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"Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden askeri üniforma giymiş bir 

grup cuntacı terörist tarafından 15 Temmuz 2016´da Türkiye 

Cumhuriyeti devletini, demokrasiyi ve millî iradeyi hedef alan 

haince bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Başta halkımızın 

kahramanca mücadelesi sonucunda bu kanlı girişim 

engellenmiş, milletimizin direnişiyle demokrasimiz kazanmış, 

Türk milleti bu demokrasi sınavından yüzünün akıyla geçmiştir. 

Türk Milleti söz konusu vatan olduğunda gücünü, iradesini ve 

kararlılığını göstermiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Engelli Öğrenci Birimi olarak bu hain, alçak darbe girişimini 

nefretle kınıyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa, Türk 

halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz”.   

 

Doç.Dr.Elif SAZAK PINAR 

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü 
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SUNUŞ 

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi 

2014 yılında Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi’nin 

çıkartılması ile yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Yeni kadrosu ile Yönergeyi çıkaran 

Birimimiz, engelli olan yükseköğrenim öğrencilerinin diğer akranlarına sağlanan hak 

ve imkânlardan eşit derecede sahip olarak eğitim-öğrenim görmelerini, öğrenim 

süresince minimal sorun yaşayarak gerek akademik faaliyetlerinde gerekse akademik 

olmayan her türlü etkinliklerde bulunmalarını, ulaşım, barınma, sağlık, ders 

materyalleri, öğretim ve değerlendirme, beslenme, fiziksel ve sosyal etkinlikler, 

bilinçlenme, kendini geliştirme, vb. gibi alanlarda en üst düzeyde desteklenmelerini 

sağlamayı kendisine ilke edinmiştir. 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi 

görevlerini yerine getirirken Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi 

Yönergesi’ne dayanmakta, her birinin başka birimlerde kadroları ve görevleri 

olmasına karşın Koordinasyon Kurulumuz büyük bir titizlilik ve özveri ile 

çalışmalarını sürdürmektedir. Temel ilkemiz engelli Üniversite öğrencilerinin 

memnun olarak Üniversitemizdeki eğitimlerini tamamlamaları, engellerinden 

kaynaklanan sorunlarla karşılaşmamalarıdır.    

Birimimizin herhangi bir bütçesi bulunmaması etkinliklerini sınırlandırsa da 

Üniversitemizden aldığımız maddi ve manevi destekler başarılı olmamızı 

kolaylaştırmaktadır.  

2017 yılı içerisinde aynı desteği ve fazlasını bulacağımıza inanan Birimimiz, edindiği 

temel ilkeler ve etik değerler çerçevesinde çalışmalarını sürdürecektir.  

Saygılarımla.  

Doç.Dr.Elif SAZAK PINAR 

Koordinatör 
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I. GENEL BİLGİLER 

 

Yükseköğretim Kurumu, yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim 

hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler 

yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereğince, 14.08.2010 tarih ve 

27672 sayılı Resmi Gazete'de "Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve 

Koordinasyon Yönetmeliği"ni yayımlamıştır. 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin 11. 

maddesinin birinci fıkrası 03/01/2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak değiştirilmiştir. 

Söz konusu Yönetmelik gereğince, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yükseköğrenim 

aşamasına gelen veya yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını 

belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gereken idari düzenlemeleri 

planlamak ve gerekli alt yapı standartlarını oluşturarak ilgili yükseköğretim 

kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yükseköğretim Kurulu Engelli 

Öğrenciler Komisyonu oluşturulması hükme bağlanmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonuna destek hizmetleri vermek, 

raportörlük yapmak, engelli üniversite öğrencilerine destekleyici ve iyi kaynaklarla 

donatılmış bir akademik ortam sağlamak için yükseköğretim kurumları engelli 

öğrenci birimleri ile koordinasyon halinde çalışmak üzere Yükseköğretim Kurulu 

bünyesinde kadrolu Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin 

kurulması belirtilmiştir. Bu nedenle Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 2014 yılında 

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi çıkartılmış, aynı yıl 

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi kurulmuştur. 

