


Engelli Öğrenci Birimi

Işık Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi'nin amacı, Üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin öğrenimleri, 
kampüs ve yurt yaşamları sırasında, akademik ve sosyal anlamda, engelleri nedeniyle karşılaşacakları 
zorlukları en aza indirmek, mekânsal erişilebilirlik ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar 
arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamaktır. Birim, engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele 
eşit erişim hakkı ve bağımsız, güvenli erişim konusunda destek verebilmek için imkânlar yaratmayı 
kendine amaç olarak belirlemiştir. Engelli Öğrenci Birimi aynı zamanda, üniversitede engellilik konusunda 
farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir. Ayrıca, engelli öğrencilerimizin okul sonrası hayatları 
boyunca engelsiz yaşayabilmeleri için gerekli bilgi, beceri, donanım ve özgüvene sahip olabilecek şekilde 
eğitilmelerini hedeflemektedir

Gözle görünen veya görünmeyen herhangi bir sağlık sorunu, bir öğrencinin akademik veya sosyal 
yaşantısını engelliyor ise o öğrenci engellidir. Bu kapsamda bir talebi olan bütün öğrencilerimiz birimim-
ize başvurabilir. Karşılaşabileceğimiz engel grupları şunlardır:

Engelini/özel gereksinimini Engelli Öğrenci Birimi'ne bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek öğrencinin 
kararıdır. Engelli Öğrenci Birimi tarafından ancak tespit edilen öğrencilere istekleri doğrultusunda destek 
verilecektir. Engelli bireyleri ve herkesi içine alacak şekilde kısıtlamasız bir üniversite yaratmak, çevrem-
izdeki her bireyin katılımını gerektirmektedir. 

AMACIMIZ

KİMLER BAŞVURABİLİR?

•  Görme Engeli
•  Fiziksel Engeller
•  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
•  Öğrenme Güçlükleri
•  Psikiyatrik/Psikolojik Sorunlar
•  Konuşma ve Dil Sorunları
•  İşitme Engeli ve Sağırlık
•  Travmatik Beyin Hasarları
•  Diğer Engel Grupları (kronik hastalıklar gibi)



Engelli Öğrenci Birimi olarak misyonumuz, görünen veya görünmeyen, sürekli veya süreklilik göstermey-
en sağlık sorunları ve öğrenme güçlüğü yaşayan engelli öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sunulan 
tüm hizmet ve olanaklara erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bu misyon doğrultusunda, Engelli Öğrenci Birimi, 
üniversitenin diğer birimleriyle iş birliği içinde, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini 
desteklemek ve üniversite hayatına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

ENGELSİZ EĞİTİM 

•  Öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek ve Engelli Öğrenci Birimi’nin verdiği hizmetlerin sürekli olarak    
    değerlendirilmesi yoluyla programın kalitesini iyileştirmek.
•  Kabul ve kayıt süreçlerinde engelli öğrencilere yardımcı olmak.
•  Öğrencileri akademik yaşama eşit bir şekilde katılabilmeleri için desteklemek.

HEDEF ve AMAÇLARIMIZ 



•  Oryantasyon Programı
•  Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık
•  Kampüs İçerisinde Erişilebilir Ulaşım ve Mimari Çalışmaları
•  Ders Partnerliği Not Tutucu
•  Akademik Uyarlama Talebi
•  Araştırma ve Değerlendirme Seminer ve Eğitim

Hayatın Engellerine “Kapak Olsun” Projesine Destek

HİZMET ve ETKİNLİKLERİMİZ
Hizmetlerimiz: 

