
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 

ENGELLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 

 

Cinsiyetiniz nedir?
 

Kadın  
Erkek  

 

Öğrenim düzeyinizi belirtiniz.
 

Lisans 
Yüksek Lisans  
Doktora 

 

Hangi bölümdesiniz?
 

…………………………………….  

 

Kaçıncı sınıftasınız?
 

……………………………………. 

 

Engel türünüzü belirtiniz.
 

 
Görme Engeli  
İşitme Engeli  
Ortopedik Engel 
Zihinsel Engel 
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) 
Öğrenme Güçlüğü 
Konuşma Bozukluğu 



Süreğen Hastalık 
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 
Diğer 

 

Üniversitemiz fiziksel ve sosyal erişim imkanlarından yararlanma durumunuza ilişkin 
aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz. 

 Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
Bina girişlerinde bulunan rampalar yeterlidir.          
Binalarda engelli lavaboları bulunmaktadır          
Binalarda engellilere uygun asansör (kabartma 
yazılı veya sesli) bulunmaktadır          

Üniversitemde engellilere yönelik yeterli 
oryantasyon eğitimi verilmektedir          

Üniversitem kampüslerindeki kütüphanelerimiz 
fiziksel erişilebilirdir          

Üniversitem kütüphanelerindeki kaynaklar görme 
engelliler için erişilebilirdir          

Üniversitem, ders kitaplarına kütüphane 
sayfasından PDF formatında erişim imkanı 
sağlamaktadır 

         

Üniversitem, Braille kitap uygulaması imkanı 
sağlamaktadır          

Ortopedik engelli öğrencilerin dersliklere 
erişimine engel bulunmamaktadır.          

Laboratuvarlardaki malzemeler engelli 
öğrencilerin kullanabileceği şekilde 
erişilebilmektedir 

         

Derslik ve laboratuvarların ismi kapılarda yeterli 
puntoda ve kabartma olarak yer almaktadır.          

Üniversitem sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere 
katılımımızı sağlamaktadır 
Üniversitemde, engelli öğrencileri temsil edecek 
bir öğrenci kulübü oluşturulması konusunda 
engelli öğrenciler desteklenmektedir 

         

Üniversitem psikososyal taleplerime ilişkin destek 
sağlamaktadır.          

Üniversitem web sitesinde tüm kullanıcılara eşit 
kullanım ve kolay erişim olanakları sağlanmıştır          

 



Öğretim sürecinden yararlanma durumunuza ilişkin aşağıda yer alan ifadelere katılma 
düzeyinizi işaretleyiniz 

 Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
Öğretim elemanları engel türümüze göre farklı 
ders anlatım tekniği kullanmaktadır          

Öğretim elemanları az gören öğrenciler için 
görselleri büyüterek sunum yapmaktadır.          

Öğretim elemanları az gören öğrenciler için büyük 
puntolu notlar kullanmaktadır.          

Öğretim elemanları görme engelliler için görsel 
sunumları sesli olarak sunmaktadır          

Öğretim elemanları işitme engelli öğrenciler için 
işaret dili tercümanı kullanmaktadır          

Öğretim elemanları ekstra ders saati imkanı 
sunmaktadır.          

Derslerin takibi için asistan desteği 
sağlanmaktadır.          

E-üniversite uygulamalarında tüm kullanıcılara 
eşit kullanım ve kolay erişim olanakları 
sağlanmaktadır. 

         

Sınavlarda verilen süre yeterlidir.          
Sınavlarda engel türüme özel (okuyucu, 
işaretleyici, bilgisayar, öğretim elemanı soru 
okuma desteği, vb.) faydalanmak istediğim destek 
hizmetleri sağlanmaktadır. 

         

 

Eklemek İstedikleriniz: 
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