Birim, Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nden sorumlu rektör 

yardımcısı başkanlığında, rektör tarafından iki yıl için seçilen özel eğitim alanında 

uzmanlaşmış 1 koordinatör, 1 koordinatör yardımcısı, iki yıl için görevlendirilen 2 

akademik ve 2 idari personel, üniversitedeki engelli öğrencilerin kendi aralarında iki 

yıl için seçtiği 1 engelli öğrenci temsilcisi olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. 2016 

yılı Aralık ayında gerçekleştirilen Birim Yıllık 1. Olağan toplantısında Birim üyeleri 
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yeniden belirlenmiştir. Ancak sayı değişmemiş, 7 kişiden oluşan Birim üyeleri 

görevlendirilmiştir.  

 

A. VIZYON ve MISYON 

 

Vizyon: A.İ.B.Ü Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin vizyonu 

bütünleştirme felsefesine bağlı kalarak, engelli olan yükseköğrenim öğrencilerinin 

diğer akranlarına sağlanan hak ve imkânlardan eşit derecede sahip olarak eğitim-

öğrenim görmelerinin, öğrenim süresince minimal sorun yaşayarak gerek akademik 

faaliyetlerinde gerekse akademik olmayan her türlü etkinliklerde bulunmalarının, 

ulaşım, barınma, sağlık, ders materyalleri, öğretim ve değerlendirme, beslenme, 

fiziksel ve sosyal etkinlikler, bilinçlenme, kendini geliştirme, vb. gibi alanlarda en üst 

düzeyde desteklenmelerinin sağlanmasıdır.  

Misyon: A.İ.B.Ü Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin misyonu 

Üniversitemizde eğitim alan engelli öğrencilerimizin yaşadıkları sorunları belirlemek, 

acil çözüme kavuşturmak, başka benzer sorunların ortaya çıkmasını önleyici tedbirler 

almak, çözüm önerilerinin geliştirilmesinde disiplinler arası araştırmalar ve 

etkinliklerde bulunmak, Engelli Üniversite öğrencilerimize danışmanlık hizmeti 

sağlamak, Diğer öğrencilere, akademik ve idari personele engelli öğrencilerimize 

ilişkin bilinçlendirme çalışmaları ile gereken danışmanlık hizmetini sağlamak, özel 

eğitim alanında uzman akademisyenlerle işbirliği yaparak örnek uygulamalar 

geliştirmek, disiplinler arası işbirliği geliştirmek, engelli Üniversite öğrencilerimizi 

akademik faaliyetler dışında daha etkin yapabilmek için gerekli etkinlikler ve 

çalışmalar düzenlemek, Üniversitemiz fiziki yapısını tüm öğrencilerimiz için 

erişilebilir kılmak için gerekli çalışmaları disiplinler arası işbirliği içerisinde 

gerçekleştirmeye çalışmak, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, engelli Üniversite 

öğrencilerimizin katılımını sağlamak ve desteklemek, eğitim, öğretim ve sınav 

ortamlarını engelli Üniversite öğrencilerimiz için uygun hale getirmek, engelli 

Üniversite öğrencilerimizin yararına olacak şekilde çeşitli konularda konferans ve 

sempozyumlar düzenlemektir. 
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B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

1. Genel Olarak 

1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 15 inci maddesi ile 

14.08.2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’ne dayanılarak 

oluşturulan Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin genel olarak yetki 

görev ve sorumlukluları, Üniversitemiz Senato’su tarafından 2014 yılında Kabul 

edilerek yürürlüğe konulan Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi 

Yönergesi’nde belirtilmiştir. Buna göre Birim’in yetki, görev ve sorumlukları  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 değerlendirmektir. 

Birimde yer alan kişileri yetki, görev ve sorumlulukları şöyledir: 

1. Rektör Yardımcısı: Birim Üniversitenin Engelli Öğrenciler Danışma ve 

Koordinasyon Birimi’ nden sorumlu Rektör yardımcısı başkanlığında ve 

sorumluluğundadır. 

Rektör Yardımcısının yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: 

a. Birim toplantılarına ve birim yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, 

b.   Birimin çalışmalarının düzenli ve verimli yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 

c. Birimin aldığı kararların ve uygulamaların Üniversite çapında yürütülmesini 

temin etmek, 

d. Birimin yıllık faaliyet raporunu rektöre sunmak, 

e. Birimi temsil etmek, 

f. Bu Yönerge ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.  

