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• Engelli:

 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

 koruma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve

destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi (Engelliler

Hakkında Kanun, 2005; M.3).
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 Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez.

 Engelliler, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak,

yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik

temelinde, hayat boyu eğitim imkânından ayrımcılık

yapılmaksızın yararlandırılır.

 Genel eğitim sistemi içinde engellilerin her seviyede eğitim

almasını sağlayacak bütünleştirici planlamalara yer verilir.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun (15. madde):  



• Yüksek İhtisas Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri için 
gerekli akademik ortamı hazırlamak ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak 
amacıyla tedbirler almak üzere kurulmuştur. 

• Engelli Öğrenci Biriminin görevleri: Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin 
öğrenimlerini sürdürdükleri sırada idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile eğitim-öğretim, burs, sosyal, 
v.b. alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken 
önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere Rektöre çözüm önerileri sunmak, gerekli 
düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer akademik birimler ve/veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm 
içerisinde yapmaktır.

• Engelli Öğrenci Birimi olarak engelli öğrencilerimize sağduyulu davranmamızın yanı sıra özel 
gereksinimleri olan bu gençlere hakkaniyetli ve eşit eğitim-öğretim almaları için çaba gösteriyoruz. 
Engelli öğrencilerimizin de diğer tüm öğrencilerimiz gibi eşit haklara sahip olması için yaşadıkları 
zorlukları tespit ediyor ve zorlukların ortadan kalması için var gücümüzle çalışıyoruz. 

• Hedefimiz; öğrencilerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak ve mezuniyetleri ile birlikte onları 
vazgeçilmez parçalar olarak topluma dâhil etmektir. 
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AMAÇLARIMIZ

 Öğrencilerin ihtiyaçları belirlemek,

 Öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümler üretmek,

 Üniversite genelinde farkındalık ve bilinç düzeyini artırmak,

 Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

 Öğrenciler ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

 Engelsiz Üniversite kapsamında birimlerimizin uyum sürecini yönetmek.



https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/ogrenci/engelli
-ogrenci-birimi

https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/ogrenci/engelli-ogrenci-birimi


https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/egitim-ogretim-koordinasyon-birimi/shmyo-engelli-ogrenci-birimi

https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/egitim-ogretim-koordinasyon-birimi/shmyo-engelli-ogrenci-birimi




1- Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri

 Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)

 Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)

 Sosyo Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak)
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2017-2018 Yılı Mekânda, Eğitimde, Sosyokültürel 
Alanlarda Erişilebilinirlik Sağlanılan Faaliyetler

1. Yüksek İhtisas Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin 
öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli akademik ve ortamı hazırlamak ve 
eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla tedbirler 
almak üzere Engelli Öğrenci Birimi kurulmuş ve yönergesi hazırlanarak ilgili 
mecralarda yayınlanmıştır.

2. Yüksek İhtisas Üniversitesinin engelsiz üniversite niteliğine ulaştırılması için 
öncelikle yapılması öngörülen çalışmalar müteakip maddelerde sıralanmıştır.

Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarında engelsiz erişimi 
kolaylaştırmak maksadıyla tüm asansörlerin faal hale getirilerek, yeşil etiket 
alınmasına öncelik verilmelidir.

Tüm fakülte ve meslek yüksekokulunda engellilere yönelik asgari bir adet 
tuvalet ve lavabo, işaret ve levhalar planlanmıştır. 



• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
96413503-051.05—105543 sayılı yazısı 
kapsamında 24.10.2017 tarihinde 
Üniversite Rektör Yardımcısı, Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Emel KOPTAGEL,  Engelli 
Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Melahat SAYAN ve Fakülte Sekreteri v. 
Hakan AKAYDIN Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’nde düzenlenen “Erişilebilir 
Üniversiteler Semineri’ne” katılmışlardır. 

• Hacettepe Üniversitesinde 10-11 Mayıs 
2018 tarihinde gerçekleştirilen 12. 
Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na Dr. 
Öğr.Üyesi Hakan AKIN katılmıştır.













• Belirli aralıklarla İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Kalite Birimi 
tarafından toplantılar yapılarak görüş, öneri ve dilekleri alınmakta 
olup talep, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması yönünde 
planlamalar yapılmıştır.



Engelli Öğrenci Birimi koordinatörlüğünde T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Temsilcileri ile Duchenne Muskuler Distrofi Derneği işbirliğinde 
“Üniversite, Kamu ve Sivil Toplum Aktörleri” katılımıyla;  15 Nisan 2019 tarihinde Ankara 
Koru Hastanesinde tüm gün süreli, geniş katılımlı 1. Duchenne Muskuler Distrofi
Sempozyomu düzenlenmiştir.



• Engelli Öğrenci Birimi 11.10.2019 tarihli toplantısında üniversitenin 
yerleşkelerinde çalışmalar yapacak keşif komisyonları 
oluşturmuşlardır. Keşif komisyon üyeleri dört ayrı yerleşkede 
gereksinimlerini belirlemesinin ardından raporlarını engelli öğrenci 
birimine sunmuşlardır.



