
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 -(1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde öğrenim gören 
engelli öğrencilerin öğrenimlerini, mesleki yeterliliklere ulaşmalarını sağlayacak şekilde 
tamamlamaları için gerekli hususları düzenlemek ve engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik planlama, yürütme ve değerlendirme işlemlerinde, yürütmeye yönelik olarak oluşturulan 
Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2-(1) Bu Yönerge; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Rektörlüğe bağlı olarak 
oluşturulan Engelli Öğrenci Biriminin yapı, işleyiş, görev ve sorumlulukları ile ilgili hükümleri 
kapsar. 

Dayanak 

Madde 3-(1) Bu Yönerge, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler Hakkındaki Kanun ve 
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11 ve 12’nci 
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 -(1) Bu Yönergede geçen;  

a) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,  

b) Engelli Öğrenci Birimi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 
görevlendirilen ve dokuz (9) üyeden oluşan Engelli Öğrenci Birimini, 

c) Engelli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal 
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 yükseköğrenim öğrencisini, 

d) Engelli Öğrenci Birimi Temsilcileri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli Öğrenci 
Birimi ile koordineli çalışmak üzere üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu 
ve Enstitülerin görevlendireceği, yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcileri, 

e) Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu: Engelli Öğrenci Birimi İşlerini takip etmekle görevlendirilen 
idari personeli, 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Engelli Öğrenci Birimi Yapılanması ve Çalışma Esasları 

Madde 5-(1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi; Üniversite Yönetim 
Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında; 
ilgili Daire Başkanları (Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanı) Psikolog, Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu ve Rektör tarafından 
görevlendirilecek olan 3 (üç) öğretim elemanın yer aldığı dokuz (9) üyeden oluşur. Birim üyelerinin 
görev süreleri üç yıldır. Görev süreleri biten üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür. 

Madde 6-(1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, her yarıyıl başında 
sorumlu Rektör Yardımcısı'nın belirleyeceği tarihlerde ve ihtiyaç halinde toplanarak, birimin görevleri 
doğrultusunda ve yapılacak düzenlemeler konusunda kararlar alır ve uygulanmasını denetler. 
Toplantılara akademik birimlerdeki Engelli Öğrenci Birimi Temsilcileri de davet edilir. 

Madde 7-(1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlı yükseköğretim birimlerinin engelli 
öğrencilere yönelik olarak yapmak istedikleri hizmet ve düzenlemelerde, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nin görüşü alınır. 

Madde 8-(1)  

a )Engelli Öğrenci Birimi, çalışma programını hazırlayarak, yürütme sürecini tanımlar, faaliyetler için 
gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirler ve yıllık faaliyet raporunu hazırlar. 

b)Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi her yıl hazırladığı faaliyet ve 
değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir. 

c )Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin donanım, birimin hizmet yeri 
(mekânı) personel ve maddi ihtiyaçları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'nce 
karşılanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri 

Madde 9-(1) Engelli öğrencinin, dersin amaçlarını akranlarıyla eş değer düzeyde kazanabilmesini, 
engelin doğasından kaynaklanan sınırlılıkların en aza indirilmesi için öğretim elemanınca gerekli 
tedbirlerin alınmasını; eğitim ortamı, yöntemi, materyaller gibi öğrenmeyi etkileyen faktörlere ilişkin 
gerekli düzenleme ve uyarlamaların yapılmasını ve bu konularda diğer öğretim elemanlarıyla işbirliği 
içinde olmasını sağlar. 

Madde 10-(1) Engelli öğrencinin, öğretim elemanının izniyle, dersi takip edebilmesi için gerekli 
yardımcı materyallerle derse veya diğer uygulamalara girmesini sağlar. 

Madde 11- 

(1)Engelli öğrencinin ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasında, öğrencinin talebi doğrultusunda, 
engelin doğasından kaynaklanan sınırlılıkların gerektirdiği koşulları taşıyan mekânda ve refakatçi 
öğretim elemanı ile sınava girmesini ayrıca gerekli diğer tedbirlerin alınmasını ve düzenlemelerin 
yapılmasını dersi veren öğretim elemanın izni veya birim yönetim kurulunun kararı ile sağlar. 

 



(2)Üniversitenin mevcut olanaklarını kullanarak gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar, 

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

b) “Engelsiz Üniversite” kavramını kültürümüze yerleştirmek üzere gerektiğinde diğer üniversitelerle 
işbirliği yapar ve görüş alışverişinde bulunur, 

c) Engelli öğrenciler ve engelli akademik ve idari personelimiz için bilinçlendirme çalışmaları yapar, 
danışmanlık hizmeti verir, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitimler düzenler. 

d) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit eder, 

e) Engelli öğrencinin talebi üzere sınavlara engeline uygun yardımcı araçlarla girmesi ve sınavlarda ek 
süre almasını sağlar, 

f) Görme engelli öğrencinin talebi ve ilgili öğretim elemanının görüşü ile refakatçi öğretim elemanı 
gözetiminde uygun bir salonda sınav yapılmasını sağlar, 

g) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ulaşılabilirlik yönetmeliğinin eksiksiz ve en kısa sürede 
yapılanması hususunda çalışmalar yaparak engelli personel ve öğrencilerin yaşam kalitesini artırır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 12-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler 
uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 13-(1) Bu Yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 
edildikten sonra yürürlüğe girer.  

Yürütme 

Madde 14 -(1)Bu Yönerge hükümlerini, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


