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30.06.2021 tarih 2021/237-15 numaralı Senato kararı ve 03.08.2021 tarih 192-6 numaralı Mütevelli Heyeti 
kararı ile kabul edilmiştir. 

 

T.C 

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 

Amaç  

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul 
ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Engelli Öğrenciler Biriminin çalışma usul ve 
esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge,  5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15. maddesi ve  “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma 
ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 11. ve 12. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini 
b) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü 
c) Rektör Yardımcısı: İstanbul Ticaret Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nden sorumlu Rektör 

yardımcısını, 
d) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğini, 
e) Koordinatör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörünü, 
f) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulunu, 
g) Engelli Öğrenci: Doğuştan ve/veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama 
uyum sağlama güçlükleri olan ve/veya korunma, bakım, rehabilitasyon, iyileştirme, 
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisini  

ifade etmektedir.  

  

İKİNCİ BÖLÜM 

Engelli Öğrenci Birimi ve Görevleri 

 

Engelli Öğrenci Birimi  

Madde 5- (1) Engelli Öğrenci Birimi, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı 
başkanlığında ve sorumluluğunda görev yapar.  

(2) Üniversitedeki akademik ve idari her bir birim kendi faaliyet alanı için her eğitim öğretim yılı başında 
Engelli öğrencilerin idari, fiziksel ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit 
etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirlemek ve Engelli Öğrenci Birimi 
Koordinatörüne sunmakla görevlidir.  
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Görevleri 

Madde 6- (1) Üniversite programlarında öğrenim gören engelli öğrencileri tespit etmek. 

(2) Üniversite programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada 
eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek 
ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak 
üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire 
başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak. 

(3) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde 
öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının 
uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, 
engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar 
yapmak. 

(4) Üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim 
elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve 
bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, 
gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. 

(5) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, 
seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek. 

 (6) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda 
konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli 
öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de 
imkân veren, engelli öğrenciler birimi ve hazırlanan içeriklere erişimi sağlayan, üniversite web sitesinin 
bir parçası olarak bir internet sayfası oluşturmak. 

 (7) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat 
eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli 
öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından 
kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak. 

(8) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması 
konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler 
almak. 

(9) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için 
ulaşılabilir olmasını sağlamak. 

(10) Rektörlük tarafından faaliyet alanıyla ilgili verilecek benzeri görevleri yürütmektir. 

  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Engelli Öğrenci Biriminin Organları  

 

Koordinatör 

Madde 7- (1) Koordinatör, tercihen birimin çalışma alanı ile ilgili uzmanlığa sahip olan üniversite 
akademik personeli arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan 
koordinatör, tekrar görevlendirilebilir. Birim koordinatörünün görev süresi dolmadan ayrılması 
durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni birim koordinatörü görevlendirilir. Koordinatör 
çalışmalarından bağlı olduğu Rektör Yardımcısına karşı sorumludur. 

Koordinatörün Görevleri 

Madde 8- (1) Engelli Öğrenci Birimi temsil etmek. 



 

3 
 

(2) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak. 

(3) Birimde hizmetlerin amacına uygun verilmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 

(4) Her yıl birimin yıllık çalışma raporunu ve bütçe teklifini Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak. 

(5) Engelli Öğrenci Birimi üyelerinin görev dağılımlarını yapmak. 

(6) Her eğitim öğretim yılı başında engelli öğrenci temsilcisi seçiminin yapılmasını sağlamak. 

 

Yönetim Kurulu 

Madde 9-  (1) Sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında toplam 11 üyeden oluşur.  

(2) Yönetim Kurulu üyelerin üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar 
alır.  

(3) Yönetim Kurulu, Koordinatörün yapacağı çağrı üzerine her akademik dönemde en az bir defa olmak 
üzere toplanır. Yönetim Kurulu gerektiğinde aynı usulle olağanüstü olarak toplanabilir.  

 

Yönetim Kurulu Oluşumu 

Madde 10-  (1) Birim Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Bir Rektör Yardımcısı 
b) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü  
c) En az biri Üniversitenin Psikoloji Bölümünden olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen 

üç öğretim üyesi  
d) UZEM Müdürü 
e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
f) Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
g) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 
h) Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
i) Engelli Öğrenci Temsilcisi 

 

Yönetim Kurulunun Görevleri  

Madde 11- (1) Engelli Öğrenci Birimin çalışma programının hazırlanması konusunda önerilerde 
bulunmak ve yeni düzenlemeler konusunda kararlar almak, 

(2) Üniversite genelinde yapılan çalışmaları ve öğrenciden gelen talepleri değerlendirmek ve 
uygulamaları takip etmek, 

(3) Birimin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ve bütçe teklifini 
hazırlamak ve bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak. 

(4) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek. 

 

Engelli öğrenci akademik birim temsilcisi  

MADDE 12- (1) Engelli öğrenci akademik birim temsilcisi; İstanbul Ticaret Üniversitesinde öğrenim 
gören engelli öğrencilerle, Engelli Öğrenci Birimi arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olan 
akademik personeldir. Engelli öğrenci akademik birim temsilcileri; fakültelerde fakülte dekanı, 
enstitülerde enstitü müdürleri tarafından 2 yıl süreyle atanır. Görev süresi biten birim temsilcisi 
yeniden atanabilir. Temsilci görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir 
temsilci görevlendirilir. 
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Engelli öğrenci akademik birim temsilcisinin görevleri  

MADDE 13- (1) Engelli öğrenci akademik birim temsilcinin görevleri;  

a. Görevli bulunduğu fakülte/enstitüde birim kararlarının uygulanması sağlamak, 

b. Birim ile görevli bulundukları fakültelerde öğrenim gören engelli öğrenciler, öğretim üyeleri ve 
üniversite idaresi arasında koordinasyonu sağlamak,  

c. Bulunduğu fakültedeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların giderilmesi 
için Engelli Öğrenci Birimiyle iletişime geçmektir. 

 

Engelli öğrenci temsilcisi   

MADDE 14- (1) Engelli öğrenciler kendi aralarından bir Engelli Öğrenci Temsilcisi seçerler. Engelli 
Öğrenci Temsilcisi seçimi, Engelli öğrenci birimi tarafından yürütülür/koordine edilir. Engelli Öğrenci 
Temsilcisinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten Engelli Öğrenci Temsilcisinin yeniden seçilmesi 
mümkündür. Engelli öğrenci temsilcisi görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi tamamlamak üzere 
yeni bir temsilci görevlendirilir. 

 

Dördüncü Bölüm 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 15 −  (1) Bu Yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 

Yürütme  

Madde 16− (1) Bu Yönergenin hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 


