
Engelli Öğrenci Birimi aşağıda maddeler halinde sıralanan düzenlemelerin yapılmasını 

sağlamakla görevlidir. 

 

a) Üniversitemiz programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri 

sırada doğabilecek ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı 

alınması gereken önlemleri belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırmak için çözüm önerileri 

sunmak, gerekli düzenlemeleri yaptırmak, 

b)      Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını 

engellemeyecek biçimde öğretim ortamının düzenlenmesini sağlamak, özel ders 

materyallerinin, uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının hazırlanması konusunda 

kararlar almak, 

c)      Yükseköğretim düzeyindeki öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele yönelik, 

farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunmak, bilinç düzeyini arttırmak, yapılması gerekli 

düzenlemeleri içeren dokümanlar hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, gereken 

durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak, 

d)      Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek ve yıllık bütçe tasarısını ve yıllık 

faaliyet raporunu hazırlayıp Rektöre sunmak, 

e)      Program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, 

f)       Engelli Öğrenci Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda öğrencilerin istek 

ve sorunlarını dile getirmelerine olanak sağlayan Üniversite web sitesinin erişilebilir olmasını 

sağlamak, 

g)       Öğrenim görmekte olan diğer öğrencilerle eşit şartlarda, aralarındaki fırsat eşitliğini 

bozmadan sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan 

farklılıklar konusunda gerekli tedbirleri alıp, düzenlemeler yapmak, 

h)      İstihdam olanakları ve mekânlara ilişkin konularda engelli öğrencilere bilgi vermek, 

ı)       Engelli öğrencilerin özellikle akademik yönden kendilerini geliştirebilmeleri için 

üniversitemizde gerçekleşecek faaliyetlerden faydalanmaları ve öğrenci topluluklarında aktif 

görev almalarını teşvik etmek, 

i)   Engelli Öğrenci Birimi Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporunu hazırlamak ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere Rektöre sunmak,  

j)      Engelli Öğrencinin eğitim hayatına tam katılımını sağlamak amacıyla üniversite 

genelinde eğitim ve fiziki erişebilirliği sağlamak için ilgili akademik birimlerle ve Yapı İşleri 

ve Teknik Daire Başkanlığı ile gerekli tespitleri yapmak ve alt yapı çalışmalarını takip etmek, 

k)      Engelli öğrenci birimi tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyet ve çalışmaların kayıt 

altına alınıp raporlandırılmasını sağlamak. 

(3) Engelli Öğrenci Birimi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için bütçe ayrılması yönünde 

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanlığına teklifte bulunulmasına ve konunun Rektörlük 

Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.  

 
 

 


