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2019 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER 
 

 

Toplantı 1-) 08/01/2019 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - Üniversitemizin Birimlerinde bulunan binaların engelli öğrencilerimize yönelik kullanım 

durumlarının gözden geçirilmesi ve öğrenim gören engelli öğrencilerimize ulaşılarak bu öğrencilerin 

eğitim ve öğretim hayatlarına devam ederken ne gibi sorunların olduğunu öğrenmek ve sorunları 

gidermek. Yıl içinde çeşitli toplantıların ve etkinliklerin birim koordinatörleriyle de görüşülerek 

planlanmasının yapılması. Birim koordinatörlerine eğitimler düzenlenmesi.  

 

Etkinlik 1-) Üniversitemiz Engelsiz Koordinasyon Birimi ve 1915 Çanakkale Spor Kulübü 

Görme Engelli Futsal Takımıyla düzenlenen Spor Etkinliği 

1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelli Futsal Takımı’ndan Nuray Işık Telli, Akif Telli ve 

Mehtap Karabacak etkinlikten sonra Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında ziyaret 

ettiler. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Toplantı 2-) 27/03/2019 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - 10-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında Engelliler Haftası olmasından dolayı ve aktif okuyan 

öğrencilerin ve tüm birim koordinatörlerinin de katılacağı etkinlikler düzenlenmesine. 

Etkinlik 2-) Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok Programı;              

 

 
 

 

 

 



Etkinlik 2-) Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok Programı; 

 

Toplantı 3-) 08/10/2019 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Uygulamaları Yönergesinin son halinin düzenlenerek Senatoya sunulmasına, Okullardaki 

Engelsiz birim koordinatörleriyle iletişime geçilerek yeni gelen öğrenciler ile bağlantıya geçilmesine, 

binalarda acil yapılması gerekenlerin tespit edilmesine, ÖSEM Binasında bulunan Engelli 

Koordinasyon Birimi ofis ortamının düzenlenmesine ve ofiste çalışmakta olan mevcut kadroya 

işleyişin daha sağlıklı olabilmesi için 1 personelin daha talep edilmesine, Diş Hekimliği Fakültesi 

Binasının engelli öğrenci, personel ve hastalar için daha uygun hale getirilmesi için ilgili birimlerin 

bilgilendirilmesine, 3 Aralık 2019 Dünya Engelliler günü için Dardanos Yerleşkesinde Yemek 

düzenlenerek sıkıntıların dinlenmesine.  

Etkinlik 3)  3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yemek Programı; 

ÇOMÜ Engelsiz Öğrenci Birimimiz tarafından Dardanos Yerleşkesinde düzenlenen yemeğe, 

Rektör Hocamız Prof. Dr. Sedat Murat’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. 

Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Monus, Fen Edebiyat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, ÇOMÜ Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Tıp Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Bolat ve Birim Üyeleri; Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim 

Görevlisi Sevda Vurur, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tutku Ak, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’nda görevli İsmail Merdin, Birim Sekreterleri Hakan PENBEK ile Süleyman ŞAHİN 



katıldılar. Acil Yardım ve Afet Bölümü öğrencilerim izinde müzik dinletisi sunduğu etkinlikte 

Üniversitemizde eğitim gören engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini Rektörümüz Prof. Dr 

Sedat MURAT hocamız dinlemiş olup, engelsiz bir hayat sunabilmek adına yönetim olarak ellerinden 

geleni yapacaklarını ifade etmiştir. Rektör Hocamız Prof. Dr. Sedat Murat’a yaşadıkları sorunları ve 

isteklerini anlatma fırsatı bulan öğrenciler; dersler ile ilgili sesli materyal temini, sınıfların 

numaralandırma sistemlerinin kabartma haritaları ya da sesli yönlendirme şeklinde düzenlenmesi ve 

kılavuz yollar ile ilgili eksikliklerin giderilmesi konularında taleplerde bulundular. Üniversitemizde 

eğitim gören tüm engelli öğrencilerin görev alıp yeteneklerini sergileyebileceği bir program yapmak 

istediklerini belirten öğrenciler böyle etkinliklerin daha güçlü bir sosyal hayat için önemli olduğunu 

söylediler. 

