










MİSYON VE VİZYON

TEMEL DEĞER VE İLKELER

BİRİMİN GÖREVLERİ

BİREYSEL BAŞVURULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

BİRİMİN KURULUŞU

ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK VE 
İDARİ DANIŞMANLARI

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM ÇALIŞMALARI 



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkarılan ve 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’ de

yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE

KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ’nin 11. maddesi uyarınca, «Yükseköğretim kurumları tarafından eğitim

öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında

uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya

yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya

akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile

sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması

gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların

sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı engelli öğrenci birimleri» oluşturulacağı

hükme bağlanmış olup Dokuz Eylül Üniversitesi 18.03.2009 tarihi itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli

Öğrenciler Birimini oluşturmuştur.

Birim faaliyetlerinin, Üniversitemizin tüm birimleri arasında koordinasyon içinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla

05.08.2009 tarih ve 1033 sayılı yazı ile «Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü» kurulmuştur.



MİSYON

Özel gereksinimli öğrencilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere

toplumun tüm kesimlerinin mekansal, eğitsel ve sosyo-kültürel

erişilebilirliklerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve

düzenlemeler yapmak

VİZYON

Tam erişilebilir engelsiz bir üniversite yaratmak



Gizlilik: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, engelli olduğunu beyan eden

öğrencilerimizin durumunu, kendilerinin izni olmadıkça, kimliğini ortaya çıkartacak

bir biçimde, başka kişi ve kurumlarla paylaşmaz.

Gönüllülük: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, öğrencilerimizin engellerini

beyan edebilmeleri için fırsatlar tanır, ancak birimimize başvurmak ve hizmet almak

konusunda öğrencileri zorlamaz.

Saygı: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin

farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerimizin bireysel

farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir.



Akademik fırsat eşitliği: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, engelli

öğrencilerimizin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde,

öğrencilerimizin engel durumuna göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme

yöntemlerinin sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte

yürütür.

Erişilebilirlik: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, engelli öğrencilerimizin

üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal açıdan erişilebilir kılmak için,

üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır.

Geri bildirime açıklık: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, geri bildirime

açıktır; öğrencilerimizden, akademik ve idari personelimizden aldığı geri

bildirimleri, daha iyi hizmet verebilmek için bir fırsat olarak değerlendirir.

Sorumluluk: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, engelli öğrencilerimizin

gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle

sorumlu olduğu kadar Birimimize başvuran öğrencilerimiz de sürecin sağlıklı

işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.



a) Yükseköğretim 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.



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 mesleklere ilişkin bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar

yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.

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

i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için

ulaşılabilir olmasını sağlamak.



Öğrencilerimizin sosyal yaşama katılımlarını ve 

toplum içinde daha görünür olmalarını teşvik 

edecek çeşitli etkinlik ve faaliyetler ile üniversite 

genelinde ve topluma yönelik farkındalık 

etkinlikleri düzenlemeye büyük bir önem 

veriyoruz. 



Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini 

artırmak için program ve projeler geliştiriyor, 

seminer, konferans ve benzeri faaliyetler 

düzenliyoruz



Üniversite yerleşkelerinin ve yerleşkelerde 

bulunan fiziki yapılar ile açık alanların özel 

gereksinimli öğrencilerimiz için tam erişilebilir 

olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Öğrencilerimizin, ders çalışma ve dersi takip etme 

süreçlerinde ihtiyaç duydukları ders kaynaklarının 

erişilebilirliği sağlamak amacıyla iki büyük 

yerleşkemiz olan Tınaztepe ve Buca Eğitim 

Yerleşkelerinde yer alan kütüphanelerimizde, görme 

yetersizliği olan öğrencilerimiz için oluşturulmuş 

olan Okuma Üniteleri ve ayrıca Tınaztepe 

Yerleşkemizdeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez 

Kütüphanesi’nde 2 adet Seslendirme Ünitesi 

Koordinatörlüğümüzce oluşturulmuştur. 

Bununla birlikte öğretim yöntemlerini daha verimli 

hale getirmek ve ders materyallerindeki çeşitliliği 

arttırmak amacıyla (görsel ders içeriklerinin 

kabartma baskılarının alınabildiği ve dokunarak 

öğrenme ve kavramayı amaçlayan) kabartma 

grafik resim baskı olanaklarımız da mevcuttur.



İşitme Engelli Öğrencilerimiz için Sabancı Kültür Sarayı’nda İndüksiyon

Döngü Sistemini 2019 yılında faaliyete geçirdik.



Ulaşım ve erişim hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, birimimizin diğer bir 

amacı, üniversitemizin misyonu doğrultusunda bölgemiz genelinde engellilik 

konusunda farkındalığı artırmaktır. Bu kapsamda üniversitemiz kampüsleri başta 

olmak üzere tüm bölgemizde, konunun uzmanları tarafından seminer, konferans, 

sergi ve konserler düzenlenerek farkındalık faaliyetleri yürütülmektedir.  



Üniversitemize kayıt olan özel gereksinimli öğrencilerimizin engelini birimimize bildirmesi 

öğrencimizin inisiyatifinde olup, birimimiz engel durumunu bildiren öğrencilerimize destek hizmeti 

vermektedir. 

Her kayıt dönemi gerçekleştirdiğimiz anketler aracılığıyla özel 

gereksinimlerinden dolayı destek hizmeti talep eden öğrencilerimizi birim 

bazlı olarak tespit ediyoruz. Bu konuda Öğrencilerimizin “beyanını” esas 

alıyoruz. Ancak eğitim dönemi içinde de anketler geçekleştirerek daha 

detaylı bir şekilde ihtiyaçları tespit etmeye yönelik çalışmalarda 

bulunuyoruz.



