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İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 

ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ 2020 – 2021 AKADEMİK YILI 

FAALİYET RAPORU 

Engelli öğrencilerin üniversite yaşantılarını kolaylaştırmak ve bu konuda duyarlılık geliştirmek 

amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalar ve mevcut uygulamalar:  

• Her fakülte ve yüksekokulda engelli öğrenci danışmanı bulunmaktadır. 

 • Engelli öğrencilerin talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmekte, gerektiğinde 

Sağlık Merkezi ile Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi uzmanları ile işbirliği 

yapılmaktadır.  

• Disleksi, hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi destek gerektiren özel sorunlar için eğitim 

seminerleri düzenlenmektedir.  

• Görme engelliler için merkez ve doğu kampüsteki tabildot kafeteryalarda Braille alfabeli aylık 

yemek menüleri bulunmaktadır.  

• Ders ve sınavlarda engelli öğrencilerin talebine bağlı olarak uygun koşullar sağlanmaktadır.  

• Bedensel ve görme engelli öğrenciler için engelsiz kampüs ulaşımı (EKU bilet) uygulaması 

yürütülmektedir.  

• Kütüphanede görme engelliler için bir çalışma odası hizmet vermektedir. Odada Türkçe Aylin 

sesli ekran okuma programı, hiç görmeyen ve az görenler için Türkçe ve değişik dillerde LCD 

ekranlı ve DAISY çalarlı kitap okuma makinesi, kabartma yazıcı bulunmaktadır. Kütüphane 

müzik koleksiyonu dahilinde bulunan kabartma piyano notaları da kullanıcılara ödünç 

verilebilmektedir.  

• Engelli öğrenciler, refakatçileri ile birlikte Spor Merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir.  

• Kampüs genelinde engelliler için otopark alanları vardır. Kampüs ve binalardaki fiziksel 

olanaklar aşağıda yer almaktadır. 

 Merkez Kampüs A Binası (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-İİSBF)  

 Çim alan karşısındaki girişte bina dışı ve içinde rampa, 

 İşletme Fakültesi ile ortak özel tuvalet, 

 İşletme Fakültesi ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile ortak özel otopark  

 B Binası (Bilgisayar Merkezi) Özel park yeri, özel tuvalet, bina dışında rampa, asansör  

 E Binası (Mühendislik Fakültesi-MF) Özel park yeri, rampa, asansör, özel tuvalet  

 F Binaları (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi-GSTMF) 

  FF Blok Giriş katında özel tuvalet, akademik-idari personel otoparkında özel park yeri, 

park yeri ile bina arasında rampa, binada park yerinden gelişte tekerlekli araba geçişine 

uygun kapı, asansör,  

 Express Cafe girişinde rampa 36 G Binası L Binası (UYDYO) ile ortak özel park yeri, 

bina girişi ve arka çıkışında rampa, bina içi rampa, özel tuvalet (Bedensel engelliler 

için)  
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 L Binaları (Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu-UYDYO)  

 G Binası ile ortak özel park yeri, 1. katta bayan tuvaleti içerisinde bir kabinde özel 

klozet, rampa  

 M Binası (İşletme Fakültesi-İF) Coffee Break’ten girişe rampa, bina içerisinde zemin 

kat sınıflarına girişte rampalar,  

 S Binası (Fen Fakültesi-FF) SB Blok Asansör, bina dışında rampa, özel park yeri, 

otopark yanında rampa, özel tuvalet  

 Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Binası Rampa ve özel tuvalet, özel 

park yeri  

 U Binası (Öğrenci Dekanlığı / Engelli Öğrenciler Birimi) Özel park yeri, otopark 

yanında rampa  

 V Binası (Amfiler Binası) Asansör, özel tuvalet, rampa  

 Merkez Tabildot Kafeterya Rampa,  

 Cafe-In girişinde rampa,  

 Tabildot kafeterya girişinde rampa ve bay-bayan özel tuvalet  

 Öğrenci Yurtları (Merkez) 69. ve 70. yurtta 1 özel oda, asansör (69. yurt giriş ile 70. 

yurt girişi arasında rampa) Özel tuvalet (69. ve 70. yurt girişi),  

 76. yurt kafeterya girişinde rampa, 77. ve 78. yurtlarda giriş katta özel tuvalet ve banyo  

 81. ve 82. yurt girişinde rampa, 4 adet özel oda (2 erkek, 2 kız) 1 adet refakatci odası, 

engelli otoparkı  

 Orta Kampüs P Binası (MSSF) Özel park yeri, rampa, asansör, özel tuvalet  

 Doğu Kampüs D Binası Özel park yeri, asansör, özel tuvalet 