2. Koordinatör: Birimin faaliyet konularında uzmanlığı, araştırma ve uygulama 

deneyimi olan, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki 

yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Koordinatör aynı usulle yeniden 
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görevlendirilebilir. Koordinatör gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından 

görevden alınabilir. Koordinatör birimin çalışmalarından bağlı olduğu Rektör 

Yardımcısına karşı sorumludur. 

Koordinatörün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır; 

 

a. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, Yönetim 

Kurulu kararlarını uygulamak, 

b. Birimin bu Yönergeyle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari 

düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek, 

c. Birimin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir 

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak ve 

birime sunmak, 

d. Her yılsonunda ve istendiğinde Birimin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektör 

yardımcısına rapor vermek, 

e. Birimi temsil etmek, 

f. Bu Yönerge ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

3. Üyeler: Üyelerin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır; 

a. Rektör Yardımcısının veya Koordinatörün önerdiği tarihlerde düzenli olarak 

toplantılara katılmak, 

b. Rektör Yardımcısı ve Koordinatör tarafından verilen Birim ile ilgili görev ve 

sorumlukları yerine getirmek, 

c. Koordinatör ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara 

bağlanmasında yardımcı olmak, 

d. Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma 

esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararların 

alınmasında yardımcı olmak, 

e. Üniversite Senatosunda görüşülerek kabul edilecek engellilerle ve birimle ilgili 

esasları hazırlamak, 

f. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için 

işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek, 

g. Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni 

program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında 

iletilmesini sağlanmasında yardımcı olmaktır. 
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h. Birime seçilenler bulundukları yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenci 

birim temsilcisi ve engelli öğrenci danışmanı olarak görev yaparlar. 

i. Üyelerden ilgili daire başkanlıklarında görev alan üye, birimin görevleri arasında 

sayılan işlerden ilgili mevzuatlarına göre görev alanlarına girenleri ayrıca talimat 

beklemeksizin, rektör yardımcısı ve Koordinatörü bilgilendirerek yerine getirirler. 

j. Üyeler, birim toplantılarından önce ve diğer zamanlarda istendiğinde rektör 

yardımcısına, engelliler konusunda kendi görev alanlarıyla ilgili yerine getirdikleri 

işleri ve başka birimlerle koordinasyon gerektiren hususlara dair önerilerini içeren 

bir rapor sunarlar. 

4. Engelli Öğrenci Temsilcisi: Bünyesindeki engelli öğrenci sayısı yirmiyi aşan 

yükseköğretim kurumlarında Fakülte dekanının, yüksekokul müdürünün, meslek 

yüksekokul müdürünün, enstitü müdürünün gözetiminde engelli öğrencilerin kendi 

aralarından seçecekleri bir engelli öğrenci temsilcisi belirlenir. 

Görev ve sorumluluklar,  

a. Rektör Yardımcısının veya Koordinatörün önerdiği tarihlerde düzenli olarak 

toplantılara katılmak, 

b. Engelli öğrencilerin sorunlarının Koordinatöre iletilmesinde yardımcı olmak, 

Birim toplantılarında engelli Üniversite öğrencilerinin sorunlarını gündeme getirmek 

ve çözüm önerileri sunmak. 

C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1. Fiziksel Yapı 

20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve 

Koordinasyon Yönetmeliği"ne göre Üniversitelerde Engelli Öğrenci Danışma Ofisi’nin 

açılması gerektiği belirtilmiştir. 2015 yılı içerisinde Üniversitemiz bünyesinde Engelli 

Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi Öğrenci Danışma Ofisi Beden Eğitimi 

Süper Yüksekokulu Ek Binası 123 Nolu Odada faaliyetlerine başlamıştır. Ofisteki 

teknik araç-gereç durumu şöyledir: 1 Bilgisayar, 1 Yazıcı. Ayrıca Birimin müstakil 

hizmet binası veya odası bulunmamaktadır.  

2. Örgüt Yapısı 

Hiyerarşik olarak Rektörlüğe bağlı birimler arasında yer alan Engelli Öğrenciler 

Danışma ve Koordinasyon Biriminin yönetim organları şunlardır: 
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a. Rektör yardımcısı: Birim Üniversitenin Engelli Öğrenciler Danışma ve 

Koordinasyon Birimi’nden sorumlu Rektör yardımcısı başkanlığında ve 

sorumluluğundadır. 

b. Birim koordinatörü :  Birimin faaliyet konularında uzmanlığı, araştırma ve 

uygulama deneyimi olan, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör 

tarafından iki yıl için görevlendirilir.  

c. Koordinasyon Kurulu: Birim sorumlusu rektör yardımcısı, Koordinatör , 

Koordinatör yardımcısı ve birimin kendi içinden seçtiği biri daire başkanı olmak 

üzere dört üyenin katılımıyla yedi kişiden oluşur.  

