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Hizmetlerimiz

Gönüllülük

Salonlar, park alanları; asansör, 
merdiven, rampalar; kampüs giriş ve 

çıkışları, acil çıkış ve kurtarma 
alanları, ıslak alanlar; yemekhane ve 

kafeteryalar, spor alanları, yurtlar 
gibi mekânlara ulaşım ve erişim 

desteği sağlanır. 

Mekanda Erişim • Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde 
bulunduran oryantasyon programı uygulanır. 
• Sosyo-kültürel faaliyetlerde akran mentörlüğü 
desteği sağlanır.
• Türk İşaret Dili bilen gönüllü öğrencilerden oluşan 
ekiple konferans, kültürel etkinlik vb. ders dışı 
etkinliklerde bireysel destek sağlanır. 
• Sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmaları İKÜ 
“Farkındaysan Öğrenci Kulübü” faaliyetleriyle 
desteklenir.
• Tüm duyurular sesli, yazılı olarak ya da işaret diliyle 
yapılır. 
• Öğrencilerimizin sivil toplum kuruluşları işbirliği ile 
gerçekleştirilen etkinliklere katılımları sağlanır.
• Kantin, yemekhane gibi sosyalleşme alanlarına 
erişim kolaylığı sağlanır. 

İKÜ Engelli Öğrenci Birimi, engelli 
öğrencisi bulunan bölümlere gerekli 
hallerde danışmanlık hizmeti vermekte, 
öğretim elemanlarını öğrencinin ihtiyaç 
duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve 
gerekçeleri konusunda 
bilgilendirmektedir.

Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik Desteği

Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde 
Erişim

Türkiye’de ve 
dünyada engelli 
erişimine uygun 
üniversite 
çalışmalarına örnek 
ve öncü olmak.

Üniversitemizde öğrenim gören her öğrencinin 
eğitim-öğretim, öğrencilik yaşamı, akademik ve sosyal 
destek gibi temel haklara eşit bir şekilde erişebilmesi için 
hizmet vermek. 
Tüm öğrencilerimizin üniversite yaşamları boyunca 
erişilebilir, misa�rperver ve donanımlı bir öğrenme 
ortamına sahip olmaları için liderlik etmek. 

Vizyon Misyon

• Eğitim faaliyetlerinde akran mentörlüğü desteği sağlanır.
• Türk İşaret Dili bilen gönüllü öğrencilerden oluşan ekiple eğitim faaliyetlerine 
destek verilir. 
• Kütüphanelerde engelli öğrencilerin kitap okumak, dinlemek ve ders çalışmak 
için ihtiyaç duyacağı araç ve gereçler sağlanır.
• Özeleştirilmiş kariyer danışmanlığı hizmetiyle öğrencilerimizin doğal ve 
uyarlanmış davranış tarzlarına en uygun iş ortamı, bilimsel araçlar yardımıyla 
belirlenir ve danışmanlık görüşmeleri gerçekleştirilir.
• Derslerin ses kayıtlarına ve sunumlarına erişilebilir.
• Derslerde görsel ve işitsel kaynaklarla zenginleştirilmiş geniş baskı, e-metin, ses 
dosyası gibi materyallere erişilebilir.
• İhtiyaca göre sınav formatları ve süresi düzenlenir.
• Okuyucu, işaretleyici, yazıcı eşliğinde sınava girilebilir.
• Tüm ders ortamlarında (laboratuvar, atölyeler vb.) gerekli düzenlemeler yapılır.  
• Gerekli durumlarda not tutucu desteği verilir.

Eğitimde Erişim

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak 
sağlığın, yaşamınızda ve kişisel 
gelişiminizdeki önemini biliyoruz. 
Sağlık hizmetlerimizle ihtiyaç 
duyduğunuz her an yanınızdayız. 

Sağlık Desteği
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