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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ 

 
(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 28.01.2021 tarih ve 876/13 sayılı kararı ile kabul edilmiştir) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesinde kayıtlı bulunan engelli 

öğrencilerin eğitim ve öğrenim süreçlerini kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak; 

akademik, sosyal, kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımlarını sağlamak için kurulan Engelli 

Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Dayanak 

Madde 2 (1) Bu yönerge, 07.07.2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun” ile Resmi Gazetede yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

Madde 3- (1) Bu yönergede geçen:    

a) Engelli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 

zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 

toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve 

korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrenciyi, 

  b) Engelli Öğrenci Birimi: Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” uyarınca oluşturulan birimi,  

c) Engelli Öğrenci Temsilcisi: Üniversitedeki engelli öğrenciler tarafından seçilen 

engelli öğrenciyi, 

d) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,  

e) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Başkent Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Engelli Öğrenci Biriminin Yapılanması  

 

Engelli Öğrenci Birimi 

Madde 4- (1) Üniversitede Engelli Öğrenci Biriminden eğitim öğretim işlerinden 

sorumlu bir Rektör Yardımcısı başkanlığında çalışmak üzere Rektörlükçe görevlendirilen, 

Üniversiteye bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, ilgili 

Daire Başkanlıkları, Mediko-sosyal Merkezi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezince, 

akademik kişiler arasından seçilmiş birer temsilciden oluşur. 

(2) Engelli Öğrenci biriminin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan elemanlar Rektör’ce 

yeniden görevlendirilebilir veya Rektör süresi dolmamış bir elemanı görevden alabilir. 

Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri 

Madde  5 (1) Üniversite Engelli Öğrenci Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Üniversiteyi kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek, 

b) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli 

öğrenciler için erişilebilir olmasını sağlamak, barınma ortamlarını düzenlemek, 

c)  Afet ve acil yardım durumlarında engelli öğrencilerin bulundukları mekanı 

güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için gerekli düzenlemelerin ilgili birimler ile koordineli 

olarak planlanmasını sağlamak, 

d) Öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve 

değerlendirmeye tabi tutulması konusunda fırsat eşitliğini sağlamak, engelli öğrencilerin 

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

konusunda gerekli tedbirlerin alınması için girişimde bulunmak, ihtiyaç duyulan 

düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlamak, 

e) Öğrenci ve öğretim elemanlarının engellilik konusundaki bilinç ve duyarlılık 

düzeyini arttırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans vb. faaliyetler 

düzenlemek, doküman hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, 

f) Engelli öğrencilere mesleklere ve istihdam olanaklarına yönelik ilgili birimler ile 

koordineli olarak bilgilendirme çalışmaları yapmak, 

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrenciler için yardımcı araç ve gereçlerin 

ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak, 

h) Engelli öğrencilerden alınan görüş ve ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki, akademik ve 

dijital erişilebilirlikle ilgili iyileştirmeler için gereken planlama ve koordinasyonu sağlamak, 
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i) Engelli öğrenciler ve yapılan faaliyetlere yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer 

aldığı bir internet sitesi oluşturmak, 

j)  “Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporu” hazırlayarak, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına iletilmek üzere Rektörlüğe sunmak. 

Engelli Öğrenci Temsilcisi 

Madde 6- (1) Engelli Öğrenci Birimi tarafından, her akademik yılın başında 

organize edilen bir seçimle, engelli öğrenciler aday olan ve en çok oy alan bir engelli 

öğrenciyi “Engelli Öğrenci Temsilcisi” olarak seçerler.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Öğrenci Temsilcisinin Görevleri 

 

Engelli Öğrenci Temsilcisinin Görevleri 

Madde 7-(1) Engelli Öğrenci Temsilcisinin görevleri; 

a) Engelli öğrencilerle ilgili yapılacak toplantılara katılmak, 

b) Engelli Öğrencilerden gelecek talepleri Üniversite Engelli Öğrenci Birimi ile 

paylaşmak, 

c) Üniversitede Engelli Öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştıracak öneri ve 

değerlendirmelerde bulunmak, 

d) Engellilik konusunda bilinç ve duyarlılık düzeyini arttırmak, program ve projeler 

geliştirmek için Üniversite Engelli Öğrenci Birimi ile birlikte çalışmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 8- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumları 

Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları, Senato/Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 9- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme  

Madde 10- (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 