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, bir sorumlu Rektör Yardımcısı, 

bir Koordinatör, bir Koordinatör yardımcısı, iki akademik personel, iki idari personel 

ve bir Engelli öğrenci temsilcisi olmak üzere sekiz kişiden oluşmaktadır.  

 

Şekil 1: AİBÜ Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi Teşkilat Şeması 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

Birimimiz görevini yürütürken mevzuata, diğer Birimlerin uygulamalarına ve bilimsel 

çalışma ve makalelere internet üzerinden ulaşmaktadır. Birimimiz web sitesi 

REKTÖR

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.Hayrettin 
ÖZTÜRK

Koordinatör 

Doç. Dr.Elif SAZAK 
PINAR

Koordinasyon Kurulu 

Yrd.Doç.Dr.Nurhan Cora İnce

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Öğr.Gör. Dr. Ayşe Numanoğlu Aktaş 

Kemal Demir F.T.R. Yüksekokulu

Arş.Gör. Mehtap Kot 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Murat Ağar 

Kütüphane Görme Engelliler Birimi 

Hicran Alagöz 

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Gülay Mehmetlioğlu 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-Web tasarımı



11 
 

 

2016 YILI ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMA ve KOORDİNASYON BİRİMİ FAALİYET 
RAPORU  

 

 

üzerinden (http://engelsiz.ibu.edu.tr) Üniversite personelimize ve öğrencilerimize 

yönergemizi ve faaliyetlerimizi duyurmak suretiyle danışmalık desteği verilmektedir.  

4. İnsan Kaynakları   

Sorumlu Rektör Yardımcısı: Prof.Dr. Hayrettin ÖZTÜRK  

Koordinatör: Doç.Dr.Elif SAZAK PINAR 

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zemin Kat No: 18 

Koordinatör Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Nurhan Cora İnce  

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zemin Kat No: 17 

Üye: Öğr.Gör.Dr.Ayşe Numanoğlu AKBAŞ 

Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

Üye: Arş.Gör. Mehtap Kot  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Üye: Murat Ağar  

Kütüphane Görme Engelliler Birimi  

Üye: Hicran Alagöz  

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Üye: Gülay Mehmetlioğlu  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-Web tasarımı 

5. Sunulan Hizmetler 

Abant İzzet Baysal Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi 2014 yılında 

çıkardığı Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi ile yeni bir 

vizyon kazanarak faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam etmektedir. 

AİBÜ Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin amacı Abant İzzet 

Baysal Üniversitesinde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını 

kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim 

süreçlerine tam katılımlarını sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almak ve 

düzenlemeler yapmaktır. 
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 Danışmanlık hizmetleri 

 Engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarının tespiti  

 Engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarını ivedilikle çözmek ve uygulamaya 

geçirmek 

 Üniversite akademik personeline yönelik bilgilendirici çalışmaların yapılması 

 Engelsiz Üniversite Çalıştayları ile gelişmeye öncelik vermek 

 Üniversite öğrencileri için olumlu tutum geliştirme çalışmaları yapmak 

 Engelli üniversite öğrencilerinin sosyal faaliyetlere daha çok katılmalarını 

sağlamak 

II. AMAÇ VE HEDEFLER  

 

1. Birimimizin Amaç ve Hedefleri 

Amaç 1: Engelli Üniversite öğrencilerini tespit etmek.  

Bazen öğrenciler engelli olduklarını Üniversitemize ilk kayıt esnasında bildirmekten 

çekinmektedirler. Bu durum da öğrencilerimizi tam tespit etmeyi engellemektedir. Bu 

sorunun önüne geçmek için web sayfamız (http://engelsiz.ibu.edu.tr) oluşturulmuş, 

öğrencilerin başvuru ve kayıt yapabilmeleri için Ön Kayıt Başvuru linki 

(http://engelsiz.ibu.edu.tr/index.php/on-kayit-basvurusu) oluşturulmuştur. 

