
 

 

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNVERSİTESİ 

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE YÖNERGESİ 
 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

Amaç 
 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli 

öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak, gerekli akademik ortamı hazırlamak, eğitim-

öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak, sosyal yaşamı için gerekli tedbirleri almak ve 

düzenlemeler yapmak üzere, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 

Özürlü Öğrenci Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve engelsiz üniversite 

ortamı yaratmaktır.  Dolayısıyla, engelli öğrencilerin öğrenimlerini başarı ile tamamlaması ve 

bağımsız yaşamalarına katkı sağlamaktır. 

 

Kapsam 
 

Madde 2- Bu Yönerge, Engelsiz Üniversite ortamı yaratmak için Özürlü Öğrenci Birimi 

organları, görev ve faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 
 

Madde 3- Bu Yönerge,  01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler Kanununun 15. Maddesine 

dayanılarak hazırlanan, 14 Ağustos 2010 tarihli Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma 

ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
 

Madde 4-  Bu Yönergede geçen;   

Engelli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, özgün öğrenme 

güçlüğü, 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 öğrencidir. 

 

ÖZÖB: Özürlü Öğrenci Birimi 

 

SKS: Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı  

 

ÖSYM: Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi 

 

Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi  

 

KTÜ: Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Yönetim Kurulu: Özürlü Öğrenci Biriminde oluşturulan yönetim kurulunu 

İfade eder. 

 



 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Özürlü Öğrenci Birimi 
 

Madde 5- Sağlık Kültür Spor Dairesi bünyesinde Özürlü Öğrenci Birimi kurulur. Bu birimin 

organları şunlardır: 

 

-Sorumlu 

-Yönetim Kurulu 

-Temsilciler 

-Sekreterya 

 

Sorumlu 
 

Madde 6- Özel Öğrenci Biriminin sorumlusu Sağlık Kültür Spor Dairesinin bağlı olduğu 

rektör yardımcısıdır. 

 

Yönetim Kurulu 
 

Madde 7- Rektör yardımcısı başkanlığında SKS daire başkanı, biri Fatih Eğitim fakültesi Özel 

Eğitim bölümünden olmak üzere 2 öğretim elemanı, Öğrenci İşleri ve Yapı İşleri daire 

başkanlıklarından birer şube müdürü, Öğrenci Konseyinden SKS sorumlusu, bir psikolog ve 

bir engelli öğrenci temsilcisinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerini ilgili rektör yardımcısı 

atar. 
 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten yeniden atanabilir. 
 

Yönetim Kurulu, Engelli öğrencilerin sorunlarını tespit etmek, gerekli alt yapıyı kurmak, 

eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ihtiyaçları planlı faaliyet ve projelerle tespit eder ve uygular. 
 

Engelsiz üniversite kavramını gerçekleştirmek için hazırladığı eylem planını her yıl 

Yükseköğretim Kurumuna sunar. 

 

Temsilciler 
 

Madde 8- Akademik ve idari birimlerdeki sorumlulardır. Fakültelerde bir dekan yardımcısı, 

enstitü, yüksek okul, konservatuvar ve meslek yüksek okullarında bir müdür yardımcısı, daire 

başkanlıklarında bir şube müdürü, hastanelerde bir müdür engelsiz üniversite yaratma 

konusunda görev yapar. Özürlü Öğrenci Birimine karşı sorumludur. 

 

Sekreterya 
 

Madde 9- ÖZÖB’un büro işlerini yürütür. SKS’de daire başkanı tarafından görevlendirilen bir 

şube müdürü ile yürütülür.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 Özürlü Öğrenci Biriminin Görevleri  
 

Madde 10- 
 

- Engelli öğrencileri tespit eder, kurulacak veri tabanına iletişim bilgilerini de ekler.  ÖSYM 

verileri yanında üniversiteye kayıtta Öğrenci İşleri Dairesi, bölüm/program başkanlığı, 

akademik danışmanlar ve Özürlü Öğrenci Birimi engelsiz öğrencilerinin tespiti için 

görevlidir. 
 

- Bir sağlık sorunu öğrencinin KTÜ’deki akademik ve sosyal yaşamını engelliyorsa o 

öğrencinin engelli olduğu kabul edilir. 
 

- Akademik ve idari birim temsilcileriyle iletişim kurarak engelli öğrencilerin her türlü 

sorunları ile ilgilenir, gerekli planlamayı yapar ve uygular. 
 

- Engelsiz üniversite yaratmak için gerekli alt yapı çalışmalarını takip eder, ilgili birimlerin 

çalışmalarını denetler. 
 

- Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimdeki ihtiyaçları için gerekli kararları alır ve ilgili 

birimlere bildirir ve uygulamasını denetler. 
 

- Engelli öğrencilerin özel araç gereçleri(yazılım dahil),  beslenme, barınma, giyinme, 

kırtasiye gibi ihtiyaçlarının Sağlık Kültür Spor Dairesinden karşılanmasını takip eder. 
 

- Burs dağıtılması ve kısmi zamanlı iş verilmesinde engelli öğrencilere öncelik verilir. 
 

- Engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için gerekli çalışmaları yapar. 
 

- Broşür, kitap basar, web sayfası düzenler ve engelli öğrencilerle devamlı iletişim halinde 

olur. 
 

- Toplumsal duyarlılık projelerine destek olur. Öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları 

ile proje geliştirebilir. 
 

- Engelli öğrenci ve personel için yapılacakların stratejik planda yer almasını sağlar, 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Madde 11- Bu yönergede yer almayan konularda, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri 

uygulanır. 
 

Madde 12- Bu yönerge, KTÜ Senato’sunun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer. 
 

Madde 13- Bu yönerge hükümlerini KTÜ Rektörü yürütür. 


