SOSYAL SORUMLULUK DERSİ

ETKİNLİK RAPORU HAZIRLAMA FORMU
1. Etkinlik Raporları, proje ekibinde yer alan tüm öğrenci ve öğretmen adayının proje
kapsamında tek başına gerçekleştirdiği etkinliklere yönelik değerlendirmelerini kapsar.
2. Her öğretmen adayı, proje kapsamında kişisel olarak gerçekleştirdiği her etkinlik için bir
etkinlik raporu hazırlar.
3. Etkinlik raporlarının yazımında, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine ve dil kullanımına
dikkat edilir.
4. Etkinlik raporlarının hazırlanmasında aşağıda verilen genel başlıklar dikkate alınır:
Adı ve Soyadı : İLKER GİRİT
Bölümü: AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
Sınıfı: 3
Proje Adı: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ’NÜN ALTYAPI
OLARAK ENGELLİ ÖĞRENCİLERE VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE UYGUNLUĞU
ETKİNLİK RAPORU
Rapor No: ……………………………………………
( Öğrenci / Öğretmen adayı tarafından proje kapsamında kişisel olarak gerçekleştirilen ilk etkinlik için
1 olmak üzere, kişisel her etkinlik raporu için sıra numarası verilir)
1. Rapor tarihi: 23.04.2012
2. Etkinliğin adı nedir?
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ulaşılabilirlik standartlarının, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş
Kampüsü Fuaye Alanı ve Student Center’a uygunluğunun kontrolü.
3. Etkinliğin amacı/amaçları nedir/nelerdir?
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Fuaye Alanı ve Student Center’ın, engelli öğrenci ve
öğretim görevlilerinin kullanımı için uygun standartlarda olup olmadığının araştırılması; standartlara
göre uygun olmayan yerlerin tespit edilmesi ve bunların görsel olarak raporlanması amaçlanmaktadır.
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4. Etkinlik kapsamında neler yapılmıştır?
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ulaşılabilirlik”
standartlarını inceledim. Bahçeşehir Üniversitesi ilgili bölümlerinin karşılaştırmasını yapmak için
“Binalar” ve “Açık Alanlar” konu başlıkları üzerinde durdum.
İncelenen bu standartlar; rampalar, merdivenler, bina girişleri, bina için yatay dolaşım ve bina içi
dikey dolaşım.
İncelediğim standartları bir deftere maddeler halinde not tutarak, Üniversite’nin incelenecek ilgili
yerlerini tespit ettim.
Standartların uygunluğunu kontrol etmek için; merdivenleri, rampaları inceleyerek fotoğraflarını
çekip, uygun olmayan noktaların notunu tuttum.
5. Etkinliğin gerçekleştirildiği hedef kitlenin özellikleri (yaş, cinsiyet, sayı, vb.) nelerdir?
Hedef kitle; görme ve fiziksel engelli tüm yaş grupları.
6. Etkinliğin gerçekleştirilmesi için yararlandığım materyal, araç ve gereçler