Hedef: 2017 yılı sonuna kadar engelli Üniversite öğrencilerinin tam tespitinin 

yapılması 

Amaç 2: Engelli Üniversite öğrencilerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını 

sürekli takip etmek. 

Hizmet verdiğimiz alanda engelli öğrencilerimizin sorunlarının ve ihtiyaçlarının 

süratli ve acil bir şekilde çözümünü sağlamak amacıyla Engelli Öğrenci Danışma Ofisi 

açılmıştır. Ofis Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Ek Bina No:128’dedir. Her Pazartesi 

günü saat 09.00-13.00 saatleri arasında danışmanlık hizmetleri düzenli olarak 

sürdürülmektedir.  
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Hedef: 2017 yılı içerisinde daha fazla saatlerde danışmanlık hizmetleri yürütebilmek 

amacıyla kısmi zamanlı öğrenciden yararlanmak.  

Amaç 3: Sunduğumuz hizmetlerin nitelik ve nicelik yönünden 

geliştirilmesi.  

Hedef 1: Danışmanlık hizmetlerini artırmak 

Hedef 2: Öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarına daha fazla katılmalarını 

sağlamak. 

Hedef 3: Sosyal ve Kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek katılımı arttırmak  

Hedef 4: Engelli Üniversiteler çalıştaylarına katılarak iyi uygulama örneklerini 

Üniversitemizde uygulanmasını sağlamak 

Hedef 5: Kampüsün öğrencilerimiz için daha uygun hale getirilmesinde görüş ve 

önerileri Rektörlüğe sunmak 

Amaç 4: Engelli öğrencilerimizin ruhsal ve bedensel gelişiminin tüm yönleriyle 

takibini sağlamak  

Hedef 1: Danışmanlık hizmetlerini artırmak  

Hedef 2: Üniversitemizi yeni kazanan engelli öğrencilere gerekli oryantasyon 

eğitimini vermek 

Hedef 3: Akademik ve İdari personele bilgi verici çalışmalar yapmak 

2- Temel Politikalar Ve Öncelikler 

 Tüm faaliyetleri çözüm odaklı yürütmenin sağlanması, engelli öğrencilerin 

özel alanlarına ve kişisel bilgilerine müdahalede bulunmadan, son derece 

hassa hareket ederek sorunlarını çözmek, etik ilkelere bağlı kalmak 

Birimimizin temel politikası ve önceliğidir. Tüm öğrenciler gibi engelli 

öğrencilerimizin de Üniversite öğrenimini sorunsuz, keyif olarak, sosyal ve 

kültürel etkinliklerle tamamlamaları temel önceliğimizdir. Bunun yanında; 

  

  

  

 uma ve çevreye duyarlı olmak, 
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 Güvenilirlik, 

  

  

  

  

  

  ilkelerimizdir.  

 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

 

i. Faaliyet ve Proje Bilgileri  

a. Birim  Üyelerinin Yenilenmesi 

Birim üyeleri 2016-2017 eğitim öğretimi içerisinde Kasım ayında yeniden 

yapılanmıştır. Birim Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Koordinatör aynı kalmıştır. Onun 

dışındaki üyelerde ise değişikliğe gidilmiştir. Görevleri biten üyelere durumları 

bildirilmiş, yeni üyelere ise görevlendirmeleri iletilmiştir. 

b. Birinci Yıllık Toplantı13.12.2016 tarihinde Engelli Öğrenci danışma ve 

Koordinasyon Birimi 2016-2017 Öğretim Yılı 1. Olağan Toplantısı 

 Toplantı Koordinatör Başkanlığında BESYO Ek Bina No:128 Nolu odada yapılmıştır. 

