
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 
 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR 
 
 Amaç:  
 
 Madde 1- Bu yönergenin amacı, Şırnak Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin 
öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim- 
öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak , düzenleme yapmak 
ve Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmalarını sağlamak üzere Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Öğrenci Engelli Biriminin çalışma usul ve amaçlarını düzenlemektir. 
 Kapsam: 
 
 Madde 2- Bu yönerge Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
oluşturulan Engelli Öğrenci Biriminin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümlerini kapsar. 
 Dayanak: 
 
 Madde 3- Bu yönerge 01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı engelliler ve bazı kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 15. Maddesine dayanılarak 
hazırlanan 14 Ağustos 2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 
Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. Maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
 Tanımlar: 
 
 Madde 4- Yönergede geçen : 
 
a) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü, 
b) Üniversite: Şırnak Üniversitesini, 
c) Akademik Birim: Şırnak Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu, 
d) Daire Başkanlığı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,  
e) Engelli Öğrenci : Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle zihinsel, ruhsal, duygusal ve 
bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama ve günlük 
gereksinimlerinin kendi başına karşılamada güçlükleri olan; koruma, bakım, rehabilitasyon ve 
danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan Şırnak Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciyi ifade eder. 

II. BÖLÜM 
GENEL ESASLAR: 

 
 Madde 5- Bu yönerge kapsamında belirlenen hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıda 
belirtilen esaslara uyulur. 
 
a) Engelli öğrencilerin özel durumları ve farklılıkları dikkate alınıp, kendilerine bütünleştirilmiş 
ortamlarda ve özel gereksinimi olmayan öğrencilerle eşit eğitim olanağı sağlanır. 
b) Engelli öğrencilere yönelik kararlar alınırken, Engelli öğrencilerin talepleri de dikkate alınır. 
c) Saygı: Engelli öğrencilere yönelik çalışmalarda, Engelli öğrencinin onur ve haysiyetine gerekli saygı 
gösterilir. 
d) Gizlilik: Engelli öğrenci istemedikçe kimliği deşifre edilemez. 
e) Üniversiteye bağlı tüm birimler Engelli öğrencilere yönelik olarak yapmak istedikleri hizmet ve 
düzenlemelerde Üniversite Engelli Öğrenci Biriminin görüşünü alır. 



III.BÖLÜM 
 

ÜNİVERSİTE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ORGANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI 
 
 Madde 6- Engelli Öğrenci Birimi; Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör yardımcısı 
sorumluluğunda, öğretim elemanları ve ilgili daire başkanlıkları temsilcilerinden oluşan ; Engelli 
öğrencilerin , akademik, idari, sosyal, duygusal, barınma ve fiziksel ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak, uygulamaları izlemek ve yapılan çalışmaların 
sonuçlarını değerlendirmek üzere kurulan, Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı bir 
birimdir. 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ORGANLARI 

 Madde 7- Akademik Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması, 
akademik birimlerdeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunlarının çözüme 
kavuşturulabilmesi için, her akademik birimin üst yöneticisi tarafından 3 ( Üç ) yıl süre ile kadrolu 
Öğretim Elemanları arasından, bir Öğretim Elemanı Akademik Birim Engelli Öğrenci Temsilcisi olarak 
seçilir. 

 Madde 8- Engelli Öğrenci Temsilcisi; tüm Akademik birimlerin engelli öğrencileri arasından 
seçilecek olan öğrenciyi ifade eder. 

 Madde 9- Engelli Öğrenci Birimi Organları ; Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve Engelli Öğrenci Yönetim Kurulundan oluşur. 

 Madde 10- Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığına, Rektör tarafından bir Rektör 
Yardımcısı görevlendirilir. 

 Madde 11- (1) Rektör tarafından görevlendirilen Engelli Öğrenci Birimi Başkanının 
Yönetiminde, Akademik Birim Engelli Öğrenci Temsilcilerinin her yıl Ekim ayı içerisinde kendi 
aralarında açık oylama yöntemiyle seçecekleri 4 ( Dört ) Öğretim Elemanı ve Engelli öğrenciler 
arasından seçilen 1 ( Bir ) Öğrenci Temsilcisi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanından oluşur.  

 (2) Engelli Öğrenci Birimi ve Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulunun Sekretaryasını Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür. 

Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri 

 Madde 12- Engelli Öğrenci Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

1) Üniversiteye kaydı yapılan engelli öğrencilerin , öğrenimlerini sürdürdükleri sırada , eğitim- 
öğretim, burs, idari, barınma, sosyal ve fiziksel alanlarla ilgili ihtiyaçlarının karşılanması için, alınması 
gereken önlemleri alma planlama yapma ve çözüm önerilerini sunmak, diğer birimler ve daire 
başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde çalışmak, 

2) Engelli öğrencilerin Akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim 
programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği ortamın uygunlaştırılması, araç-gereç 
temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının 
düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, 

3) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için 
ulaşılabilir olmasını sağlamak, 

4) Alınan kararların ve belirlenen stratejinin uygulanmasını denetlemek, 



5) Engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve özel 
ihtiyaçlarından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak, 

6) istihdam olanaklarını ve mesleklere ilişkin bilgilendirici broşür, kitapçık vb. doküman hazırlamak ve 
bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak, 

7) Engelli öğrenciler kanununda, Akademik, idari ve diğer öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları 
yapmak. 

8) Engelli Öğrenci Biriminin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe 
ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak. 

9) Engelli öğrencilerin, Öğrenci Topluluklarına katılmalarını sağlamak ve teşvik etmek. 

10) Üniversite programlarını kazanan engelli öğrencileri üniversiteye kayıt aşamasında tespit etmek. 

11) Engelli Öğrenci Biriminin görev alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik, yayın 
doküman sağlayan ilgili birimle iletişimine imkan veren bir internet sitesi kurmak. 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

 Madde 13- Yönergede bulunmayan hususlarla ilgili ortaya çıkacak ihtiyaç ve talepler; ilgili 
mevzuata uygun olmak koşulu ile Engelli Öğrenci Birimi Kurul Başkanının teklifi ve Rektörlük 
Makamının onayı ile gerçekleştirilir. 

Yürürlük 

 Madde 14- Bu yönerge Şırnak Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

 Madde 15- Bu yönerge hükümlerini Rektörlük yürütür. 


