T.C.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora programlarında öğrenim gören engelli öğrencilerin, eğitim - öğretim süreçlerine tam ve
verimli katılımlarını sağlamak ve tüm öğrencilerle eşit şartlarda kaliteli bir üniversite deneyimi
yaşayabilecekleri fiziki ve akademik ortamı hazırlamak amacıyla Beykent Üniversitesi Öğrenci
Dekanlığı bünyesinde oluşturulan Engelli Öğrenci Birimi yapılanmasını ve çalışma esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge; Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı bünyesinde Beykent
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Engelli Öğrenci Birimi’nin görev, sorumluluk,
işleyiş ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge; 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine
dayanılarak hazırlanan, 20.06.2006 gün ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. Maddesine
göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörü’nü
Üniversite: T.C. Beykent Üniversitesi’ni
Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi tarafından oluşturulacak olan
yönetim kurulunu,
Ders: Beykent Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okutulan
zorunlu ve seçmeli dersleri,
Sınav: Beykent Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yapılan
ara sınavları, final sınavlarını, bütünleme, mazeret, not yükseltme, tek ders vb. sınavlarını,
Engelli Öğrenci: Doğuştan ve ya 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 koruma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan Beykent Üniversitesi
öğrencisini İfade eder.
Genel Esaslar
MADDE 5- (1) Bu yönerge kapsamında belirlenen hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıda
belirtilen esaslara uyulur:
a) Engelli öğrencilerin, üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere tüm öğrencilerle eşit
şartlarda erişimlerini sağlayan ve kişisel ve akademik gelişimlerini destekleyen bir
kampüs ve üniversite yaşamı için gereken süreçler sağlanır.

b) Engelli öğrencilere yönelik olarak alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde
engelli öğrencilerin ve ailelerinin katılımları sağlanır.
c) Üniversiteye bağlı tüm birimlerin engelli öğrencilere yönelik olarak yapacakları her
türlü düzenleme ve hizmet Engelli Öğrenci Birimi’nin koordinasyonu ve
danışmanlığında yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Birimin Faaliyet Alanı, Görev ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Engelli Öğrenci Birimi, Beykent Üniversitesi’nde öğrenim öğren engelli
öğrencilerin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlamaya ve öğrencilerin
akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.
Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını destekleyen,
üniversite yaşamına aktif katılımlarını sağlayan uygun eğitim-öğretim imkanlarının
sağlanması,
b) Engelli öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca ortaya çıkabilecek potansiyel
problemlerin tespit edilmesi ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, buna ek olarak
engelli öğrenciler ve gerektiğinde velileri ile yapılan toplantılarla mevcut sorunların
analiz edilip çözüm önerilerinin üniversitenin ilgili birimlerine sunulması ve takibi,
c) Üniversiteyi kazanan engelli öğrencilerin ilk kayıt yaptırdıkları sırada tespit edilmesi
ve sayı ve engel durumlarına göre planlama ve projelendirme için analiz edilmesi,
ç) Engelli öğrenciler konusunda farkındalık eğitimlerinin idari ve akademik personel ve
öğrenciler için tasarlanmasının ve yürütülmesinin sağlanması yoluyla konu hakkında
gereken bilincin yaratılması,
d) Engelli öğrencisi bulunan bölümlerdeki öğretim elemanlarına ayrıca, engelli
öğrencilere ders anlatımında dikkat edilecek hususlar ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin
yapılması,
e) Engelli öğrencilerin üniversite sosyal yaşamına katılımına yönelik etkinlik, program
ve projeler geliştirilmesi,
f) Engelli öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarını iletmelerine olanak sağlayan, kendileri ile
düzenli olarak bir araya gelinmesinin yanında istedikleri her an ulaşabilecekleri bir
muhataplarının olduğu bir platformun Öğrenci Dekanlığı bünyesinde oluşturulması,
g) Ders takibi ve çalışmalarına destek olacak gönüllü akran yardımcı atanması için
gereken süreçlerin yönetilmesi,
ğ) Görme engelli öğrencilerin uygulamalı dersleri için bilgisayarların sesli hale
getirilmesi ve ders esnasında ses kaydı alınmasına izin verilmesi gibi düzenlemelerin
yapılmasının sağlanması,
h) Derste yapılan sunumlara ve ders notlarına engelli öğrencilerin ulaşabilmesinin
sağlanması; bu tür materyallerin engelli öğrenciler için kurulmuş olan okuyucu araçlar
tarafından okunabilir formatta (Word) paylaşılması için ilgili öğretim elemanlarının
konu hakkında bilgilendirilmesi,
ı) Fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, adil ve doğru bir ölçme ve değerlendirme için
sınavlarda mekan, süre, araç, yazıcı/okuyucu gibi konularda engelli öğrencilerin özel
gereksinimlerinin karşılanması için gereken önlemlerin alınmasının sağlanması,
i) Okuma ve yazma engelli olan öğrenciler için, sınavlarda refakat edecek, bu konuda
yetkin öğretim elemanlarının sınav gözetmenleri ile birlikte okuyucu / yazıcı olarak
görevlendirilmesi,

j) Üniversite resmi internet sitesi, duyurular ve otomasyon sistemi gibi mecraların
engelli öğrencilerimizin yararlanabileceği hale getirilmesinin sağlanması,
k) Kariyer planlama ve staj olanakları konusunda engelli öğrencilere rehberlik yapılması
ve mezuniyet sonrası istihdam hakkında engelli öğrencilere özel bilgilendirici
dokümanların hazırlanması,
l) Engelli öğrencilere yönelik proje, faaliyet ve düzenlemelerin üniversitenin ilgili birimi
ile koordineli bir şekilde iletişiminin ve yürütülmesinin sağlanması,
m) Üniversite fiziki şartlarının engelli öğrencilere uygun bir şekilde düzenlenmesinin
sağlanması,
n) Her yıl Engelli Öğrenci Birimi’nin faaliyet ve değerlendirmelerini içeren raporun
Öğrenci Dekanlığı’nın bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısı’na sunulması.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Kurulu ve Çalışma Esasları
MADDE 7- (1) Yönetim kurulu, Öğrenci Dekanlığı’nın bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısı,
Öğrenci Dekanı, sorumlu Öğrenci Dekan Yardımcısı, engelliler alanında uzmanlaşmış veya
özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya
yardımcıları, ilgili daire başkanlıklarının atadığı temsilciler ve bir öğrenci temsilcisinden
oluşur.
a) Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kuruluna Öğrenci Dekanlığı’nın bağlı bulunduğu
Rektör Yardımcısı başkanlık eder.
b) Koordinatör öğretim elemanları, mümkün ölçüde engelli öğrencilerle ilgili konularda
(mimarlık, psikoloji vb.) uzman ve deneyimli olan kadrolu öğretim elemanları
arasından, her akademik birimin üst yöneticisi tarafından 3 (üç) yıl süre ile seçilir.
c) Öğrenci temsilcisi, engelli öğrenciler arasından gönüllülük esasına göre seçilir.
d) Yönetim kurulu Ekim ve Haziran ayları içerisinde yılda iki kez olağan olarak toplanır.
Bunun dışında gerek duyulduğunda Öğrenci Dekanlığı’nın bağlı bulunduğu Rektör
Yardımcısı’nın çağrısı ile toplanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu yönerge Beykent Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu yönerge Beykent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