Akademik birimlerde erişilebilirlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve danışmanı olduğu akademik 

birime kayıtlı özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması konularında  Engelli Öğrenci 

Birimi ile koordineli çalışır.

ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK VE İDARİ DANIŞMANLARI



Birimimize başvuran özel gereksinimli öğrencilerimize, birim çalışmaları ve engelli öğrencilerin 

mevzuat çerçevesinde sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirme sağlanır. İsteğe bağlı olarak engel 

durumlarını bildiren sağlık kurulu raporu ve dilekçeli başvuruları işleme alınır ve öğrenim gördükleri 

fakülte / yüksekokul / enstitüye ait engelli akademik ve idari danışmanları ile koordinasyon sağlanarak 

öğrencinin talep ettiği düzenlemelerin yapılması sağlanır.

BİREYSEL BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ



Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini 

sağlamak ve eğitim sürecini özel gereksinimli öğrencilerimiz için de anlamlı hale getirmek için; 

sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, okuyucu, yazıcı ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara 

göre gerekli tedbirleri akademik birimlerimiz işbirliğinde alıyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

BİREYSEL BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ



ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Sınav Dönemi Çalışmaları: Vize ve final sınavları döneminde, özel gereksinimli öğrencilerin isteği 

doğrultusunda sınavlarına eşlik edecek ilgili bölüm asistanı talep edilir ya da gönüllü öğrencilerin 

bulunması için duyuru yapılır ve koordinasyon sağlanır. 

Gönüllü Öğrenci: Birim faaliyetlerine ve özel gereksinimli öğrencilerimizin gereksinimlerine katkıda 

bulunmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları alınır.

Teknik Altyapı Çalışmaları: Özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim süreci içinde gereksinim 

duydukları teknik ve ekipman altyapısını oluşturmak için çalışmalar yürütülür (Okuma ünitesi, İşaret 

Dili Eğitimi, Sesli Kitap vb.) 



ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Fiziki Düzenlemeler: Engelsiz Kampüs oluşturma çalışmalarında, dış mekanların ve binaların 

fiziksel olarak engellilere uygun hale getirilmesi amacıyla, ilgili birimlerle koordinasyon sağlanır.

Sosyal Etkinlikler: Özel gereksinimli öğrencilerimizin sosyal yaşama katılımlarını teşvik edecek

çeşitli etkinlik ve faaliyetler planlanır.

Ulaşım

Tınaztepe Yerleşkesi’nde özel gereksinimli öğrenci ve personelin kampüs içi ulaşımını sağlamak

amacıyla erişilebilir nitelikli otobüsler aracılığıyla ring seferleri gerçekleştirilmektedir.

Engelsiz Üniversite Çalıştayı: Üniversitemizi temsilen, her yıl bir üniversitede düzenlenen,

Engelsiz Üniversite Çalıştayı’ na birimimizce katılım sağlanır.



Engelsiz yerleşke

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, ‘engelsiz 

yerleşke’ oluşturma çalışmalarında, kampüslerin ve 

binaların fiziksel olarak engellilere uygun hale 

getirilmesi amacıyla, mevcut vaziyet planları 

eşliğinde, ihtiyaçların belirlenmesi ve yapım işleri 

konularında Rektörlüğümüze bağlı Yapı İşleri Daire 

Başkanlığı ile koordineli çalışmaktadır. 



Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti

Üniversitemiz MEDİKO Sosyal Hizmetler Ünitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, talep eden 

öğrencilerimize Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti sunmaktadır.





Sadece özel gereksinimli öğrencilerimiz için değil

Özel gereksinimli öğrencilerimiz ile birlikte yönetmek

Akademik Birim Özel Gereksinimli Öğrenci Temsilcisi

Akademik Birim Özel Gereksinimli Öğrenci Temsilcisi

Akademik Birim Özel Gereksinimli Öğrenci Temsilcisi

Akademik Birim Özel Gereksinimli Öğrenci Temsilcisi

Akademik Birim Özel Gereksinimli Öğrenci Temsilcisi

Üniversite

Özel Gereksinimli

Öğrenci Temsilcisi



Yök engelsiz üniversite ödülleri-2020

Üniversitemiz,

YÖK ün düzenlemiş olduğu YÖK 2020 Yılı Engelsiz Üniversite 

Ödülleri

başvuruları kapsamında,

• Mekanda Erişilebilirlik alanında 2  Turuncu Bayrak

• Eğitimde Erişilebilirlik alanında 1 Yeşil Bayrak

• 3 Engelsiz Üniversite Program Nişanı

olmak üzere 6 ödüle layık görülmüştür.



Birimimize ait güncel ve erişilebilir bir internet sitesi mevcuttur.

http://engelsiz.deu.edu.tr/ adresinden erişim sağlanmaktadır.

http://engelsiz.deu.edu.tr/


Dokuz Eylül Üniversitesi olarak,

“Engelsiz” bir üniversite yaratmak ve “Engelsiz” bir toplum inşasına katkı sağlamak vizyonumuz doğrultusunda engelleri

ortadan kaldırmak için bize destek vermek isteyen tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk

duyarız.

facebook – twitter – Instagram

@engelsizDEU



engelsiz.deu.edu.tr

engelsizdokuzeylul@deu.edu.tr

0232 412 16 23 - 0232 301 27 84-87

0232 412 16 68

DEÜ Buca Eğitim Yerleşkesi, Uğur Mumcu Cad. 

135 sok. No:5 35380 Buca-İZMİR