 

 

Toplantı 4-) 11/12/2019 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Gereksinimle Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Uygulamaları Yönergesinin son halinin düzenlenerek Senatoya sunulmasına, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Gereksinimle Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları 

Yönergesinin 9. Maddesinde belirtildiği gibi, Özel Gereksinimli Öğrencilere, İlgili Akademik Birim 

ve Engelsiz Üniversite Öğrenci Birimi tarafından gerekli görülen konularda (ders çalışma, kitap 

tarama vb.) 2 adet kısmi zamanlı öğrencinin destek hizmetinde yardımcı olmasına, Üniversitemizde 

10-16 Mayıs Engelliler Haftasında düzenlenecek olan etkinlikler için (Münazara, Sergi, Söyleşi, 

Müzik Dinletisi, Yarışma vb.) Üniversitemiz Öğrenci Topluluğu Başkanından ve Engelli öğrenciler 

den görüş alınarak yapılacak olan etkinliklerin programlanmasına, Üniversitemiz birimlerdeki 

koordinatörler ile görüşülerek mevcut okuyan ve yeni kayıt öğrencilerinin isimlerinin tekrar 

güncellenmesinin yapılarak listelerin oluşturulmasına, 

 

 

 

 



2020 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER 
 

Toplantı 1-) 18/02/2020 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Gereksinimle Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Uygulamaları Yönergesinin 9. Maddesinde belirtildiği gibi, Özel Gereksinimli Öğrencilere, 

İlgili Akademik Birim ve Engelsiz Üniversite Öğrenci Birimi tarafından gerekli görülen konularda 

(ders çalışma, kitap tarama vb.) 1 adet kısmi zamanlı öğrencinin destek hizmetinde yardımcı olmasına, 

Üniversitemiz Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve Meslek Yüksekokullarında bulunan Engelsiz 

ÇOMÜ birim sorumluların katılımlarıyla 2 Mart 2020 Pazartesi günü Saat 13:30 da Mühendislik 

Fakültesi Turgut Özal Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılmasına, Engelsiz Çomü 

Biriminin web sayfasının sorumlusunun Hakan PENBEK ve Süleyman ŞAHİN olmasına; 

Etkinlik 1-) Birim Koordinatörlerine Özel Gereksinimle Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği 

Yönergesinin eğitiminin verilmesi konulu seminer.  

Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi, birim koordinatörleri toplantısı Mühendislik Fakültesi Turgut Özal 

Konferans Salonunda, Rektör Yardımcısı ve Birim Komisyon Başkanı Prof. Dr. Süha Özden’in 
katılımıyla gerçekleşti. 

Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi olarak yeni dönemde çalışmalara başladıklarını,    yeni dönem 

kayıtlarıyla birlikte gelen yeni öğrenciler olduğunu ve birim olarak her öğrencileri ile birebir temaslar 

kurmak ve ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Süha Özden şunları aktardı: 

Amacımız Engelli Öğrencilerimizin İhtiyaçlarını ve Taleplerini En Üst Düzeyde 
Karşılayabilmek 

‘’Birim koordinatörlerinin tanışması, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile etkinlikler hakkında fikir 

alışverişinde bulunmak için yapılan toplantının asıl amacı; birim koordinatörleri aracılığıyla engelli 

öğrencileri tespit ederek tamamına ulaşabilmek, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde 

karşılayabilmek, sorunlarıyla ilgilenebilmek ve bir arada olduğumuzu hissettirebilmektir. Bu önemli 

bir nokta. Zaten sayı olarak az öğrencimiz var. Dolayısıyla yıl içerisinde bu öğrencilerimizle birlikte 

olmak ve eğitim hayatları boyunca sürekli ilgilenmek istiyoruz. Bu noktada sizlerin görüşleri bizler 

için son derece önemli. Karşılıklı olarak bu ortamı daha zengin bir hale getireceğimizi düşünüyorum. 

Katılımınız için şimdiden teşekkür ederim.’’ 

Toplumdaki Farkındalığı Arttırmak İçin Üniversiteler Örnek Olmalı 

Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nurullah Bolat, engellilik ve engelsiz 

üniversite kavramlarını açıkladığı konuşmasında, birimin yaptığı çalışmalar, etkinlikler, yeni eğitim 
dönemi için yapılan planlar hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Nurullah Bolat; 

‘’Araştırmalar Dünya nüfusunun yaklaşık %10’nun engelli bireylerden oluştuğunu göstermektedir. 

