ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ FARKINDALIK ANKETİ

ÇOK ÖNEMLİ: Lütfen formu doldurduktan sonra cevaplarınızı en alt kısımda
bulunan "formu tamamladım cevaplarımı gönder" butonuna basarak bize iletiniz. Aksi
takdirde anket cevaplarınız tarafımıza ulaşmayacaktır.

Değerli Katılımcılar,

İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi ile Kalite
Koordinatörlüğü iş birliği içinde hazırlanan bu ankete özellikle katılmanızı rica etmekteyiz.

İTÜ Engelli Öğrenci Birimi, yasal çerçevede öğrenci odaklı bir yaklaşıma sahip olmasının
yanında üniversitemizin ekosistemini paylaşan ve hizmetlerinden yararlanan herkesin
karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik
evrensel tasarım ilkelerine öncelik veren çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.
Bahsedilen faaliyetlerin uygulanabilirliği hususunda öğretim üyeleri, araştırma görevlileri,
İTÜ Öğrenci Dekanlığı, İTÜ PDR Merkezi, İTÜ Erişilebilir ve Engelsiz Üniversite
Komisyonu, Rektörlük ve öğrenciler iletişim ve işbirliği içinde çalışmaktadır.

Bu bağlamda hem birime yönelik farkındalığın ve bilgi düzeyinin belirlenmesine, hem de
ilgili konuyla alakalı geri bildirim niteliğindeki görüşlerinize ihtiyaç duymaktayız. Ankete
vereceğiniz katkı, Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında oldukça önemli rol
oynayacaktır.

Şimdiden anket çalışmasını doldurarak vereceğiniz destek için teşekkür ediyoruz.

Son Güncelleme Tarihi: 18.01.2019
Uygulama Zamanı: 20.12.2017-20.02.2018

1) İTÜ Engelli Öğrenci Birimi ile alakalı farkındalık ve bilgi düzeyinizi aşağıda
belirtilmiş seçenekler doğrultusunda değerlendiriniz. *
Evet Hayır

Üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan, YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI Engelliler DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ
doğrultusunda oluşturulan engelli öğrenci birimlerinin bulunduğunu biliyorum.
Üniversitemizin YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI Engelliler DANIŞMA VE
KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerini esas alan, 2008 yılında
hizmete başlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin var olduğunu
biliyorum.
İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde Engelsiz ve Erişilebilir Üniversite çalışmalarının
gerçekleştirildiğini düşünüyorum ve gözlemliyorum.
Üniversite ekosisteminde, herkesle aynı anda, tüm hizmetlere eşit ve erişilebilir biçimde
ulaşabildiğimi düşünüyorum.
Üniversite içerisinde geçirdiğiniz tüm zamanı gözlemlediğinizde, sosyal, psikolojik veya
fiziki biçimde engellendiğimi düşündüğüm anlar oldu.(Paylaşmak istemeniz durumunda
yorum kısmını kullanabilirsiniz)
Üniversite hizmetleri ve düzenlemelerinden elde ettiğiniz deneyim doğrultusunda, herkesi
kapsayan, herkes için eşit ve erişilebilir olanaklar sunulduğuna inanıyorum.
Üniversite içerisinde gerçekleştirilen erişilebilirlik çalışmalarının duyurulması,
bilgilendirici makale ve yazılar paylaşılması planlanan ve birimle iletişimi kolaylaştırmak
amacıyla oluşturulan web sitesini inceledim.

2) Üniversite içerisinde geçirdiğiniz tüm zamanı gözlemlediğinizde; sosyal,
psikolojik veya fiziki biçimde engellendiğinizi düşündüğünüz ve paylaşmak
istediğiniz anlarınızı burada belirtebilirsiniz.

3) Görev Tanımınız ? *
Öğrenci
İdari Personel
Akademik Personel

4) Biriminiz / Fakülteniz / Bölümünüz? *

İnşaat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Makina Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Maden Fakültesi
Kimya-Metalurji Fakültesi
İşletme Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Bilişim Enstitüsü
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler
Diğer

5) İTÜ Engelli Öğrenci Biriminin çalışmalarının geliştirilebilmesi, Engelsiz,
erişilebilir bir üniversite için öneri ve görüşlerinizi paylaşmak ister misiniz?

