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Gündem   9: Üniversitemiz Engelsiz Yaşam ve Koordinasyon Birimi Yönergesi 
görüşüldü. 
 
Karar   9 : Engelsiz Yaşam ve Koordinasyon Birimi Yönergesinin aşağıdaki 
şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.  

 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

ENGELSİZ YAŞAM VE KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı;  Nişantaşı Üniversitesi Engelsiz Yaşam ve Koordinasyon 
Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenler. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge de öngörülen esaslar, Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Yaşamı Daire 
Başkanlığına bağlı olarak kurulan Nişantaşı Üniversitesi Engelsiz Yaşam ve Koordinasyon 
Biriminin görev ve faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- Bu Yönerge, 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15 inci maddesi 
uyarınca hazırlanan, Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönergedeki;  

a) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesi’ni,  
b) Rektörlük: Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 
c) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörü’nü, 
d) ÖYDB: Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’nı, 
e) Birim: 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon 
Yönetmeliği’nin 11’inci Maddesi uyarınca Nişantaşı Üniversitesi’nde kurulan 
Engelsiz Yaşam ve Koordinasyon Birimini,  

f) Komisyon: Engelsiz Öğrenci Komisyonu’nu, 
g) 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 
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ve koruma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 
yükseköğretim öğrencisini, 

h) Akademik Birim: Nişantaşı Üniversitesi’ne bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve 
Meslek Yüksekokulu’nu 

İKİNCİ BÖLÜM 

Engelsiz Yaşam ve Koordinasyon Birimi ve Komisyonu 

MADDE 5- Birim; Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı 
sorumluluğunda, öğretim elemanları ve ilgili daire başkanlıkları temsilcilerinden oluşan, 
engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili 
ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, 
yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını 
değerlendirmek üzere kurulan, Üniversite Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’na bağlı bir 
birimdir.  

 

Görevleri 

MADDE 6- a)Ders 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 çalışmalarda bulunmak,  

b) Engelli öğrencilerle ilgili yapılan tüm yasal düzenlemeleri takip etmek ve uyarlamaları 
gerçekleştirmek, 

c) Engelleri kaynakları derslerinde not tutma zorluğu, kayıt cihazı kullanma vb gibi 
konularda desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere bağlı bulunduğu fakülte, yüksekokul, 
enstitü veya meslek yüksekokulu ile temasa geçerek destek sağlamak,  

d) Sınav ve ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel 
durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat 
eşitliğini sağlamak, 

e) Üniversitede öğrenim görmekte öğrencilerin engellilik konusundaki farkındalık 
düzeylerini artırmaya yönelik toplantı, panel, konferans gibi etkinliklerde bulunmak, 

f) Üniversite öğrenim görmekte olan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik toplantılar 
düzenlemek projeler üretmek,  

g) Birime ait bir web sitesi oluşturmak, güncellemek ve ulaşılabilir olmak 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Uyuşmazlık ve hüküm eksikliği  
 
MADDE 7 – (1) Bu usul ve esaslarda yer alan hükümler ile ilgili olarak engelli öğrenci ile 
öğrencisi bulunduğu fakülte, yüksekokul, enstitü veya meslek yüksekokulu ile uyuşmazlık 
yaşarsa ya da bu usul ve esaslarda tanımlanmamış bir engellilik durumu ve ihtiyacı ile 
karşılaşılırsa ilgili Birim konuyu görüşerek, karara bağlar.  
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Yürürlük  
 
MADDE 8 – (1) Bu usul ve esasların hükümleri; Nişantaşı Üniversitesi Rektörü tarafından 
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
 
MADDE 9 – (1) Bu usul ve esasların hükümlerini; Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 