Toplantıda;  

 Birim Koordinasyon Kurulu üyeleri ile tanışma 

 Engelli Öğrenci ve Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesinin okunması, 

Birim üyelerine görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılması 
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 Bir önceki yılın faaliyetlerinin paylaşımı 

 Birim üyelerinin bilgi paylaşım 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının engelli öğrenciler açısından 

hizmetlerinin sunumu 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının engelli öğrenciler açısından hizmetlerin sunumu 

 Yeni kayıt yaptıran ve ayrılan öğrencilerin belirlenmesi 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığının engelli öğrenciler açısından hizmetlerin sunumu 

 Engelli Üniversite öğrencilerimizin sorunları ve talepleri 

Başlıklarına yer verilmiştir. Toplantı sonrasında oy birliği  ile; 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görme Engelliler Birimi’nden 

yararlanan öğrenci sayısının artırılması ve öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi 

çalışmalarının yapılması,  

 Üniversitemize 2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi’ne kayıt yaptırırken “engelli” 

seçeneğini işaretleyen 366 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin gerçekten bir engellinin 

olup olmadığının belirlenmesi, bunun için Öğrenci Bilgi Sistemine bir anket 

konulması, öğrencilerin bu anketleri doldurmalarının zorunlu kılınması,  

 Üniversitemiz engelli öğrenciler araç ve servis sayısının artmasından dolayı trafikte 

karşıdan karşıya geçişlerde oldukça güçlükler yaşamaktadırlar. Bu güçlüklerin 

azaltılması amacıyla Eğitim Fakültesi binasından karşı durağa, Eski Rektörlük 

binasından karşıya, öğrenci yemekhane gişesindeki duraktan karşıya, Tıp Fakültesi 

binasından karşıya geçiş noktalarına sesli trafik ışıklandırmaların konulması, 

 Üniversitemiz engelli öğrencilerinden bazı fiziksel engeli olan öğrencilerimiz Eski 

Rektörlük binasından Aktivite Merkezine arka yoldan giderken yorulmaktadırlar. 

Bunun için aralıklarla bank yerleştirilmesi, 

 Eğitim Fakültesi bina girişine rampanın diğer kenarına da korkuluk konulması, 

 Üniversitemize bazı önemli noktalara Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon 

Birimi tabelalarının konulması  

 Üniversitemiz Aktivite Merkezi’ne seyyar asansörün konulması, 

 Üniversitemiz Kültür Merkezi Mavi Salon’a sahneye çıkmak için sadece merdiven 

kullanılmaktadır. Bazı fiziksel yetersizliği olan konuklarımız için bu durum çok 

sıkıntılı ve zorlayıcı bir duruma dönüşmektedir. Sahne girişine rampa veya seyyar 

asansörün yapılması,  

 Üniversitemiz Engelli Öğrenci ve Danışma ve Koordinasyon Birimi web sayfasının 

güncellenmesi, 
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 Engelli Öğrenci ve Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin faaliyetlerinin duyurulması 

için bilgilendirici kitapçığın hazırlanması kararları alınmış, bu kararlar sorumlu 

Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Hayrettin Öztürk’e sunulmuştur. 

c. Danışmanlık Hizmetleri 

Abant İzzet Baysal Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Engelli 

Öğrenci Danışma Ofisi’nin açılmasıyla engelli öğrencilere danışmanlık hizmeti 

sunulmaya devam edilmekte, danışmanlık hizmetleri Pazartesi günleri saat 09.00-

12.00 saatleri arasında Engelli Öğrenci Danışma Ofisi’nde sürdürülmektedir. 

d. Durum Tespitlerinin Yapılması 

Abant İzzet Baysal Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi 2016-2017 

öğretim yılı içerisinde yeni yapılanmasının ardından Üniversitemizde öğrenim gören 

engelli öğrencilere yönelik durum tespitlerinin yapılmasına yer vermiştir. Sistemde 

kayıtlı 47 öğrenci bulunmaktadır. Bununla birlikte Üniversitemize 2016-2017 Eğitim-

Öğretim Dönemi’ne kayıt yaptırırken “engelli” seçeneğini işaretleyen 366 öğrenci 

vardır. 

Üniversitemiz Kütüphanesi Engelli Öğrenci Biriminden yararlanan 3 yüksek lisans 

öğrencisi, 5 lisans öğrencisi ve bir kurum dışı üyelik olmak üzere 9 öğrenci 

bulunmaktadır. 

e. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına Üniversitemizde Yapılan Bir Araştırma ile 

Katılma  

Koordinatör Doç.Dr. Elif SAZAK PINAR 2016 yılında 10. Engelsiz Üniversiteler 

Çalıştayı’na Üniversitemiz çapında gerçekleştiridiği bir araştırma ile katılmıştır.  10. 

Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı bu yıl Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. 