Türkiye’de bu oran yaklaşık %12’dir. Ama sosyal hayata baktığınızda ne yazık ki bu oranları 

göremiyorsunuz. Aslında bu, olanakları engelli vatandaşlarımızın kullanamadığı anlamına geliyor. 

Toplumda engelli bireylerin hakları günümüzde medeni ülkelerde fırsat eşitliği ve adalet kavramları 

içerisinde değerlendirilmekte. Kendimizi İnsan haklarına saygılı, eşitlikçi ve adil bir vatandaş olarak 

tanımlamadan önce sahip olmamız gereken duyarlılıklar var. Üniversitelerin bu konuda örnek olması 

toplumdaki farkındalığı da arttırır. Bu anlayış içerisinde, bazı konularda hala eksiklikleri olsa da 
birçok üniversite adım atmış durumda. 

Bu anlamda engelsiz üniversite kavramı ortaya çıkmakta. Engelsiz üniversite kavramında bütün 

öğrencilerin bağımsız bir şekilde üniversitenin bütün olanaklarından yararlanması, olanakların 

ulaşılabilir ve kullanılabilir olması fırsat eşitliği ve bütünleştirici ilkeler çerçevesinde düzenlenmiş 

olması gerekiyor. Bizde Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda 

şekillendiriyoruz’’ dedi. 



Yrd. Doç. Dr. Bolat konuşmasının sonunda; birim koordinatörlerinden neler beklediklerini, ortak 

çalışmalar konusunda neler hedeflediklerini belirterek engelli öğrencilerin hepsinden sorumlu 
olduklarını ve herkese doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. 

Toplantı, birim koordinatörlerinin yapılabilecekler hakkındaki görüşleri alınarak son buldu 

 
 

 

 



  

 

 

 



Toplantı 2-) 09/04/2020 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - Corona(covid19) salgını dolayısıyla Üniversitelerde alınan uzaktan eğitim programı 

nedeniyle Engelsiz Çomü öğrenci koordinatörlüğü olarak engelli öğrencilerimizi telefon ile arayarak 

her türlü yardım, istek, derslerinde yaşanılan sıkıntılar, maske, eldiven, sağlık durumları, v.b istek ve 

taleplerinin öğrencilere daha çok nasıl ulaşılabilirliğin konuşulmasına, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığından gelen 31.03.2020. tarihli ve E.24625 sayılı resmi yazıya istinaden yeni Koronavirüs 

Hastalığı (covid19) nedeniyle yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde 

kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri 

halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt 

dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına linkinin wep sayfasına konulmasına, Engelliler 

haftası için engelli öğrencilerimizle yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgilerinin görüşülmesine,  

Etkinlik 3-) Zor Günlerde Engelli Konulu Telekonferans Etkinliği; 

 

 

Moderatör Doç. Dr. Nurullah Bolat, Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörü 

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 



Birinci Konuk " Kötü Şartlar Engelliye Fırsat da Sunar" Lokman Ayva 
Türkiye'nin İlk Görme Özürlü Milletvekili Beyaz ay Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı 

İkinci Konuk “Engellilerde Sanat ve İyileştirici Gücü” Sanat Yönetmeni Erdem Öksüz 
Yön Sanat Derneği Başkanı 

Üçüncü Konuk "Covid 19 Sürecinde Üniversitede Engelli Öğrenci Olmak"  

Eğitim Fakültesi  Özel Eğitim Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer UMAR KAYA 
Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 

 

 

 

Toplantı 3-) 14/10/2020 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders kayıtları hakkında herhangi bir 

sıkıntıları olup olmadığının araştırılması eğer sorun yaşayan öğrenciler var ise sorunlarının çözümüne 

yardımcı olunmasına, Çanakkale İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, Gelibolu İlçesi Milli Eğitim 

bünyesinde bulunan braille alfabesi yazıcısının Üniversitemize kazandırılması ile ilgili yazışmaların 

yapılmasına, Braille alfabesi cihazının kurulup Engelli öğrencilerimizin hizmetine sunulabilmesi için 

