapları yazmada bir görevlinin
yardımcı olunması sağlanmıştır.

8- Sınıflarımızda “Akıllı Tahtalar” da görsel olarak işlenen derslerde, görme engelli
öğrencilerimiz için, sesli olarak da anlatım yapılmaktadır.
9- Dersin konusuna göre görsel ve işitsel anlamdaki materyaller engelli öğrencilerimizin
durumuna göre çeşitlendirilmektedir.

10- Üniversitemiz Engelli Öğrenci Biriminin engelli öğrencilerimizin üniversitede
karşılaşacakları sorunları ortadan kaldırmak; onlara maddi, manevi ve fiziki anlamda
destek sağlamak; engelsiz, erişilebilir ve sürdürülebilir bir eğitim hayatı sağlayabilmek
adına yapacağı çalışmalar için öğrenci bilgileri akademik birim bölüm/programlardan
talep edilmiş ve böylece kayıtta durumunu ifade etmeyen engelli öğrenciler tespit
edilmiştir.
11- Çeşitli fakülte ve bölümlerde okuyan engelli öğrencilerimizle daha sağlıklı diyalog
kurma adına her bölümden bir hocanın görevlendirildiği Engelli Öğrenci Birimi
Akademik Komisyon Temsilciliği kurulmuştur.
12- Birbirinden farklı engeli bulunan 13 tane öğrencimiz olduğu için, engel durumlarına
göre kendilerine üniversite ve sosyal mekânları kullanma hakkında tanıtım yapılmış ve
bilgi verilmiştir.
13- Engelli Öğrenci Birimi, pandemi sürecine kadar 8 toplantı gerçekleştirerek, engelli
öğrencilerin sorunlarına onların talepleri doğrultusunda çözümler bulmaya çalışılmıştır.
14- Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde İESÜ Engelsiz Öğrenci Kulübü kurularak,
sorunlara birinci ağızdan ulaşmaya ve bu sayede daha hızlı çözümler bulmak
amaçlanmıştır.

15- Yeni yapılan kütüphanenin engellilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir.
16- Kabartma ekranlı bilgisayarların temin edilmesi için talepte bulunulmuş, ihale
aşamasında olan süreç takip edilmektedir.
17- Anket doldurmada engellilere yönelik erişilebilirlik sağlanması hususunda Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı’ndan gerekli yazılım için talepte bulunulmuştur.
18- Yemekhanenin engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek (yemek almada) şekilde
düzenlenmesi sağlanmıştır.
19- Talep etmeleri halinde engelli öğrencilere belirli oranlarda burs verilmesi talebi Burs
Komisyonu’na iletilmiş, bu doğrultuda Besyo sınavında başarılı olan bir engelli
öğrenciye %100 burs verilmiştir.
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