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YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIÞMA VE KOORDÝNASYON YÖNETMELÝÐÝ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
Amaç
MADDE 1 &ndash; (1) Bu Yönetmeliðin amacý; yükseköðrenim gören özürlü öðrencilerin öðrenim hayatlarýný kolaylaþtýrabilmek
akademik ortamýn hazýrlanmasýný ve eðitim-öðretim süreçlerine tam katýlýmlarýný saðlamak amacýyla gerekli tedbirleri almak v
düzenlemeler yapmak üzere, Yükseköðretim Kurulu Özürlü Öðrenciler Komisyonu, Özürlü Öðrenciler Danýþma ve Koordinasyon
Öðrenciler Danýþma ve Koordinasyon Birimi ile yükseköðretim kurumlarý bünyesinde oluþturulacak özürlü öðrenci birimlerinin ça
esaslarýný düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 &ndash; (1) Bu Yönetmelik, Yükseköðretim Kurulu Özürlü Öðrenciler Komisyonu, Özürlü Öðrenciler Danýþma ve Koor
Birimi ile ÖSYM Özürlü Öðrenciler Danýþma ve Koordinasyon Birimi ve yükseköðretim kurumlarý bünyesinde oluþturulacak özür
birimlerinin görev ve faaliyet alanlarýna iliþkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 &ndash; (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 15 inci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4 &ndash; (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Komisyon: Yükseköðretim Kurulu Özürlü Öðrenciler Komisyonunu,
b) ÖSYM: Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezini,
c) Özürlü öðrenci: Doðuþtan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeþ
derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaþama uyum saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlama güçlükleri olan ve
korunma, bakým, rehabilitasyon, danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköðrenim öðrencisini,
ifade eder.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Özürlü Öðrenciler ile lgili Komisyon ve Birimler
Yükseköðretim kurulu özürlü öðrenciler komisyonu
MADDE 5 &ndash; (1) Yükseköðretim Kurulu bünyesinde yükseköðrenim aþamasýna gelen veya yükseköðrenim gören özürlü öð
ihtiyaçlarýný belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapýlmasý gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yapý
standartlarýný oluþturarak ilgili yükseköðretim kurumlarý arasýnda koordinasyonu saðlamak üzere Yükseköðretim Kurulu Özürlü
Komisyonu oluþturulur. Komisyon, Yükseköðretim Yürütme Kurulu üyelerinden birinin baþkanlýðýnda üçü özürlülük alanýnda bilg
tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden ve en az yüksek lisans düzeyinde eðitim görmekte olan özürlü bir öðrenci
temsilcisinden olmak üzere en az beþ kiþiden oluþur. Komisyon üyeleri Yükseköðretim Kurulu Baþkaný tarafýndan üç yýl için gör
Süresi biten üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür.
Komisyonun görevleri
MADDE 6 &ndash; (1) Komisyonunun görevleri þunlardýr.
a) Özürlü öðrencilerin öðrenim hayatlarýný desteklemek, öðrenim ve eðitim süreçlerine tam katýlýmlarýný saðlamak amacý ile so
belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamalarý yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunlarý Yükseköðretim Kurulu Baþk
sunmak,
b) Özürlü öðrencilerin, yükseköðrenimde karþýlaþabilecekleri ulaþýlabilirlik ve eriþilebilirlik sorunlarýna çözüm üretmek,
c) Özürlü öðrencilere uygun eðitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sýnav koþullarýnýn hazýrlanmasýna yönelik s
oluþturmak,
ç) Özürlü öðrencilerin yatay ve dikey geçiþ ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak,
d) Üniversitelerde kurulacak özürlü öðrenci birimlerinin iþleyiþ koþullarýný ve ilkelerini belirlemek,
e) Üniversite yerleþkelerinin özürlülere göre düzenlenmesine iliþkin yapýlanmalarý takip etmek veya ettirmek,
f) Özürlülerle ilgili derslerin veya konularýn yükseköðretim kurumlarýnýn lisans programlarýna alýnmasý yönünde çalýþmalar yap
kurullara sunmak.
Özürlü öðrenciler daný"ma ve koordinasyon birimi
MADDE 7 &ndash; (1)Yükseköðretim Kurulu bünyesinde; Komisyona destek hizmetler vermek, raportörlük yapmak, özürlü ünive
öðrencilerine destekleyici ve iyi kaynaklarla donatýlmýþ bir akademik ortam saðlamak için yükseköðretim kurumlarý özürlü öðren
ile koordinasyon halinde çalýþmak üzere kadrolu Özürlü Öðrenciler Danýþma ve Koordinasyon Birimi kurulur. Bu birimde görev a
görevlilerden birinin özürlülük alanlarýyla ilgili en az lisans mezunu olmasýna özen gösterilir.