Üniversitemiz Ösem Binasının giriş katında bulunan T2 numaralı odanın Koordinatörlüğümüze tahsis 

edilmesinin sağlanmasına, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonuna Bayrak ödüllerine 

başvurabilmek için Mühendislik Fakültesi, Biga Meslek Yüksekokulu, Ösem Binası ve Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokularının için eksiklerin tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılmasına, 

Corona(covid19) salgını dolayısıyla üniversitemizde uzaktan eğitim programı ile verilen derslerde 

işitme engelli öğrencilerimizin yaşadığı sorunlar, sıkıntılar telefon ile arayarak tespit edilmesine, Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı tarafından Acil Panik Buton Sisteminin yapılması istenmiş olup, Öğrenci 

Sosyal Etkinlik Merkezi(ÖSEM) binasının yanı belirlenmiştir, 

 

 



Etkinlik 3-) Engelsiz ÇOMÜ Olarak Müzikte Engeli Kaldırdık (ÖSEM Binasına Engelsiz 

ÇOMÜ Bilgisayar Laboratuvarını Kuruduk) ve (ÖSEM Binası Ön Tarafına Acil Panik Butonu 

Sistemini Kuruldu) 

 

 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelsiz Çomü Birimi olarak müzik derslerinde görme 

engelli öğrencilerimizin dertlerini sıkıntılarını çözebilmek adına güzel bir çalışma başlatmış olduk. 

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir KARACA 'nın daveti ve önderliğinde sevgili Engelsiz Çomü 

Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Sevda VURUR 'un destek ve yardımlarıyla aynı zamanda Engelsiz 

Çomü Devlet Konservatuvarı Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Eda DELİKÇİ 'nin Engelsiz ÇOMÜ 

Biriminden Süleyman ŞAHİN, Hakan PENBEK, Bilgi İşlem Daire Başkanlığın dan Mert ÇINAR, 

Kadir AKÇAY’ın destekleriyle oluşan bu Bilgisayar Laboratuvarını ve Acil Panik Buton sistemini 

Üniversitemiz öğrencilerinin hizmetine sunduk.  



 

 

 

 

 



 

 

Toplantı 4-) 09/12/2020 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında ÇOMÜ Radyoda Söyleşi 

yapılmasına. 

Etkinlik 4-) Dünya Engelliler Günü Özel Yayını; 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER 
 

Toplantı 1-) 06/01/2021 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - Corona(covid19) salgını dolayısıyla Üniversitelerde alınan uzaktan eğitim programı 

nedeniyle Engelsiz Çomü öğrenci koordinatörlüğü olarak engelli öğrencilerimizi telefon ile arayarak 

her türlü yardım, istek, derslerinde yaşanılan sıkıntılar, maske, eldiven, sağlık durumları, v.b istek ve 

taleplerinin öğrencilere daha çok nasıl ulaşılabilirliğin konuşulmasına, Uzaktan Eğitimde Engeller ve 

Öneriler Konulu Microsoft Times üzerinden program yapılmasına, Üniversitemiz Teknik Bilimler 

Meslek Yüksek Okulu Binasının, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu Bayrak 

ödüllerine başvurabilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanması ve yarışmaya katılmaya 

hak kazana bilmek için dosyanın hazırlanarak YÖK’e sunulmasının yapılması konuları görüşülmüştür.  

Etkinlik 1-) Uzaktan Eğitimde Engeller ve Öneriler Konulu Microsoft Times Üzerinden söyleşi; 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN' nin koordinatörü olduğu Engelsiz Çömü Öğrenci 

Birimin Düzenlediği Doç.Dr. Nurullah Bolat’ın Operatörlüğünü yaptığı katılımıyla bizi mutlu eden 

değerli konuğumuz Türk İşaret Dili Tercümanı ve Eğitmeni Burak Kavak’ın katıldığı ve 

bize olanakları sağlayıp bu güzel ortamı oluşturan Öğr. Gör. Sevda VURUR ‘un aynı zamanda 

Üniversitedeki tüm birim koordinatörlerimizin ve değerli öğrencilerimizle beraber Telekonferans 

ortamında çok güzel bir toplantı düzenlemiş olduk. 