Yerleşkelere kabartma/hissedilebilir yüzeyler konumlandırılarak engelli bireylerin için 
mekânda erişilebilinirlik sağlanmıştır. 





Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ki yapısal eksiklikler giderilmiştir. Yüksekokulun içerisindeki 
yaya yürüme yolları ve yaya kaldırımları standart ölçülere uygun olarak yapılandırılmıştır.



Bilgisayar laboratuvarı kapı genişliği ve bilgisayar sıra araları arasındaki mesafe tekerlekli 
sandalye geçişi için uygun ölçülerde yapılandırılmıştır. 



Yerleşkelerimizde ki sergi alanları, kütüphane gibi ortak kullanım bölümleri
tekerlekli sandalyenin geçişine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. (en az 91.5
cm) . Kütüphane de kitap bankolarından en az biri engelliler için zeminden en
fazla 91,5 cm yükseklikte konumlandırılmıştır. (77 cm)



Üniversitemizde engelli tuvalet ve lavaboları için revize gereken Bağlum yerleşkemizde 
engellilerin kullanabilecekleri tuvalet ve lavabolar oluşturulmuştur.



Engelli öğrencilerin düşmelerden korunmasını için merdiven ve dersliklerin basamaklarına 
yapışkan yüzey yapılmıştır. 



Yerleşkelerimizde derslik, laboratuar, WC, konferans salonu, kat numarası, personel odaları, 
asansör, kafeterya, yemekhane gibi alanların gösteren yönlendirme ve bilgilendirme 
tabelaları mevcuttur. Tabelaların zeminden yüksekliği, üzerindeki yazıların büyüklüğü 
istenilen standartlara uygundur.



• Engelli öğrencilerin tespitlerinin yapılarak durumları görüşülüp ve 
değerlendirilmiştir.  Öğrenciler ile iletişime geçilmiş ve ders 
muafiyetleri hakkında işlemler başlatılmıştır. 

• Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program 
ve projeler geliştirilip, seminer, konferans v.b faaliyetler belirlenmiştir.

• Engelli öğrenci birimine ait mail adresi oluşturulmuş ve iletişime 
açılmıştır. Mail adresi eob@yiu.edu.tr

mailto:eob@yiu.edu.tr


• Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından 
10.12.2019 tarihinde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı-Engelli ve Yaşlı 
Hizmetler Genel Müdürlüğü,  Engelsiz 
Eğitim Çalışanları Sendikası Başkanı, 
İş Kur İş kulüpleri ve üniversitemizin 
değerli akademik personeli katılımlı 
“Engelsiz Hayat” adlı konferans 
düzenlenmiştir. 















Faydalı Bağlantılar 

• T.C. Sağlık Bakanlığı: www.saglik.gov.tr

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü: https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/

• Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu: https://engelsiz.yok.gov.tr/

• Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri: ankara.bel.tr/sosyal-hizmetler/engelli-hizmetleri/

• Engelliler Hakkında Kanun: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf

• Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 
Sözleşmesi: http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=68
6:engeller-haklarina-k-slee&catid=6:uluslararasylge&Itemid=36

• Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon 
Yönetmeliği: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14214&MevzuatIliski=0&
sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3%96z%C3%
BCrl%C3%BCler%20Dan%C4%B1%C5%9Fma%20ve%20Koordinasyon%20Y%C3%B6netmeli%C4%9
Fi

http://www.saglik.gov.tr/
https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/
https://engelsiz.yok.gov.tr/
http://www.ankara.bel.tr/sosyal-hizmetler/engelli-hizmetleri/
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=686:engeller-haklarina-k-slee&catid=6:uluslararasylge&Itemid=36
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14214&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim Kurumlar%C4%B1 %C3%96z%C3%BCrl%C3%BCler Dan%C4%B1%C5%9Fma ve Koordinasyon Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


• Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü: http://tidsozluk.net/

• Özürlüler Vakfı: ozurlulervakfi.org.tr

• Fiziksel Engelliler Vakfı : fev.org.tr

• Altı Nokta Körler Derneği: altinokta.org.tr

• Türkiye Körler Federasyonu: korlerfederasyonu.org.tr

• Türkiye Sakatlar Derneği (TSD): tsd.org.tr

• Türkiye Omurilik Felçliler Derneği (TOFD): tofd.org.tr

• Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği: bedd.org.tr

• Sesli Betimleme Derneği: http://sebeder.org/

• Eğitimde Görme Engelliler Derneği: http://www.egitimdegormeengelliler.org/

• Ankara Barosu Görme Engelliler Kütüphanesi: http://eski.ankarabarosu.org.tr/e-kutuphane/

• Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu: https://gekop.kastamonu.edu.tr/

http://tidsozluk.net/
http://www.ozurlulervakfi.org.tr/
http://www.fev.org.tr/
http://www.altinokta.org.tr/
http://www.korlerfederasyonu.org.tr/
http://www.tsd.org.tr/
http://www.tofd.org.tr/
http://www.bedd.org.tr/
http://sebeder.org/
http://www.egitimdegormeengelliler.org/
http://eski.ankarabarosu.org.tr/e-kutuphane/
https://gekop.kastamonu.edu.tr/
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