
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ VE  

ENGELLİ ÖĞRENCİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Haliç Üniversitesinin; ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarında kayıtlı bulunan engelli öğrencilerinin daha rahat eğitim ve öğretim olanağı verecek 

düzenlemelerin yapılmasını ve engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline 

getirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda engelli öğrencilerin gereksinimlerini saptamak ve olanaklar 

içinde bu gereksinimleri karşılamak, öğretim programlarını engelli öğrencilerin akademik, fiziksel, 

psikolojik ve sosyal yaşamlarını olumlu yönde etkileyecek biçimlerde düzenlemek, eğitim ortamlarını 

ve eğitimde kullanılan araç gereçleri engelli öğrencilerimize uygun şekillerde hazırlamak, sınavlarda 

doğru ve adil bir ölçme ve değerlendirme ortamı oluşturmaktır. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu yönerge; Haliç Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin 

öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirleri araştırmak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere 

kurulan Engelli Öğrenci Biriminin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümler ile engelli ve özel 

gereksinimi olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders ve sınav uygulamalarını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - (1) Bu yönerge, 02.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı ‘Engelliler Hakkında Kanun’un 

15. maddesi çerçevesinde, 14.08.2010 gün 27672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

‘Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11. ve 12. 

maddelerine göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Akademik Birim: Haliç Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek yüksekokulu, yüksekokul, 
fakülte, enstitüyü ifade eder. 

b) Birim Başkanı: Haliç Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Başkanlığını yürüten Rektör 

Yardımcısını, 
c) Ders: Haliç Üniversitesi yönetmeliklerine uygun olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 

doktora programlarında okutulan zorunlu ve seçmeli dersleri 

ç) Engelli Öğrenci: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum 

sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve koruma, bakım, iyileştirme, 

danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğretim öğrencisini, 

d) Engelli Öğrenci Birimi: Yönetmeliğin 11’inci maddesi uyarınca Haliç Üniversitesi’nde 
kurulan Birimi, 

e) Engelli Öğrenci Danışmanı: Engelli öğrencilere akademik sorunları konusunda danışmanlık 

yapan, fakülte, yüksekokul, enstitü tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, 
f) Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü: Rektör yardımcısı başkanlığında üniversiteden 

görevlendirilen birim koordinatörlüğünü  

g) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu: Özürlü Sağlık Kurulu’nca hazırlanan kişilerin özür ve sağlık 
durumları ile kullanım amacını belirten belgeyi, 



ğ) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörü’nü, 

h) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosu’nu 

ı) Sınav: Haliç Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına dair 
yapılan ara sınavlar, ara sınav mazereti,  final sınavları ile bütünleme, tek ders ve vb. sınavları 

i) Staj: Haliç Üniversitesi yönetmeliklerine ve staj yönergelerine uygun olarak bölüm 

programlarında ön lisans, lisans programlarında mevcut olan zorunlu veya isteğe bağlı bilgi ve 
deneyimlerini pekiştirmeleri ve iş hayatını tanıyabilmelerini sağlamak için uygulanacak öğretimi, 

j) Üniversite: Haliç Üniversitesi’ni, 

k) Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulunu, 

l) Yönetmelik: 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Engelli Öğrenci Birimi Yapılanması ve Çalışma Esasları 

 

Engelli Öğrenci Biriminin Yönetim Organları ve İdari Yapılanması 

Madde 5 - (1) Engelli Öğrenci Birimi, eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı 

başkanlığında Rektörlüğe bağlı olarak görev yapar. 

Madde 6 - (1) Birim; Birim Başkanı, Birim Yönetim Kurulu, Birim Koordinatörü ve Engelli 

Öğrenci Danışmanlarından oluşur. 

Birim Başkanının Görevleri 

Madde 7 - (1) Birim Başkanının görevleri şunlardır: 

a) Birime ve toplantılarına başkanlık etmek, 

b) Birim Yönetim Kurulu çalışmalarının amaca uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri 

almak, 
c) Birimin yıllık faaliyet raporlarını Rektöre sunmak, 

ç) Birimi temsil etmek, 

d) Bu yönerge ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Birim Koordinatörü 

Madde 8 - (1) Birim Koordinatörü tercihen birimin faaliyet alanları konusunda uzmanlığa 

sahip olan üniversite akademik personeli arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. 