Özürlü öðrenciler daný"ma ve koordinasyon biriminin görevleri
MADDE 8 &ndash; (1) Özürlü Öðrenciler Danýþma ve Koordinasyon Biriminin görevleri þunlardýr.
a) Komisyona iletilecek öðrenci baþvurularýný düzenlemek,
b) Yapýlacak iþlemlere esas olmak üzere komisyona raportörlük yapmak,
c) Komisyon toplantý tutanak ve evraklarýný düzenlemek,
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ç) Üniversitelerde kayýtlý özürlü öðrencilerle ilgili istatistikî verileri tutmak,
d) Ders materyallerinin hazýrlanmasýnda, özürlülere uygun eðitim, araþtýrma ve barýndýrma ortamlarýnýn düzenlenmesinde üni
arasý koordinasyonu saðlamak,
e) Üniversitelerden gelen raporlarý ve Yükseköðretim Kurulu ile ÖSYM bünyesinde yapýlan çalýþmalarý her öðretim yýlý sonund
haline getirmek,
f) Yükseköðretim Kurulu internet sitesinde özürlülerin eriþebilirliklerine uygun bir bölüm hazýrlamak ve bilgileri sürekli güncelleme
ÖSYM özürlü öðrenciler daný"ma ve koordinasyon birimi
MADDE 9 &ndash; (1) ÖSYM bünyesinde Özürlü Öðrenciler Danýþma ve Koordinasyon Birimi oluþturulur. Birimin çalýþma usul v
ÖSYM Baþkanlýðýnca belirlenir. Birimde özürlülük alanýnda bilgi sahibi ve deneyimli, tercihen ilgili alanlardan mezun en az bir uz
bulunur. Gerektiðinde bu birimde özürlülükle ilgili öðretim elemanlarý, uzman ve öðretmenler danýþman olarak görevlendirilebilir.
ÖSYM özürlü öðrenciler daný"ma ve koordinasyon biriminin görevleri
MADDE 10 &ndash; (1) ÖSYM Özürlü Öðrenciler Danýþma ve Koordinasyon Biriminin görevleri þunlardýr.
a) Yükseköðretim programlarýnda öðrenim görmek isteyen özürlü öðrencilere öðrenim görmek istedikleri program hakkýnda daný
yapmak,
b) Üniversitelerin özürlü öðrenciler için açýlmýþ olan entegre yükseköðretim programlarý listesini, yükseköðretim kurumlarý ile iþb
suretiyle oluþturarak sýnav kýlavuzuna konulmasý için gerekli açýklamalarý hazýrlamak,
c) Adayýn ÖSYM&rsquo;ye göndermesi gereken özür türü ve rapor bilgileri ile sýnav sýrasýnda ne tür desteðe gereksinimi olduð
dilekçe ve benzeri bilgilere iliþkin sýnav kýlavuzuna konacak açýklamalarý hazýrlamak,
ç) Uzmanlar tarafýndan incelenen saðlýk raporlarý ve talep formlarýnýn kabul veya ret þeklindeki sonuçlarýný sýnav öncesi özürl
bildirmek,
d) Sýnav ortamlarýnýn özür durumuna göre seçilmesi veya düzenlenmesi konusunda gerekli çalýþmalarý yapmak,
e) Merkezi sýnavlarla yerleþtirilen özürlü adaylarýn istatistikî verilerini oluþturmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak,
f) Bireylerin engel durumlarý esas alýnarak sýnavlarda görev alan okuyucularýn seçimi hakkýnda çalýþmalar yapmak.
Yükseköðretim kurumlarý özürlü öðrenci birimleri
MADDE 11 &ndash; (1) Yükseköðretim kurumlarý tarafýndan bir rektör yardýmcýsý sorumluluðunda, öðretim elemanlarý ve ilgili
baþkanlýklarý temsilcilerinden
oluþan, özürlü öðrencilerin akademik, araç-gereç, idari, fiziksel, barýnma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarýný tespit etm
bu ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için yapýlmasý gerekenleri belirleyip, yapýlacak çalýþmalarý planlamak, uygulamak, geliþtirmek ve
çalýþmalarýn sonuçlarýný deðerlendirmek üzere, mediko-sosyal saðlýk, kültür ve spor iþleri daire baþkanlýðýna baðlý özürlü öðr
oluþturulur. Birimlerin çalýþma usul ve esaslarý yükseköðretim kurumlarýnca belirlenir.
