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Yükseköğretim Kurulu tarafından Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim 

başlıkları altında engelli öğrencilerin eğitim imkanlarına ve sosyo-kültürel 

faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yükseköğretim 

kurumlarını teşvik edici birçok yeni çalışmalar yapılmıştır. 

Engelsiz üniversitelerin sağlanması için öncelikle fiziksel erişimden 

başlayarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Engelsiz Erişime yönelik, eğitimde 

erişilebilirliğe dikkat çekmek için 2017-2018 döneminde Engelsiz Eğitim temalı, 

engellilere yönelik ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının geliştirilmesine 

yönelik 2018-2019 döneminde ise Engelsiz Ufuklar temalı çalıştaylar yapılmıştır. 

Engelli öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine, ayrıca sosyal ve kültürel 

faaliyetlere de katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaların, alt yapının ve 

donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin 

oluşturulmasını teşvik etmek üzere Engelsiz Üniversite Ödülleri ile mekanda, 

eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde erişim hedeflenerek, üniversiteler 

yüzlerce kriterin yer aldığı değerlendirmelerde başarılı olduklarını gösteren 

bayraklarla ödüllendirilmektedir. Turuncu Bayrak fiziki mekanlarda erişimi, 

Yeşil Bayrak ve Mavi Bayraklar ise eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde 

erişimi göstermektedir.  Farklı programların erişilebilir kılınması, uyarlanması 

için Engelsiz Program Nişanları ödülü verilmektedir.  

 

1- Engelsiz Üniversite Bayrakları 3 kategoride verilmektedir:  

 

a- Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak): Açık, yarı açık ve kapalı 

alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesine ilişkin kanun, 

tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, TS 9111 ve farklı 

uluslararası standartlar gözetilerek, fen, sağlık ve çevre şartlarına 



uygunluk açısından belli bir düzeyde gayret gösteren üniversitelerimize 

Turuncu Bayrak... 

 

b- Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) : Engelli öğrencilerin doğal 

eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesi için, verilen 

eğitimlerin çeşitli aşamalarında belli bir düzeyde destekleyici bilgi, 

belge, ders araç ve gereçlerini sağlayan üniversitelerimizde yapılan 

çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere Yeşil Bayrak…. 

 

c- Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak): Engelli 

öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimleri ve etkin 

katılımlarına yönelik alınmış olan tedbirleri ve hizmetleri desteklemek 

ve teşvik etmek üzere bu konuda belli bir düzeyde gayret eden 

üniversitelerimize Mavi Bayrak verilecektir. 

 

2- Engelsiz Program Nişanı: Programlarını farklı engelli gruplarına 

erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program 

Nişanı” verilecektir. Bir programın başvuru yapabilmesi için o alandaki 

tüm zorunlu derslerini ilgili engel grubunda erişilebilir kılmış olması 

gerekmektedir. Engel Grupları: Görme engelli, işitme engelli, otizm 

spektrum bozukluğu, zihin engelli, bedensel engelli ve diğer engelliler  

olarak belirlenmiştir. 

 

Her yıl katlanarak artan başvurular üniversitelerimizde farkındalığın önemli 

ölçüde arttığını göstermektedir. Her öğrenim düzeyinde ve farklı  engel gruplarına 

dahil toplam öğrenci sayısı 58408 olan yükseköğretim camiamızda  bu yıl ki 

başvuru durumu: 

 

 



114 Üniversitenin 1074 başvurusu;  

 

34 Panelist tarafından 18-29 Nisan tarihleri arasında yapılan değerlendirme 

sonuçlarına göre: 

 - 84 Üniversiteye 384 Bayrak,                        

• 226 Turuncu Bayrak (Mekanda Erişilebilirlik) 

• 105 Yeşil Bayrak (Eğitimde Erişilebilirlik) 

• 53 Mavi Bayrak (Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik) 

 -73 Üniversiteye 274 Bayrak Adaylığı, 

-12 Üniversiteye 80 Nişan Adaylığı, 

-12 Üniversiteye 43 Nişan verilmiştir. 

 

 

 