Birim başkanına karşı sorumludur. Görev süresi dolan koordinatör, tekrar görevlendirilebilir. Birim 

koordinatörünün görev süresi dolmadan ayrılması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni 

birim koordinatörü görevlendirilir. 

(2) Gerekli görülmesi durumunda, Birim Başkanının önerisi ile bir Koordinatör Yardımcısı üç 

yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilebilir. 

(3)Birim Koordinatörünün görevleri şunlardır; 

a) Birimde hizmetlerin amacına uygun, düzenli bir şekilde verilmesi, değerlendirilmesini ve 

geliştirilmesini sağlar.  

b) Her yıl birimin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının ve 
bütçe teklifinin hazırlanmasını ve Birim Başkanına ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar. 

c) Birim çalışanlarının görev dağılımlarını yapar. 

ç) Birim Koordinatörü, engelli bir öğrenciyi engelli öğrenci temsilcisi olarak belirler. 



 

Engelli Öğrenci Danışmanları 

Madde 9 - Engelli Öğrenci Danışmanları: Engelli Öğrenci Birimi ile Akademik Birimler 

arasında iş birliğinin sağlanması için her birimden bir öğretim elemanı ‘Engelli Öğrenci Danışmanı’ 

olarak Fakülte Dekanı/ Yüksekokul Müdürü/ Enstitü Müdürü tarafından 3 yıl süre ile atanır. Görev 

süresi biten danışman yeniden atanabilir. Üye görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi 

tamamlamak üzere yeni bir danışman görevlendirilir. 

Birim Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışma Usulü 

Madde 9 - (1) Birim Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Eğitim Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
b) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü 

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

ç) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 

d) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı   
e) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 

f) Bilgi İşlem Daire Başkanı 

g) Engelli Öğrenci Danışmanları arasından Rektörlükçe seçilen en az bir temsilci 

ğ) Engelli Öğrenci Temsilcisi 

(2) Rektör Yardımcısı yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 

yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Süresi dolmadan ayrılan Yönetim Kurulu üyesi 

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.  

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak her akademik dönemde en az bir kez toplanır, gerekli 

olduğunda da Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanılır. 

(4) Yönetim Kurulu, gerekli görmesi halinde, uzmanlığından veya bilgisinden yararlanmak 

amacıyla Üniversite akademik ve idari personelini toplantıya çağırabilir. Bu şekilde toplantıya katılan 

personel oy hakkına sahip değildir. 

Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri  

Madde 10 - (1) Engelli öğrenci biriminin görevleri şunlardır; 

a) 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, 

b) 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, 

c) Yükseköğrenim düzeyindeki 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, 



ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler 

geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, 

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını 

belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak, 

e) Engelli Öğrenci Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına 

yönelik yayın ve dokümanların yer aldığı öğrencilerin istek ve sorunlarını dile getirmelerine olanak 

sağlayan Üniversite web sitesinin erişilebilir olmasını sağlamak, 

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek, 

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini 

yönünde çalışmalarda bulunmak, 

ğ) 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, 

h) İstihdam olanakları ve mekânlara ilişkin konularda engelli öğrencilere bilgi vermek, 

ı) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek, 

i) Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan öğrencilerin engelli öğrencilere yardımcı olmak 

amacı ile Engelli Öğrenci Biriminde uygulama yapmasını sağlamak, 

j) Engelli öğrencilerin özellikle akademik yönden kendilerini geliştirebilmeleri için 

üniversitemizde gerçekleşecek faaliyetlerden faydalanmaları ve öğrenci topluluklarında aktif görev 

almalarını teşvik etmek, 

k) Rektörlüğe teslim edilen faaliyet ve değerlendirme raporlarının her yıl Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığına bildirilmesini takip etmek, 

l) Engelli Öğrencinin eğitim hayatına tam katılımını sağlamak amacıyla üniversite genelinde 

eğitim ve fiziki erişebilirliği sağlamak için ilgili birimlerle gerekli tespitleri yapmak ve alt yapı 

çalışmalarını takip etmek, 

m) Engelli öğrenci birimi tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyet ve çalışmaların kayıt altına 

alınıp raporlandırılmasını sağlamaktır. 