(2) Yükseköðretim kurumlarý özürlü öðrenci birimleri her yýl hazýrlayacaklarý faaliyet ve deðerlendirme sonuçlarýný içeren rapor
Kurulu Baþkanlýðýna bildirirler.
Yükseköðretim kurumlarý özürlü öðrenci birimlerinin görevleri
MADDE 12 &ndash; (1) Yükseköðretim kurumlarý özürlü öðrenci birimlerinin görevleri þunlardýr.
a) Yükseköðretim programlarýna kaydý yapýlan özürlü öðrencilerin öðrenimlerini sürdürdükleri sýrada eðitim, öðretim, burs, idari,
sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarýný tespit etmek ve bu ihtiyaçlarýn karþýlanabilmesi için alýnmasý gereken önlemleri
belirlemek ve ortadan kaldýrmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diðer birimler veya d
baþkanlýklarý ile eþgüdüm içerisinde yapmak,
b) Özürlü üniversite öðrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaþamlarýný engellemeyecek biçimde öðretim programlarýný düz
özürlü öðrencinin devam ettiði eðitim ortamýnýn uygunlaþtýrýlmasý, özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerini
özürlülere uygun eðitim, araþtýrma ve barýndýrma ortamlarýnýn düzenlenmesi konularýnda çalýþmalar yapmak,
c) Yükseköðrenim düzeyindeki öðrenci ve öðretim elemanlarýna yönelik yayýn faaliyetlerinde bulunmak, öðretim elemanlarýna öz
bunun getirdiði sýnýrlýlýklarý ve yapýlmasý gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazýrlamak, bilinç düzeyini ar
ilgililere danýþmanlýk hizmeti vermek, gerektiði durumlarda hizmet içi eðitim saðlamak,
ç) Özürlülük alanýnda bilinç ve duyarlýlýk düzeyini artýrmak için program ve projeler geliþtirmek, seminer, konferans ve benzeri
faaliyetler düzenlemek,
d) Birimin çalýþma programýný hazýrlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarýný belirlemek ve yýllýk faaliyet rapo
hazýrlayýp baðlý bulunduðu rektör yardýmcýsýna sunmak,
e) Yükseköðretim kurumlarý özürlü öðrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanýna giren konularda konunun taraflarýna yönelik yay
doküman ve bilgilerin yer aldýðý, üniversitelerde okuyan özürlü öðrencilerin sorunlarýný ve isteklerini dile getirmelerine olanak sa
ilgili birimle iletiþimine de imkân veren bir internet sitesi oluþturmak,
f) Alýnan kararlarýn ve belirlenen stratejilerin uygulanmasýný denetlemek,
g) Maddi güçlüðü bulunan özürlü öðrencilerin yardýmcý araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalýþmalarda bulunmak,
ð) Bütün öðrencilerin adil ve doðru bir þekilde ölçme ve deðerlendirmeye tabi tutulmasý, fýrsat eþitliðini saðlamak ve eðitim sürec
için de anlamlý hale getirmek için; özürlü öðrencinin sýnavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu saðlamak ve engeli
doðasýndan kaynaklanan farklýlýklara göre alýnacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
h) Ýstihdam olanaklarý ve mesleklere iliþkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazýrlanmasý konusunda çalýþmalar
yapýlmasýný ve bunlarýn özürlü öðrencilere ulaþtýrýlmasýný saðlayacak tedbirler almak,
ý) Yükseköðretim programlarýný kazanan özürlü öðrencileri kayýt sýrasýnda tespit etmek,
i) Üniversite yerleþkesinin ve yerleþkede bulunan yapýlar ile açýk alanlarýn özürlü öðrenciler için ulaþýlabilir olmasýný saðlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeþitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldýrýlan mevzuat
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MADDE 13 &ndash; (1) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayýlý Resmî Gazete&rsquo;de yayýmlanan Yükseköðretim Kurumlarý Özürlü
Danýþma ve Koordinasyon Yönetmeliði yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Yürürlük
MADDE 14 &ndash; (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 15 &ndash; (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköðretim Kurulu Baþkaný yürütür.
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