Öğrencilerimizin sorunlarını, sıkıntılarını dinlediyip onlara çözüm üretmeye başladık örn. başlıca 

sorunlardan bahsetmek gerekirse öğrencilerimizin sınav esnasında sürenin yetmediğini ve bu konu 
hakkında da çok fazla sorun yaşadıklarını. 

Bir diğer konu ise görme engelli öğrencilerimizin ders materyallerinde sorun yaşadıklarını ve bunların 

çözülmesini istediklerini dile getirdiler buldukları kitapları PDF ortamına aktarmak istediklerini fakat 

yapamadıklarını derslerinde ve sınavlarında sorun yaşadıklarını anlattılar bizde Engelsiz Çomü 

Öğrenci Birimi olarak öğrencilerimizin istek ve sıkıntılarını çözmek için dört bir elden çalışmaya 

başladık Eğitimde Engel yoktur diyoruz. 

 



Toplantı 2-) 22/03/2021 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem - Corona(covid19) salgını dolayısıyla Üniversitelerde alınan uzaktan eğitim programı 

nedeniyle Engelsiz Çomü öğrenci koordinatörlüğü olarak engelli öğrencilerimizi telefon ile arayarak 

her türlü yardım, istek, derslerinde yaşanılan sıkıntılar, maske, eldiven, sağlık durumları, v.b istek ve 

taleplerinin öğrencilere daha çok nasıl ulaşılabilirliğin konuşulmasına, 23 Nisan 2021 tarihinde 

Microsoft Times üzerinden bir etkinlik düzenlenmesine,  

Etkinlik 2-) 23 Nisan 2021 Tarihli Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Buluşması Toplantısı (Microsoft 

Teams Üzerinden)  

Toplantı özeti ve görüşülen konular  

23 Nisan 2021 tarihinde Engelsiz ÇOMÜ birimi olarak üniversitemizdeki engelli öğrencilerle 

Microsoft Teams üzerinden bir toplantı yapılmış ve öğrencilerimizin hem sınavlara, hem pandemi 

sürecine hem de uzaktan eğitim sürecine yönelik dilek, şikayet ve beklentilerini dile getirmeleri 

istenmiştir. Toplantıya toplam 61 öğrenci katılmıştır. Yaptığımız toplantıda öğrencilerimizin dile 

getirdiği sorunların genellikle belirli konularda olduğu gözlenmiş ve bu konudaki beklenti, istek ve 

şikayetler aşağıda özetlenmiştir. 

Online sınavlar ve sistem ile ilgili sorunlar: Online sınavlarda zaman sorunu yaşandığı dile 

getirilmiştir. Görme engelli öğrenciler refakatçi yardımıyla sınava girdikleri için sürenin yetmediğini, 

sınavlarını zamanında gönderemediklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler ayrıca sistemin bazen 

kendilerini sınavdan attığını ve şifre ile tekrar girene kadar zaman kaybettiklerini ifade etmişlerdir. Bir 

diğer sorun ise sınavlara yine sistemden kaynaklı zamanında giriş yapamamalarıdır. Sisteme girişte 

yaşanan sorunlar sınava geç girmelerine ve dolayısıyla sınav sürelerinde kayba sebep olmaktadır. 

Öğrenciler bu tür sorunlardan dolayı öğretim üyelerinin sorumluluk sizde diyerek müsamaha 

göstermediklerini ifade etmişlerdir ve mağdur olduklarını söylemişlerdir. Yine UBYS üzerinden ödev 

yüklenirken de benzer sorunlar olduğu dile getirilmiştir. Yükleme sorunlarından dolayı zamanında 

yükleyemedikleri ödevler sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  Bazı öğretim 

üyelerinin mail yoluyla ödevleri istediği ifade edilmiş ama özellikle görsel içeren ödevlerin 

boyutundan dolayı mail ile gönderemediklerini ve mağdur olduklarını söylemişlerdir. Başka bir sorun 

ise bazı hocaların bazı sınavlarda cevabın el ile yazılıp fotoğrafını çekip göndermeleri istemelerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu durumun da kendileri için zorlayıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Söylemlerden 

anlaşıldığı kadarıyla sınav güvenliğine yönelik alınan tedbirler bazen engelli öğrenciler için sorun 

yaratıcı olabilmektedir.  

