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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ 

ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli 

öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde 

düzenlemeler yapmaktır.   

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

bünyesinde kurulan Engelsiz Üniversite Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge, 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine 

dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon 

Yönetmeliği’nin 8. Maddesine göre hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönergede geçen;  

a) Engelli: Doğuştan veya sonradan, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve 

günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, 

danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi, 

b) Yükseköğretim Birimleri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne bağlı bütün 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/ Enstitü ve diğer birimlerin tamamını ifade eder. 

c) Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü: Birimin görev ve amaçları doğrultusunda 

çalışacak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen akademik 

personeldir. 
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d) Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatör Yardımcısı: Koordinatör tarafından ihtiyaç 

duyulduğunda, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen akademik 

personeldir. 

e)  Yükseköğretim Birimi Temsilcileri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi 

tarafından alınan kararlarının uygulanması, yapılan çalışmaların denetlenmesi, birimdeki 

engelli öğrencilere danışmanlık yapılması ve öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan, 

Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü ile koordineli çalışan kişilerdir. 

f) Engelsiz Üniversite Birimi Personeli: Koordinatör tarafından ihtiyaç duyulduğunda teklif 

edilerek Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen, Engelsiz 

Üniversite Birimi’nin sekretarya işlerini yürütecek Kilis 7 Aralık Üniversitesi idari 

personel/personellerdir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Engelsiz Üniversite Birimi İşleyişi, Yapılanması ve Görevleri 

 

MADDE 5- Engelsiz Üniversite Birim Yönetimi, Üniversite Rektörü tarafından 

görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, Engelsiz Üniversite Birim 

Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı, Yükseköğretim Birim Temsilcileri ve Birim’de 

görevlendirilen idari personelden oluşur. 

 

MADDE 6- a) Kilis 7 Aralık Üniversitesi programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerin 

öğrenimleri süresince yönetmelik kapsamındaki ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri 

engelleri ortadan kaldırmak ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek için 

çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak. 

b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını 

engellemeyecek biçimde eğitim-öğretim programlarını sürdürmeleri için; hem engelli 

öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere 

yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, 

araştırma ve barınma ortamlarının oluşturulması konularında kararlar almak. 

c) Öğretim elemanlarına, idari personele ve öğrencilere yönelik engel ve engelliyi, bunun 

getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan dokümanlar hazırlamak, 

bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gereken durumlarda hizmet 
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içi eğitim sağlamak, bu konularda program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve 

benzeri faaliyetler düzenlemek. 

ç) Üniversite web sitesinde yer alan Engelsiz Üniversite Linki içerisinde, Üniversite’de eğitim 

görmekte olan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine imkân 

sağlayan, bir alt link oluşturmak ve Engelsiz Üniversite Linkinde yer alan bilgilerin düzenli 

aralıklarla güncellenmesini sağlamak. 

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, alınan kararların ve belirlenen stratejilerin 

uygulanmasını denetlemek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Kilis 7 

Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunmak. 

e) Engellilerle ilgili derslerin eğitim-öğretim programlarına alınması yönünde karar alıp, 

uygulanması için çalışmalar yapmak. 

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

bozmadan engelli öğrencilerin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin 

doğasından kaynaklanan farklılıklar konusunda gerekli tedbirleri alıp, düzenlemeleri yapmak. 

g) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği 

yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük 

Madde 7- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi’nin yapılanması ve çalışma 

esasları ile ilgili bu Yönerge, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 8- Bu yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür. 