nelerdir? Bu

materyal, araç ve gereçleri hangi amaçlarla kullandım? Bu materyal, araç ve gereçleri
kullanmamın etkinliği gerçekleştirmemde ne gibi yararları oldu?
Ulaşılabilirlik standartlarını öğrenmek için, internet bağlantısı. Bunların not edilmesi için, not defteri,
kalem. İlgili standartların resimleri olarak karşılaştırmak için, uygun standartları gösteren çıktılar.
Ulaşılabilirlik standartlarının kontrolünün belgelenmesi için fotoğraf makinesi ve ilgili standartları
ölçerek kontrol etmek için cetvel.
Karşılaştırma yapmak maksadıyla, elimizde standartları gösterir belgelerin ve bilgilerin olması
amacımızı belgelememizde yararlı oldu, ayrıca bu bilgiler kilit önem arz ediyor. Fotoğraflarını
almamız ise, bu farklılıkları ortaya koyup değiştirilmesi için Üniversite yönetimine iletebileceğimiz
materyaller olması yönünden önemlidir.
7. Etkinliği gerçekleştirmek için ne gibi ön hazırlıklar yaptım?
Ulaşılabilirlik standartlarını öğrenip, bunları maddeler halinde sıraladım. Olması gerekeni gösterir
mimari planları inceledim. Fotoğraf makinesinin, etkinlik günü sorun çıkarmaması için kontrol ettim.
(şarj vb.) Üniversite’nin yoğun olmayan gün ve saatini belirleyip, o saatlerde inceleme yaptım.
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8. Etkinliği gerçekleştirirken nelere dikkat ettim?
Ulaşılabilirlik bilgisinin kaynağının güvenilir olup olamadığını teyit ettim, somut ve ölçülebilir
değerler üzerinde çalıştım. Fotoğraflama yaparken, çevremdeki ve fotoğraf karesine giren insanları
bilgilendirdim.
9. Etkinliği gerçekleştirirken ne tür sorunlarla karşılaştım?
Ulaşılabilirlik standartlarını açıklayan bilgiler içerisinde günlük dilde kullanmadığımız kelimelerin yer
alması, standartları anlamamda zorluk yarattı.
10. Etkinliği planlama ve uygulama aşamasında neler öğrendim? Bu etkinliğin bana kattığı şeyler
nelerdir?
Etkinliği planlama aşamasında öğrendiğim ulaşılabilirlik standartlarının daha önce bu kadar kapsamlı
olabileceği aklıma gelmemişti. Bir çok konuda, Üniversite’nin engelliler için uygun olduğunu
düşünüyordum fakat bir çok eksikliği fark ettim.
Bunlar en başta; Merdiven yüzeylerinin pürüzlü ve kaymayı engelleyen kaplamayla kaplı olması, rıht
ve basamakların farklı renkte olması, basamak uclarında 2,5 cm eninde şeritlerin olması, küpeşlerin
merdivenlerin her iki tarafında olması ve başlangıç ve bitiş yerlerinde hissedilebilir doku olması vb.
gibi düzenlemeler...
11. Gerçekleştirdiğim etkinlik amacına ne kadar ulaşabildi? Hedef kitlede ne tür değişiklikler
gerçekleşti?
Etkinliğin amacıma ulaştığını gözleyebilmemiz için, projenin tamamlanıp ilgili makamlara
sunulmasını beklememiz gerekmektedir.
12. Etkinliği yeniden planlansaydım ne gibi değişiklikler önerirdim?
Planlama aşamasını daha uzun tutarak, ulaşılabilirlik standartlarının daha net maddeler halinde
çıkarılmasını önerirdim bu şekilde daha fazla uygunluk kriteri incelenmiş olurdu.
13. Bu etkinliğin projemize yararları nelerdir?
Gerçekleştirdiğim bu etkinlik, proje amacıyla ilişkili olduğu için; Üniversite’nin altyapı olarak
engellilere uygunluğunu doğrudan tespiti açısından önemlidir. Ayrıca, standartlara uymayan yerlerin
fotoğraflarla gösterilmesi, final sunumunda projeyi güçlendirecektir.
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Fuaye Alanı ve Student Center’ın Ulaşılabilirlik Standartlarına Uygunluğu

Küpeştelerin başlangıcında 45 cm’lik düzlük olması gerekiyor!
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Merdivenlerin başlangıcında 60 cm’lik başlangıcı belirtir pürüzlü yüzer olması gerekiyor!

Küpüştelerin bir birleri ile bağlantılı olmalası gerekiyor!
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Basamakların bittiğini belirtir pürüzlü yüzey olması gerekir!

Küpüşteler basamaklardan 95 cm. Yukarıda olmalı! Üniversitemizde bu 75 cm.
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Her basamakta 2,5 cm eninde pürüzlü şeritle olmalı! Rıht ve basamaklar farklı renklerde olmalı!

Braille Alfabesi ile görme engelliler bilgilendirilmeli!
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Üniversite girişi rampa eğimi uygun fakat yol üzerinde standdartlara uygun olmayan engeller var!

Üniversite girişinde bulunan basamakların yüzerleri standartlara uygun şekilde pürüzlü!
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Duvar ve kolonların yüzeyle kesiştikleri noktalardaki mermerler standartlara uygun!

Kısmen uygun pürüzlü şerit bulunan basamak!
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Standartlarına uygun olmayan şekilde yerleştirilmiş eşyalar Fuaye Alanında yer almaktadır!

Ünivesite Fuaye Alanında ve Student Center’da aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi bir “hissedilir yol”
bulunmamaktadır!
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