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KANUN MADDESİ: 

 

Yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin, öğrenim hayatlarını 

kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler 

yapmak üzere, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince, Kurulumuz 

tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlü Öğrenciler 

Yönetmeliği” 20.06.2006 tarih 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, söz 

konusu yönetmeliğin 8. Maddesi: “Yükseköğretim kurumları tarafından bir 

rektör yardımcısı sorumluluğunda, özürlü öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, 

psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu 

ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak 

çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaları 

değerlendirmek üzere, mediko-sosyal sağlık, kültür ve spor daire başkanlığına 

bağlı özürlü öğrenciler birimi oluşturulur.” gereği üniversitemizde özürlü 

öğrenci birimi kurulmuştur. 

 

Yönetmeliğin 11. Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11 (1) 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, özürlü 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 özürlü öğrenci 

birimleri oluşturulur. Yükseköğretim kurumları bu birimlerin amaçlarını 

gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynağı bütçelerinden tahsis ederler. 

Birimlerin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir. 

Bu değişiklikle birlikte, daha önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na 

bağlı olan Özürlü Öğrenci Birimi, doğrudan rektörlüğe bağlı bir birim haline 

gelmiştir. 
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AMACIMIZ;  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde kayıtlı veya yeni kayıt yaptıracak engelli 

öğrencilerimizin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada fiziksel, psikolojik, barınma 

ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçların karşılanması 

için yapılması gerekenleri belirleyip engelsiz yaşamlarını sağlamaya yardımcı 

olmaktır.  

 

 

HEDEFİMİZ;  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde yüksek öğrenimini sürdüren engelli 

öğrencilerimize istekleri doğrultusunda her türlü konuda destek olabilmek ve 

tüm engellerin aşıldığı bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamak ve kurmuş 

olduğumuz Özel Gereksinimli Öğrenci Biriminin engelli öğrencilerimiz 

tarafından daha faal kullanılmasını sağlamaktır. 

 

 

 

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM-ÖĞRETİM 

DÖNEMLERİNE GÖRE ÖĞRENİM GÖREN VE GÖRMEKTE OLAN 

ENGELLİ ÖĞRENCİ SAYISI 

 

 

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

 

Fakülte/ MYO/ Enstitü 

 

Adet Engel Türü 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 Ortopedik 

Bozüyük Meslek Yüksek Okulu 1 

1 

Ortopedik 

İşitme 

Söğüt Meslek Yüksek Okulu 1 

1 

İşitme 

Ortopedik  

Pazaryeri Meslek Okulu 2 

2 

Ortopedik 

İşitme 

Toplam: 10  

 

Öğrencilerimizin 6 tanesinin engeli ortopedik, 4 tanesinin engeli ise işitme 

olmak üzere toplam 10 engelli öğrenci 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 

üniversitemizde öğrenim görmüştür.  
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2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

 

Fakülte/ MYO/ Enstitü 

 

Adet Engel Türü 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 

1 

Ortopedik 

Görme Problemi 

Bozüyük Meslek Yüksek Okulu 1 İşitme 

Söğüt Meslek Yüksek Okulu 1 Ortopedik  

Pazaryeri Meslek Okulu 1 

1 

Ortopedik 

İşitme 

Toplam: 8  

 

Öğrencilerimizin 5 tanesinin engeli ortopedik, 2 tanesinin engeli işitme kaybı, 

bir kişinin engeli ise görme problemi olmak üzere toplam 8 engelli öğrenci 

2010-2011 eğitim-öğretim yılında üniversitemizde öğrenim görmüştür.  

 

 

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

 

Fakülte/ MYO/ Enstitü 

 

Adet Engel Türü 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 

1 

Ortopedik 

Görme Problemi 

Fen-Edebiyat Fakültesi 1 Ortopedik 

Meslek Yüksek Okulu 2 Ortopedik 

Pazaryeri Meslek Okulu 2 Ortopedik 

Toplam: 10  

 

Öğrencilerimizin 9 tanesinin engeli ortopedik, 1 tanesinin engeli ise görme 

olmak üzere, toplam 10 engelli öğrenci 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 

üniversitemizde öğrenim görmüştür.  
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2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

 

Fakülte/ MYO/ Enstitü 

 

Adet Engel Türü 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 

1 

1 

Ortopedik 

Görme Problemi 

Kalp Yetmezliği 

Fen-Edebiyat Fakültesi 1 

1 

Ortopedik 

İşitme  

Mühendislik Fakültesi 1 Tek Göz Görme Kaybı 

Meslek Yüksek Okulu 2 

2 

Ortopedik 

İşitme 

Pazaryeri Meslek Okulu 2 

1 

Ortopedik 

İşitme 

Toplam: 16  

 

Öğrencilerimizin 9 tanesinin engeli ortopedik, 2 tanesinin engeli görme, 4 

tanesinin engeli işitme, 1 tanesinin ise sağlık problemi olmak üzere toplam 16 

engelli öğrenci 2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversitemizde öğrenim 

görmektedir. 