Yönetim Kurulunun Görevleri  

Madde 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Birimin çalışma programının hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak ve yeni 

düzenlemeler konusunda kararlar almak, 

b) Üniversite genelinde yapılan çalışmalar ve öğrenci başvurularını değerlendirmek ve 

uygulamaları denetlemek, 

c) Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak, 

ç) Birimin bütçe teklifini onaylamak ve Rektörlüğe iletilmesini sağlamak, 

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği 

esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek, 



d) Gerektiğinde Üniversite Senatosuna ve Yönetim Kuruluna engelsiz üniversite konusu 

kapsamında görüş iletmektir. 

 

Engelli Öğrenci Danışmanları  

Madde 12 - (1)   Engelli öğrenci danışmanları üniversitedeki akademik ve idari birimlerinde 

engelli öğrenci birimini temsil eden sorumlulardır. Akademik birimdeki engelli öğrenci ihtiyaçlarının 

karşılanması için tercihen engellilik alanında bilgi sahibi ve deneyimli ilgili alanlarda uzmanlaşmış bir 

öğretim elemanı, Akademik Birim Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle Engelli Öğrenci 

Danışmanı olarak görevlendirilir. Engelli Öğrenci Danışmanı bağlı bulunduğu akademik birimdeki 

engelli öğrencilerin istek ve önerilerini tespit eder, gerekli danışmanlık hizmeti verir, engelli 

öğrencilerin sorunlarını takip eder ve çözümlemek için gereken çalışmaları yapar. 

Engelli Öğrenci Temsilcisi  

Madde 13 - (1) Engelli Öğrenci Birimi tarafından tespit edilen üniversitedeki engelli öğrenciler 

tarafından, kendi aralarında yapılan seçim ile iki yıl süreliğine seçilir. Seçimin yapılmasına ilişkin 

işlemler Engelli Öğrenci Birim tarafından gerçekleştirilir. Süresi biten Engelli Öğrenci Temsilcisinin 

yeniden seçilmesi mümkündür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim Uygulamaları 

 

Ders Uygulamaları 

Madde 14 – (1) Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel 

durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve 

engelli öğrencilerin ders uygulamaları nedeni ile başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine 

yönelik ders uygulamaları usul ve esasları aşağıdaki gibidir. 

a) İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda işitme cihazı kullanıp, kullanmamasına 

bakılmaksızın oturma düzeni plânlanırken ders veren / sunum yapan öğretim elemanını rahatlıkla 

görebilecekleri şekilde planlanır, 

b) İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda ders veren / sunum yapan öğretim elemanı yüzü 

sınıfa dönük olarak bulunmaya özen gösterir, 

c) Görme engelli öğrencilerin kişisel görüş ve tartışmalar hariç olmak üzere objektif konuların 

işlendiği dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir, 

ç) Görme engelli öğrenciler görsel materyallerden yararlanamayacakları için bu materyallerin 

kullanıldığı derslerle ilgili olarak materyaller hakkında sözlü betimleme yapılarak görme engelli 

öğrencinin materyali kavraması sağlanır, 

d) Bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfların mimari olarak en uygun olan katlarda 

oluşturulmasına öncelik verilir, 

e) Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren / sunum yapan öğretim elemanı ders ile 

ilgili olarak hazırlayacağı sunum, sinevizyon, tepegöz v.s. dokümanları engel gruplarını dikkate alarak 

hazırlar. 