Koordinatörümüz Üniversitemizi temsilen çalıştaya katılmıştır. Çalıştayda “ENGELLİ 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: ABANT İZZET 

BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ” başlıklı araştırma sunulmuştur.  Araştırmaya AİBÜ 

Engelli öğrencilerinden 30 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın sonucunda Öğrenciler 

en çok « yaşam koşullarım çok iyi», ardından «yaşamımdan hoşnutum» maddelerine 

yüksek puan vermişler, bu maddelerde yaşam doyumlarını yüksek belirtmişlerdir. 

Engelli öğrenciler genel olarak Yaşam Doyumu Ölçeği’ni ortalamanın üstünde bir 

dereceleme ile değerlendirmişlerdir. Bu araştırma ile AİBÜ Engelli Üniversite 
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öğrencilerinin yaşam doyumlarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Bu 

oldukça memnuniyet vericidir. Ancak Engelli Öğrenci ve Danışma Koordiansyon 

Birimimiz çalışmalarını daha da artıracak, Öğrencilerimizin daha memnun olacakları 

bir Üniversite yaşamalarını kolaylaştıracaktır.  

               

f. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrencileri ile Üniversitemiz Yönetimi 

Buluşması   

Üniversitemiz Yönetimi ile engelliöğrencilerimizi bir araya getirmek, 

öğrencilerilerimizin sorun ve isteklerini aktarmaları için bir yemek düzenlenmiştir. 

Yemekte keyifli sohbetin ardından Öğrencilerimizin sorunları ve çözüm önerileri 

paylaşılmıştır.  
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g. 10 Mayıs Engelliler Haftası’nda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrenciler 

Danışma ve Koordinasyon Birimi olarak bir program düzenlendi.  

10 Mayıs Engelliler Haftası’nda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrenciler 

Danışma ve Koordinasyon Birimi olarak bir program düzenlenmiştir.  

 

Böylece Birim faaliyetlerini duyurmak, Üniversitemizde bir farkındalık yaratmak, 

engelli olan ve olmayan öğrecilerin bir araya gelmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 

 

Oldukça katılımlı geçen programda açılış konuşmalarının ardından Sayın Bestami 

Erkoç (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü) Engelli Hakları ve Türkiye’de Gelişmeler 

konusunda bilgi vermiştir. Ardından Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Halk 

Oyunları Ekibi tarafından Halk Oyunları Gösterisi, Sayın Muharrem Arslan 

tarafından Gerçek Yaşam Öyküsü ve Bağlama Dinletisi, Karabük Özel Eğitim Okulu 
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Öğrencileri tarafından Aylin Ritm Grubu Mini Konser ve Sayın Kağan Çelen 

tarafından Gerçek Yaşam Öyküsü ve Jazz Davulu ile Mini Konser verilmiştir.  

  

 

IV. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

2016 Yılı Faaliyet raporu incelendiğinde Birimimizin faaliyetlerine devam ettiği, 

öğrencilerin tespiti, öğrencilerimizin sorunlarını belirleme, öğrencilerimizin yaşam 

doyumlarını belirleme ve elde edilen bu çalışmaları Ulusal platformlarda sunma, 

Ulusal platformlarda Birimi anlatma ve tanıtma etkinliklerinin yapıldığı 

görülmektedir. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde de Birimimizin 

Üniversitemiz akademik ve idari personeli bilgilendireceği, farkındalık oluşturacağı, 

yeni birim üyeleri ile daha dinamik ve etkin çalışmalar yapmaya devam edeceği, daha 

yenilikçi, çözüm odaklı özverili etkinlikler gerçekleştireceği söylenebilir. 

V. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Birimimizin görev verdiği personelimiz, performans verilerini düzenli bir şekilde 

toplanması ve değerlendirilmesini sürekli şekilde yapmakta, her türlü veri Birimimiz 

tarafından düzenli bir şekilde değerlendirilmektedir. 

