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BİRİM FAALİYETLERİ  

1. Engelli öğrenci birimi üyeleri ile güz denimi toplantısı yapıldı. Toplantıda; yıl 

içerisinde yapılacak etkinlikler görüşüldü. 

2. Engelli öğrenci tespiti ve burs alanların tespiti için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve 

Strateji  İşleri Daire Başkanlığı’ndan kayıtlı engelli öğrenci sayısı ve burs alan engelli 

öğrenciler tespit edildi. Bu birimlere engelini beyan etmeyen öğrenciler için 

üniversitemizin tüm eğitim birimlerine (fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu) 
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engelli öğrenci tespit anketi gönderildi. Tüm birimlerden gelen veriler ve daha önce elde 

ettiğimiz bilgiler doğrultusunda üniversitemizde eğitim gören tüm öğrenciler tespit 

edildi. 

3. Engelli öğrencilerin hepsi koordinatör Prof. Dr. Menşure AYDIN tarafından aranarak 

eğitim ve ulaşımla ilgili ihtiyaçları belirlendi. Özel ihtiyacı olan öğrencilerin fakülte 

dekanları ve bölüm başkanlıkları aranarak öğrencilerin özel durumlarına özgü istekleri 

iletildi.  

4. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması Haliç Üniversitesi Sütlüce kampüsü Konferans 

Salonu’nda gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. 

Menşure AYDIN günün anlam ve önemi ile birim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Etkinlik 

devamında Hasan Can Cöret omurilik felçli birey olarak öğrenim görmek hakkında, Aytunç 

Özlü ise görme engelli olarak üniversite öğrenim görmek üzerine düşüncelerini paylaştı. Misafir 

konuşmacı olarak Tokyo Paralimpik Oyunları'nda partneri Bülent Korkmaz ile makaralı yay 

açık sınıf karışık takım kategorisinde gümüş kazanan milli okçu Öznur Cüre'de engelli birey 

olarak sporda elde ettiği başarıları anlattı. Program sonunda Aytunç Özlü bağlaması ile müzik 

performansı sergiledi.  

5. Okul Öncesi Eğitim Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Gizem YAPAR ve okul öncesi eğitim öğrencileri 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili farkındalık programı gerçekleştirildi. 

6. 10-14 Mayıs engelliler haftası etkinliği olarak Eyüp Sultan Belediyesi, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi engelliler haftası etkinliklerine Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile 

gönüllü katılım sağlandı. 

7. Haliç Üniversitesi/Beyoğlu Belediyesi ortaklaşa yürütülen engellilerde spor faaliyetleri 

kapsamında Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı’nda Prof. Dr. 

Menşure AYDIN AVCI yönetiminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri ile 

engelliler kampı yapıldı. 

8. 8 Mart 2022 tarih ve 31772 sayılı resmi gazetedeki engelli bireylere yönelik sınav 

uygulamalarında ve engelli kontenjanında aranacak sağlık şartlarına dair yönetmelik 

kapsamında “Haliç Üniversitesi Engelli Bireylere Yönelik Ders ve Sınav Uygulamaları, Özel 

Yetenek Sınavı Yönergesi” hazırlanmış ve Haliç Üniversitesi yönergeler bölümünde 

yayınlanmıştır. 

 

 

 

 