Sınav Uygulamaları  



Madde 15 – (1) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel 

durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve 

engelli öğrencilerin sınav uygulamaları nedeni ile başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine 

yönelik sınav uygulamaları usul ve esasları aşağıdaki gibidir. 

a) Sınav görevlilerinin dağıtılması sırasında, sınava katılacak engelli öğrencinin olup 

olmadığının göz önüne alınır, 

b) Sınav yerlerinin belirlenmesi sırasında, bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu derslerin 

sınavları mutlaka erişilebilir ortamlarda yapılır, 

c) Raporla belirlenmiş engellilik durumlarında üniversite engelli öğrenci birimleriyle işbirliği 

ile öğrencilere ek süre verilir, 

ç) Sınav görevlileri tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma 

ya da düzeltmelerin engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak yapmaları 

sağlanır, 

d) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlara yardımcı araç – gereç ile (işitme 

cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç v.b.) girmeleri sağlanır, 

e) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlarını bilgisayar ortamında yazmaları 

sağlanır, 

f) Kısmi görme kaybı olan az gören görme engelli öğrenciler için soru kitapçığı ya da soru 

kâğıdı 16 – 18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır, 

g) Görme, işitme, dikkat eksikliği, hiperaktive, disleksi – disgrafi v.b. engeli bulunan engelli 

öğrenciler normal sınav salonlarından ayrı olarak başkalarından rahatsız olmayacakları ve başkalarını 

da rahatsız etmeyecekleri salonlarda tek kişi olarak sınav olmaları sağlanır, 

ğ) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile 

(İnsulin Pompası v.b.) girmelerine izin verilir, 

h) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınav sırasında sınav görevlisi nezaretinde 

tuvalet – lavabo ihtiyacını karşılamasına izin verilir. 

Ders Muafiyeti 

Madde 16 - (1) Engelli öğrencilerin ders muafiyetleri, Haliç Üniversitesi Önceden Kazanılmış 

Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi ve İntibak İşlemlerine İlişkin Yönerge hükümleri uyarınca 

yapılır. 

Akademik Destek 

Madde 17 - Engelli öğrencilere,  talepleri halinde akademik birimi tarafından gerekli görülen 

durumlarda ve/veya ders çalışma konusunda kısmi zamanlı veya gönüllü öğrenci destek hizmeti 

verilebilir. Bu hizmetin sağlanması için; 

a) Akademik Birimler, her akademik yılın başında engelli öğrenci ihtiyacına göre 

Üniversiteden kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunur. 

b) İlgili akademik birim tarafından verilen kısmi zamanlı öğrenci veya topluma hizmet dersi 

alan öğrenci, engelli öğrencinin eğitim gördüğü alanda olmalıdır. 

c) Akademik Birimler ve engelli öğrenci danışmanları, engelli öğrencilerin ihtiyaçları 

doğrultusunda, tahsis edilen kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencilerin verecekleri destek 

hizmetini koordine eder. 



d) Topluma hizmet uygulamaları dersi alan öğrenciler, engelli öğrenci birimi ile işbirliği 

yapar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmetlere Erişim 

 

Madde 18 – (1) Engelli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve 

kampüs yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi için mimari erişilebilirlik yanında, bilgiye erişimleri ve 

sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlere erişimleri sağlanır. Erişim hizmetleri sırasıyla Satın Alma ve Yapı 

İşleri Daire Başkanlığı, Güvenlik ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

tarafından 19, 20 ve 21. maddelerde yer alan esaslara göre yürütülür. 

Mimari Erişilebilirlik 

Madde 19 - (1) Engelli öğrencilerin Üniversitenin açık ve kapalı mekânlarında güçlük 

çekmeden erişimlerinin sağlanması için aşağıdaki düzenlemeler yapılır: 

a) Üniversitenin yeni yapılanmasında yer alacak tüm mimari alanlar, özel bir ek tasarıma veya 

düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca (engelli öğrenciler de dikkate alınarak) herkes 

tarafından kullanılabilecek şekilde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanır. 

b) Mevcut ve tarihi binalarda mimari erişilebilirliğe ve dersliklere yönelik ulusal ve 

uluslararası standartlar göz önüne alınarak, yapı ya da mekâna uygun ve uyarlanabilen projelerle 

gerekli tadilatlar yapılır. 

c) Hareket engeli olan öğrenciye mevcut asansörlerin kullanım izni verilir. 