Öneri: ÇOMÜ engelli öğrenci sınav yönetmeliğini göz önünde bulundurularak sınavların 

yapılması sağlanmalıdır.  

MYO’larda staj ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri ile ilgili sorunlar: Öğrenciler bu 

konularda gerekli duyuruların ve bilgilendirmelerin yapılmadığını, bu yüzden bazı eğitimleri 

kaçırdıklarını ve telafisi mümkün olmayan durumlar yaşayabildiklerini ifade etmişlerdir. Bu konudaki 

mağduriyetlerin giderilmesi için duyuruların özellikle engelli öğrenciler için daha etkin yapılması ve 

öğrencilerin yönlendirilmesi gerekmektedir.   

 

MYO’larda peyzaj gibi alanlarda öğrencilerden istenen el ile yapılması gereken 

ödevlerle ilgili sorunlar: Öğrenciler bazı öğretim yelerinin ödev olarak çizim yapmalarını istediğini 

ifade etmişlerdir. Hem sınav takviminin sıkışıklığı ve ödev yoğunluğundan hem de kendilerine verilen 

süreden dolayı yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu konuyla ilgili bir diğer problem ise 

bu tür ödevlerin objektif değerlendirildiğiyle ilgili kaygılardır. Geri bildirim konusunda sorunlar 

olduğu için öğrenciler objektif değerlendirildikleriyle ilgili endişe yaşamaktadırlar. 



Öğretim üyelerinin yaşanan sorunlar karşısında duyarsız olması ve telafi şansı 

vermemesi ile ilgili şikayetler: Ödevleri zamanında yükleyemediklerinde, online sınavlarda zaman 

sorunu yaşadıklarında, dersle ilgili sorunlar yaşadıklarında ya da bir şey sorduklarında bazı öğretim 

üyelerinin duyarsız davrandığını, bazılarının ise küçük düşürücü ifadelerle yaklaştığını söylemişlerdir. 

Engelli olmalarından kaynaklanan taleplerini dile getirdiklerinde kopyacı ya da kolaylık isteyen kişi 

şekillerde değerlendirildiğini söylemişlerdir. İletişim ve üslup konusunda daha duyarlı olunması talep 

edilmiştir.   

Bazı öğrenciler, özellikle kırsalda yaşayan öğrenciler internetten kaynaklanan sorunlar 

yaşadıklarını (internetin olmaması ya da kendi bölgelerinde erişim sorunu yaşamaları vb..) ve bundan 

dolayı hem derslere hem de sınavlara yönelik sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  

Bazı online derslerde öğretim üyelerinin kayıt almamasından kaynaklı sorunlar dile 

getirilmiştir. Herhangi bir sebeple derse katılmayan ya da engelinden dolayı not tutamayan öğrenciler 

için kaydın alınmamış olması ciddi bir sorun olarak tanımlanmıştır. Öğrenciler devam zorunluluğu 

olmadığı için ya da erişimle ilgili sorunlardan dolayı tüm dersleri zamanında takip edemediklerini ama 

sonrasında ders kaydını izlediklerini ifade etmişlerdir. Kayıt alınmadığında bu konuda mağduriyet 

ortaya çıkmaktadır.  

Öğrenciler bazı öğretim üyelerinin ders saatlerine ya da programa uymadığını, başka bir saatte 

dersi anlatıp kaydettiğini, kendilerinin canlı olarak ders işlemediğini ifade etmişlerdir. Bu durum 

derste hocaya soru sorma ve doğrudan iletişim kurmalarını engellediği için şikayet olarak dile 

getirilmiştir. Bu iletişimsizlikten dolayı soru da soramadıklarını söylemişlerdir.  

Toplantı 3-) 03/05/2021 Tarihinde Engelsiz ÇÖMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Toplantısı 

yapılmış olup ana başlıklarıyla alınan kararlar şöyledir; 

Gündem – 25 Mayıs 2021 tarihinde Engelliler haftası için engelli öğrencilerimize Microsft Teams 

üzerinden etkinlik yapılmasına, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Binasının, Yükseköğretim 

Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu Bayrak ödüllerine başvurabilmek için gerekli düzenlemelerin 

yapılmasının sağlanması ve yarışmaya katılmaya hak kazana bilmek için hazırlanarak YÖK’e 

gönderilen dosyanın son durumunun takibinin yapılaması konuları görüşülmüştür.  