2022-2023 Akademik Yılı Etkinliklerimiz

Sosyal konulara duyarlılık ve toplumda fark yaratma bilinciyle, sosyal sorumluluk projeleri üretmeye ve 
STK’ları desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Üniversitemiz, Kasım ayı içinde TOFD’un (Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği) yürüttüğü “Hayatın Engellerine Kapak Olsun” projesine destek verme kararı 
aldı. Engelli Öğrenci Birimi’nin öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Maslak ve Şile Kampüsümüzler-
imizde birçok noktaya toplama kutuları yerleştirildi.
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3 Aralık Dünya Engelli Farkındalık Günü Semineri
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Engelliler Şube Müdürü Mesut Halıcı’nın davet edildiği ve “Türkiye genelinde engelli sorunlarına çözüm 
önerilerinde; Bir İstanbul Modeli” başlıklı seminer Şile Kampüsü Oditoryumunda yoğun bir katılımla 
gerçekleşti. Yaptığı konuşmada İstanbul genelinde 24 merkez, 8 irtibat bürosu, 2 kamp ve 672 personelle 
“özel gereksinimi olan bireylere” hizmet eden bir müdürlük olduklarına dikkat çeken Mesut Halıcı, işe 
başladıklarında yaptıkları ilk işin “Engelli kavramından özel gereksinimi olan birey kavramına geçiş” 
olduğunu söyleyerek bu değişikliğin nedenlerini şöyle sıraladı: “Engelli; kavram olarak bireyleri toplumun 
her alanında ayrımcılığı ortaya koyan bir terim ve etiketlenmesidir. Engelliler Müdürlüğü’ne bağlı 
merkezleri, ÖZGEM (Özel Gereksinimi Olan Bireyler Eğitim Merkezleri) olarak adlandırmış, böylelikle 
engelli terimi ile ayrımcılığı vurgulayan etiketlemeyi ortadan kaldırarak, nitelikli hizmetleriyle eşit fırsat, 
bağımsız yaşam ve öz yeterlilik kavramlarını vurgulayarak destek eğitimde tam kapsayıcı yeni bir model 
ortaya konuldu. Farkındalığı artırma etkinliği, Rektör Yardımcımız ve aynı zamanda Engelli Öğrenci Birimi 
Başkanı Prof. Dr. Volkan Günay’ın günün anısına Mesut Halıcı’ya verdiği armağan takdimiyle sona erdi.



Engelli Öğrenci Birimimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliklerinde
Engelli Öğrenci Birimimiz “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında birçok etkinliğe katılarak engellile-
rin her zaman yanında olduğunu gösterdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli ve yakınlarına yönelik olarak toplumsal gelişmelerden 
eşit ödeme almalarını, toplumla bütünleşebilmelerini ve sosyal bakımlarını sağlamak amacıyla yıl boyu 
ücretsiz tatil imkânı sunan Şile Engelliler Kampı, Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birimi tarafından ziyaret 
edildi. Kamp Müdürü Yunus Kazmaz eşliğinde kampı gezen Engelli Öğrenci Birimimiz kampta gerçekleşen 
etkinlik ve yürütme hakkında bilgi aldı. 

Şile Belediyesi tarafından bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılan Şile Halk Eğitim Merkezi 
Engelsiz Yaşam Merkezi, resmî törenle açıldı. Açılışta Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birimi üyeleri de yer 
alıp Merkezi gezdi. 

01-04 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı da Üniversitemizin 
Engelli Öğrenci Birimi tarafından ziyaret edildi.
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Diğer Etkinliklerimiz İçin: 
https://www.isikun.edu.tr/web/1481-12850-
1 1/isik_universitesi/hakkinda/yonetim__idari_
birimler__engelli_ogrenciler_birimi/faaliyetler



Sosyal konulara duyarlılık ve toplumda fark yaratma bilinciyle, sosyal sorumluluk projeleri üretmeye ve 
STK’ları desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Üniversitemiz, Kasım 2022 tarihinden itibaren 
TOFD’un (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) yürüttüğü “Hayatın Engellerine Kapak Olsun” projesine 
destek verme kararı almıştır. Engelli Öğrenci Birimi’nin öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Maslak 
ve Şile Kampüslerimizde birçok noktaya kapak toplama kutuları yerleştirilmiştir.

Üniversitemizde eğitim gören engelli arkadaşlarımıza ödev ve çalışmalarında yardımcı olmak, sesli 
okuma yapmak veya bilgi materyallerini tarayarak dinlenebilir metin haline getirmek, görselleri 
aktarmak, ders kapsamında diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak istersen, gönüllü olabilirsin.

Telefon: 444 07 99 - 62 30
E-Posta: engelliogrencibirimi@isikun.edu.tr
Web Sitesi: https://www.isikun.edu.tr/engelli-ogrenci-birimi

EKLER
Ek-1. ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ
http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_engelli-ogrenci-birimi-yonergesi_R1.pdf
Ek-2. ENGELLİ ve ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-engelli-ozel-gereksinimli-ogrenci-sinav-
yonergesi.pdf

SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYAMIZ VE 
İŞ BİRLİĞİMİZ:

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OL!

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ İLETİŞİM