 

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

 

Fakülte/MYO/Enstitü Adet Engel Türü 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

 

5 

1 

3 

1 

1 

Ortopedik 

İşitme 

Görme 

Kalp yetmezliği 

Diğer 

Fen Edebiyat Fakültesi 6 

1 

1 

1 

Görme 

Ortopedik 

Dil ve Konuşma 

Diğer 

Mühendislik Fakültesi 1 Görme 

Meslek Yüksek Okulu 5 

2 

1 

Konuşma Bozukluğu 

İşitme 

Ortopedik 

Osmaneli MYO 1 Ortopedik 
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Pazaryeri MYO 1 İşitme 

Enstitüler 1 

1 

İşitme 

Ortopedik 

Toplam: 33  

 

 

Öğrencilerimizin 9 tanesinin engeli ortopedik, 10 tanesinin engeli görme, 5 

tanesinin engeli işitme, 6 tanesinin konuşma bozukluğu,1 tane sağlık problemi 

ve 2 tanesini diğer diye adlandırabileceğimiz türde engeli olmak üzere 

toplamda 33 engelli öğrencimiz eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 

 

 

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

Fakülte/MYO/Enstitü Adet Engel Türü 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

 

7 

6 

1 

1 

1 

Ortopedik 

Görme 

İşitme 

Kalp Yetmezliği 

Diğer 

Fen Edebiyat Fakültesi 1 

1 

Görme 

Ortopedik 

Mühendislik Fakültesi 2 

4 

Görme 

Ortopedik 

Meslek Yüksek Okulları 3 

4 

3 

3 

1 

Konuşma Bozukluğu 

İşitme 

Görme 

Ortopedik 

Diğer 

Enstitüler 1 Ortopedik 

Toplam: 39  

 

 

Öğrencilerimizin 16 tanesinin engeli ortopedik, 12 tanesinin engeli görme, 5 

tanesinin engeli işitme, 3 tanesinin engeli konuşma bozukluğu, 1 tanesinin kalp 

rahatsızlığı ve 2 tanesinin diğer şeklinde adlandırılabilecek türde olmak üzere, 

toplamda 39 engeli öğrencimiz bulunmaktadır. 
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ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ 
 

Yeni kayıt döneminde, oluşturulan danışma masalarında Özel Gereksinimli 

Öğrenci Birimi broşürleri dağıtılarak yeni kaydolan öğrencilerimizin 

birimimizin varlığından haberdar olmalarını sağlamaya çalışmaktayız. 
 

Her yeni eğitim- öğretim yılı başında fakülte, enstitü ve meslek 

yüksekokullarıyla yapılan resmi yazışmalarla üniversitemizde öğrenim görmekte 

olan engelli öğrencilerimizin bilgilerini almaktayız. 
 

Öğrencilerimizle irtibata geçerek birimimizden haberdar olmalarını sağlayıp 

durumlarıyla alakalı olarak yaşadıkları sıkıntıları çözemedikleri takdirde 

birimimize başvurabileceklerine dair bilgi vermekteyiz. 

Her Eğitim-Öğretim yılı başında Özel Gereksinimli Öğrenci Birimi 

başkanlığında, engelli öğrencilerimizle tanışma toplantısı yapmaktayız. 

Birimimizin yaptığı faaliyetler konusunda bilgi vererek öğrenim hayatları 

boyunca bu etkinliklere katılım durumlarıyla ilgili bilgi almaktayız. 

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak yapılan çalışmalar öğrencilerden gelecek 

isteklere göre şekil almaya başlamıştır. 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının üniversitede okuyan 

engelli öğrencilere yönelik sorumlulukları hakkında bilgilendirme kitapçığı, 

üniversitemizin akademik birimlerine rehber olması amacı ile hazırlanmıştır.  
 

2010-2011 eğitim- öğretim yılı içerisinde; yurt odasıyla ilgili sıkıntı yaşayan bir 

öğrencimizin, barınma ihtiyaçları kapsamında yurt-kur ile iletişime geçilerek 

sorunu giderme konusuna destek verilmiş ve sıkıntı ortadan kaldırılmıştır. 
 