ç) Engelli öğrencinin kayıtlı olduğu birime ulaşımı konusunda üniversite imkânları ölçüsünde 

destek sağlanır. 

d) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersliklerini kimsenin yardımı olmadan 

bulabilmeleri için binalar içinde, sesli yönlendiriciler,  hissedilebilir yüzey, kabartma yazı, vb. gibi 

gerekli tedbirleri alınır. 

e) Bu maddedeki tedbirlerin alınması Satın Alma ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Güvenlik ve 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının sorumluluğundadır. 

Bilgiye Erişim 

Madde 20 - (1) Üniversitenin kullandığı tüm elektronik sistemler ve teknolojiler engelli 

öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Engelli öğrencilerin Üniversitenin web tabanlı hizmetlerine 

erişebilmeleri için verilen bütün web hizmetleri W3 standartları göz önünde bulundurularak hazırlanır. 

Üniversite web sitesi ana sayfası, Üniversiteye bağlı birimlerin internet sayfaları, öğrenci otomasyon 

sistemi ve web tabanlı eğitim yapan bölümler gelişen ve değişen teknolojiler kullanılarak geliştirilir ve 

düzenli olarak güncellenir. Gerekli düzenlemeleri yapmak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 

sorumluluğundadır. 

(2) Engelli öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlerin kütüphanelerinden talep ettikleri yayınlar, 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak istedikleri formatta çoğaltılır veya ödünç 

olarak verilir. 



(3) Erişebilirlik Birimi tarafından engelli öğrencilerin dersleriyle ilgili ve kişisel gelişimlerine 

katkıda bulunacak her türlü materyal, talebi doğrultusunda öğrencinin istediği formatta (MP3, Braille, 

MS Word, PDF vb.) hazırlanır. 

 

Sağlık, Sosyal ve Kültürel Hizmetlere Erişim 

Madde 21 - (1) Üniversitede eğitim gören engelli öğrencilerin üniversiteye ait sağlık, sosyal 

ve kültürel hizmet sunumlarından öncelikli olarak yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sorumluluğundadır. 

(2) Üniversite, engelli öğrencilerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve 

kullanmaları için imkânlar ölçüsünde gerekli olanakları sağlar. 

(3) Engelli Öğrenci Birimi maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin burs ve yurt 

ihtiyaçlarının karşılanması için danışmanlık hizmeti verir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

İyi Tutum  

Madde 22 - (1) Üniversitede görev yapan her düzeydeki akademik ve idari personel engelli 

öğrencilere iyi tutum sergilemelidir. 

(2) Akademik ve idari personel, iyi tutumla ilgili Engelli Öğrenci Birimi tarafından yürütülen 

bilinç düzeyini arttırma amaçlı hizmet içi eğitimlere katılmakla yükümlüdür. 

(3) Akademik personel sınav ve ders uygulamalarına yönelik engel gruplarına uygun materyal 

hazırlama ve danışmanlık konusundaki hizmet içi eğitimlere katılmakla yükümlüdür. 

Hizmetlerden Yararlanma 

Madde 23 - (1) Bu Yönergede belirtilen hizmetlerden yararlanılabilmesi için Üniversitede 

öğrenim gören engelli öğrencilerin, Engelli Öğrenci Birimine yazılı olarak başvurması gerekir. 

Öğrencinin başvurusunda engellilik durumuna ilişkin sağlık raporunu ibraz etmesi gerekir. 

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 24 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumları 

Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu kararları, Senato veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Ayrıca engelli 

öğrencilerin kayıtlı oldukları birimlerde kendileriyle ilgili oluşan sorunlar hakkında ilgili Akademik 

Birimin alacağı kararlar veya yapacağı düzenlemeler için Engelli Öğrenci Biriminin görüşü alınır. 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

Madde 25 - (1) 04.05.2018 tarih ve 05/02 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Haliç 

Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük  

Madde 26 – (1) Bu Yönerge, Haliç Üniversitesi Senatosunun 24.02.2020 tarih ve 2020/05-01 

sayılı kararı ile kabul edilerek bu tarihte yürürlüğe girmiştir.    



Yürütme 

Madde 27 – (1) Bu Yönergenin hükümlerini Rektör yürütür. 


