
İKÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Engelli Öğrenci Birimi 
 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 
yönetmeliğine dayanılarak; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
bünyesinde  06.11.2009 tarihinde  “Engelli  Öğrenci Birimi” kurulmuştur. 2016 tarihinde 
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ Senatodan geçerek yürürlüğe girmiştir. 
Amacımız, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim 
hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim- öğretim 
süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler 
yapmaktır. 
Bu amaçla; üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin kampüsümüzün tüm olanaklarından 
rahatlıkla faydalanabilmeleri için “Engelsiz Kampüs” projesi oluşturulmuştur. Bu projenin 
amacı “Eğitimde Fırsat Eşitliği İlkesi” ile tüm öğrencilerimiz için eğitim olanaklarını 
ulaşılabilir hale getirmektir.  
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın altında faaliyet gösteren Engelli Öğrenci Birimi, 
Rektör tarafından görevlendirilen başkan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal SARIER ve 
aşağıdaki üyelerden oluşmuştur. 

 

- Uzm.Dr.Dilek BAYKAL (Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü) 
- Doç. Dr. Evren Burak ENGİNÖZ 
- Yrd. Doç.Dr. Süleyman Hikmet ÇAĞLAR 
- Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sinan AKŞİMŞEK 
- Yrd. Doç.Dr. Mustafa Aytaç ÖZELÇİ 
- Yrd.Doç. Dr. Şeyda BOSTANCI 
- Yrd. Doç . Dr. Cemil GÜLSEREN 
- Yrd. Doç. Dr. Meryem DEMİR GÜDÜL 
- Dr. Gabriela Oana OLARU 
- Öğr. Gör. Adnan APTİ 
- Öğr. Gör. Eylem Bayram TUNCAY 
- Öğr. Gör. Fulya Aydın BERBEROĞLU 
- Öğr. Gör. Gülendam Sadi ZEVZİR 
- Arş. Gör. Özgür ATILGAN 
- Şennur ALPKAYA 
- Yasemin BALCI 

 

 

Hedeflerimiz:  
- Üniversitemizdeki engelli bireylerin tespitinin ilk kayıt gününden itibaren yapılması. 
- Akademik ve idari personelle işbirliği yaparak ortak çalışmalar gerçekleştirmek. 
- Engelli bireylerin, üniversitemizden en etkin biçimde yararlanma olanaklarını desteklemek. 
- Eğitim öğrenim ve kültürel etkinliklerden bağımsız olarak yararlanabilmelerini ve iş 

hayatına en yüksek verimlilikle katılabilmelerini olanaklı kılmak. 
- Öğrencilerimizin ortak kullanım alanlarından en iyi biçimde yararlanmaları için fiziki ve 

sosyal donanımları etkinleştirmek. 



- Ortak kullanıma alt binaların (derslikler, kafeterya, konferans salonu, kütüphane, sağlık 
merkezi, yurtlar, bahçe, otopark merdiven asansör vb.) engelli yaşamını kolaylaştırıcı 
fiziksel ve mimari düzenlemelerle desteklemek.  

- Ulaşım, yollar ve park yerlerini revize etmek. 
- Eğitim, öğretim ve sınav ortamlarını kullanılabilir hale getirmek. 
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanların engellilere uygun hale getirmek, 
- Engellerinden kaynaklanan sorunları (fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon, sosyal 

hizmetler) danışabilecekleri birimlere yönlendirmek. 
 

2016- 2017 Eğitim-Öğretim yılında faaliyetleri: 
 

1. Engelli öğrencilerimizi kayıtta tespit edilerek kendilerine birimimiz hakkında bilgi 
verildi. 

2. Engelli öğrencilerimiz için destek broşürü hazırlandı. 
3. Engelli öğrencilerin akademik ortamda desteklenmeleri için akademisyenlere özel 

öğretim elemanı kılavuzu hazırlandı. 
4. Üniversitemize tüm katlarında kullanılabilir geniş ve lavabosu içeride olan bir engelli 

tuvaleti yapıldı. 
5. Engelli öğrencilerimiz B2 katındaki dersliklere, laboratuvarlara ve kafeteryaya 

ulaşabilmeleri için B2 katına inen bir engelli asansörü yapıldı. 
6. Tüm derslikler gözden geçirilerek fiziksel engelli öğrenciye uygun hale getirildi. 
7. İncirli Kampüsü son iki kata ulaşım için iki katı kapsayan engelli asansörü yapıldı. 
8. Üniversitemiz asansörlerimizin düğmeleri (kumanda panelinin) Braille alfabeli olarak 

değiştirildi. 
9. Üniversitemizin tüm fiziki alanları kontrol edilerek eksikler tamamlanmış ve bedensel 

engelli öğrencilerimizin rahatça kampüste dolaşabileceği ve her imkâna kolay 
ulaşabileceği bir yer haline getirildi. 

10. Ana otoparkta iki engelli park yeri ayrıldı. 
11. Engelsiz üniversiteler platformuna üye olarak, üniversiteler arası iletişim sağlanarak, 

bu konuda diğer üniversiteler ile işbirliğine girildi. 
 
 
 
 
 

Uzm.Dr.Dilek BAYKAL 
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı 
Engelli Öğrenci Destek Birimi Koordinatörü 