VI. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

1- Birimimizin Üstünlükleri 
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sorunlara hızlı çözüm bulabilmemiz 

 Etik değerlere titizlikle uyulması 

 İlgili mevzuatlara titizlikle uyulması 

 Personelin ilgili olması 

 Personel arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlü olması 

 Çalışanların genç, özverili, azimli ve paylaşımcı olması 

 Hiyerarşik yapının sağlıklı olarak işlemesi 

 Personelimizin yeni teknolojileri yakından takip etmesi ve kullanmaya yatkın 

olması 

 Öğrencilerle oluşturulan güven ortamı 

  

 Birimler arası iletişim ve paylaşımın etkin olması 

 Makina, teçhizat ve teknolojik araç olarak yeterli donanıma sahip olma ve 

temininde kolaylık 

 

2- Birimimizin Zayıf Yönleri 

 Birimimizin kendi öz gelirlerinin olmaması 

 Öğrencilerin fiziki ihtiyaçlarının (rampa, trafik ışıkları, sarı hat, engelli 

asansörü, sesli uyarı sistemlerii vb) ihtiyaçlarının karşılanamaması 

 Öğrencilerin eğitimsel (ses kaydı alma, özel bilgisayar tesisi, sınav içi 

uyarlamalar) ihtiyaçlarının karşılanamaması 

 Kısmi zamanlı öğrenci ile çalışmaya henüz başlanılamaması 

 Hizmet içi eğitimlerinin sayısının azlığı 

 Birimin hizmetlerinin faydalananlara tanıtımının yetersiz olması 

3-Değerlendirme 

Birimimiz verilen görevleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. 

Üyelerimiz ekip anlayışını benimsemiş olarak etik ilkelere ve mevzuatlara uygun bir 

şekilde iş akışını yürütmeye devam etmektedir. Birimimiz personelinin başka 

alanlarda görevleri de bulunmaktadır. Buna rağmen Birim üyelerimiz kendilerine 

verilen görevleri büyük bir gönüllük içerisinde yerine getirmektedir. Engelli öğrenci 

temsilcimiz Naim Demirel’in de bu anlamda katkısı son derece büyüktür. Diğer 
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taraftan Birimimizin kendine ait bütçesinin olmayışı öğrencilerin eğitim ve fiziksel 

ihtiyaçlarının karşılanmasını ciddi bir biçimde engellemektedir.  

VII. ÖNERİ VE TEDBİRLER  

 

1. Üniversitemiz fiziki yapısının engelli öğrencilerimize uygun hale getirmek: 

Öğrencilerimizin ana yerleşke ve diğer yerleşkelerinde fiziksel engellerle 

karşılaşmamaları için gerekli donanımın sağlanması gerekmektedir. Bunun için 

Üniversitemiz ana yerleşke ve diğer yerleşkeleri içerisinde görme engelli öğrenciler 

için sarı hatların yapılması, sesli trafik lambalarının konulması,binalarda rampların 

oluşturulması, engelli asansörlerin yapılması önerilmektedir.  

2. Engelli Üniversite öğrencilerinin eğiti ihtiyaçlarının daha fazla karşılanması: 

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu sesli kayıt, sınav uyarlamaları, ders notu temini 

gibi ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.  

3. Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik bilgilendirme 

çalışmalarının daha sık yapılması: Yapılan çalışmada akademik personelin engelli 

öğrencilerimiz için öğretimsel uyarlamalar yapmadıkları görülmüştür. Bu nedenle 

gerek akademik ve gerekse idari personele yönelik bilgilendirici ve olumlu tutum 

geliştirici seminerler artırılmalıdır.  

4. Engelli Öğrencilerimizin kültür, spor ve sanat etkinliklerine daha fazla 

katılmalarının sağlanması: Engelli öğrencilerimizin kültür, spor ve sanat 

etkinliklerine katılımının artırılması için gerekli olanaklar sağlanmalı, gerekli 

duyurular yapılarak katılım sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak; Birim olarak yeni yapılanmadan bu yana oldukça kısa zaman 

geçmesine rağmen büyük gelişmeler gösterilmiş, engell öğrencilerimiz için hizmet 

sunulmaya başlanılmıştır. Engelli öğrencilerimiz her türlü sorun ve sıkıntılarında 

başvuracak bir birim olduğu bilmekte, bu güven içerisinde öğrenimlerini 

sürdürmektedirler. Ancak henüz yolun çok başında olduğumuz kabul edilmekte, bu 

azim ile Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi faaliyetlerini hızlandırmak 

düşünülmekte ve istenilmektedir. Birim olarak engelli öğrencilerimizin 

Üniversitemizin her alanına erişilebilir, aktif, eşit, adil, etik ilkelere özenli bir 

öğrenim görmelerinin sağlanması  esas alınmaktadır.  

Doç.Dr.Elif SAZAK PINAR 
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