Etkinlik 3-) İş Kurun Engellilere Yönelik Hizmetleri ve Çello Dinletisi (Microsoft Teams 

Üzerinden)    

 
 



 

25/05/2021 Salı günü saat 14:00 da Doç. Dr. Nurullah BOLAT’ın moderatörlüğünde 

Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilen İşkurun Engellilere Yönelik Hizmetleri konulu etkinlikte 

işkur iş ve meslek danışmanı Faika CEYLAN işkur’un engellilere yönelik hizmetlerini slayt 

gösterisiyle sunum yapmış ve daha sonrasında görme engelli Alp ÖZSÖKMEN müzikle aramda engel 

yoktur konulu çello dinletisi gerçekleştirmiş olum kendi hayatında yaşağıdı olumlu ve olumsuz 
deneyimlerini katılımcılara aktarmıştır. 

Engelsiz Üniversite Ödüllerine Katılmaya Hak Kazandık 

 



 

 

Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yöntemi ile yapılan törene; YÖK Başkanı Prof. Dr. 

Yekta Saraç'ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 

Yanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, ödül almaya 

hak kazanan üniversitelerin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları, engelli öğrenci birimi sorumluları, 

YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Üyeleri ile ödül başvurularının değerlendirilmesinde görev 

yapan panelistler katıldılar.  

Yükseköğretim Kurulu tarafından Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim başlıkları altında engelli 

öğrencilerin eğitim imkânlarına ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık 

oluşturmak amacıyla yükseköğretim kurumlarını teşvik edici birçok yeni çalışma yapıldığını belirten 

YÖK Başkanı Prof. Dr.  Yekta Saraç, “Hâlihazırda YÖKSİS verilerine göre 51.647 engelli öğrencimiz 

bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin 27.782'si önlisans, 23.581'i lisans, 236'sı yüksek lisans ve 48'i 

doktora düzeyinde eğitim görmektedir. Öğrencilerin %89'u açık öğretim programlarında yer 

almaktadır” dedi ve “Engelsiz Üniversite Ödülleri” için bu yıl 114 üniversiteden farklı kategorilerden 

837 başvuru yapıldığını, ödüllerin üç kategoride verildiğini söyledi.  

Engelsiz Üniversite Ödülleri ödül töreninde ilk üçe giren üniversiteler şunlar oldu:  

Mekânda Erişilebilirlik kategorisinde 10 bayrak alarak birincilik ödülüne Kütahya Dumlupınar 

Üniversitesi layık görüldü. İkincilik ödülünü iki üniversite paylaştı. Aksaray Üniversitesi, Mekanda 

Erişilebilirlik kategorisinde 7 bayrak, Eğitimde Erişilebilirlik Kategorisinde ise 2 bayrak alarak, 

Harran Üniversitesi de Mekanda Erişilebilirlik kategorisinde 9 bayrak alarak ikinciliği paylaşan 

üniversiteler oldu. İstanbul Üniversitesi, Mekanda Erişilebilirlik kategorisinde 3 bayrak, Eğitimde 

Erişilebilirlik kategorisinde 3 bayrak, Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde ise 2 

bayrak alarak üçüncülük ödülünü alırken Yozgat Bozok Üniversitesi de Mekanda Erişilebilirlik 

kategorisinde 5 bayrak, Eğitimde Erişilebilirlik kategorisinde ise 3 bayrak alarak üçüncülüğü paylaşan 

diğer üniversite oldu. Bunun yanı sıra bir çok üniversite bir çok alanda ödüle layık görüldü.    

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2021 Yılı Mekânda 

Erişebilirlik Adayı olmaya hak kazanarak 2022 yılında değerlendirme yapılacak üniversiteler 

arasında yerimizi aldık. 
 

Not = Ekim Ayının ikinci Haftası 4. Toplantımızı gerçekleştirecek olup toplantımızın ana başlıklarıyla 

konusu;  Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz ve mevcut devam eden engelli öğrencilerimizin, 
birim koordinatörlerimizin tanışması için bir oryantasyon etkinlik planı düşünülmektedir.  
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