2010-2011 eğitim- öğretim yılı içerisinde; görme kaybı yaşayan bir 

öğrencimizin başvurusu üzerine sıkıntı yaşadığı derslerin hocalarıyla iletişime 

geçerek “ne yapılabilir” konusu üzerine konuşulup bilgi verilmiştir. 
 

Özel Gereksinimli Öğrenci Birimi olarak 2010 yılında Ege Üniversitesi’nde 

düzenlenmiş olan Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na 6 engelli öğrencimizle 

birlikte katılım sağlanmıştır. 
 

Özürlüler Vakfı tarafından düzenlenmiş olan “5. Uluslararası Özürlüler Vakfı 

Kongre ve Sosyal Etkinlikleri”ne 2010 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

adına katılım sağlanmıştır.  
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Birim tarafından tespit edilen 5 engelli öğrenciye, 2010 yılında Sağlık, Kültür ve 

Spor Dairesi Başkanlığı adına bir eğitim yılı boyunca burs hizmeti verilmiştir. 
 

10-11 Mart 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen V. Engelsiz 

Üniversiteler Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. 
 

11.05.2011 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi 

işbirliğiyle düzenlenen Engelsiz Üniversiteye Doğru Çalıştayına katılım 

sağlanmıştır. 
 

22-23 Mart 2012 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen 6. Engelsiz 

Üniversiteler Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. 

 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında üniversitemizde öğrenim görmekte olan özel 

gereksinimli öğrenciler ve birim personeli ile İznik’e kültür gezisi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında işitme engeli bulunan ve dersleri takipte 

zorlanan 1 öğrenci için birim bütçesi dahilinde ders esnasında kullanılmak üzere 

ses kayıt cihazı temin edilmiş ve öğrenciye verilmiştir 

5-6 Mayıs 2013 tarihinde, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 

gerçekleştirilen 7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. 

 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında her özel gereksinimli öğrenciye, kaza, 

hastalık vb. acil durumda kullanabilecekleri, içinde kimlik bilgileri, engel türü 

bilgileri ve iletişim numaraları içeren özel bir kimlik kartı bastırılmıştır. 

 

2014-2015 eğitim öğretim yılında ortopedik engeli bulunan ve protez kullandığı 

tespit edilen 1 öğrencinin Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisine 

devam edebilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 
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Birimin Sınırlılıkları- İhtiyaçları 

 

Öğrencilere telefonla ulaşmak ve geri bildirim almak konusunda sıkıntı 

yaşanmaktadır. 
 

Öğrencilerin büyük bir kısmının faaliyetlere katılım konusunda isteksiz 

olmaları, birimin faaliyet planlama ve hizmet sunma durumunu olumsuz 

etkilemektedir. 
 

Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrenci sayısının fazla olmamasından 

dolayı  faaliyetlere katılım sağlanamamakta veya faaliyetler çok az öğrenciyle 

gerçekleşmektedir.  
 

Öğrencilerin akademik birimlerle sıkıntı yaşaması durumunda birim, sıkıntının 

giderilmesi konusunda etkin olamamakta ve sıkıntıya çok fazla müdahale 

edilememektedir. 
 

Öğrencilerle yapılacak her türlü grup çalışması için birimin uygun mekana sahip 

olmaması, planlanan etkinlikleri olumsuz etkilemektedir. 
 

2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı başında engelli öğrencilerimize uygulanan 

anket sonuçlarına göre öğrencilerimizin eğitim yaşantılarının olumsuz 

etkilenmemesi için gereksinim duydukları hizmetler;  

 Sınav materyallerinin alternatif formatta sunulması, 

 Derslerin kolay ulaşılabilir dersliklerde yürütülmesi,  

 Ders çalışma konusunda yardımcı kişi, 

 Derste not tutacak yardımcı kişi, 

 Ders materyallerinin alternatif formatlarda sunulması (ses kayıtları, 

Braille, elektronik format),  

 Yardımcı teknoloji (dinleme cihazı, kayıt cihazı, bilgisayar, diz üstü 

bilgisayar gibi) gibi hizmetlerdir.  
 

Anket sonucunda tespit edilen ihtiyaçların karşılanması noktasında akademik 

birimlerin desteğine ihtiyaç duyulmakta olup gerekli desteğin sağlanamaması 

durumunda bazı öğrencilerin ihtiyaçları karşılanamayabilmektedir. 

 

 

Zeynep YÜKSEL      Melis CANTİMUR 

Sosyal Çalışmacı      Psikolog 


