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Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığına

Ilgi: 14.09.2009 tarih 29515 sayılı yazınız.
Yükseköğretim
Kurumları Özürlü Öğrenciler
Yönetmeliği'nin
8.maddesi
uyarınca, üniversitemiz bünyesinde 20 Aralık 2006 tarihli 2006/28 sayılı üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında "Özürlü Öğrenci Birimi" oluşturularak faaliyete geçmiş bulunmaktadır.
Özürlü öğrencilerle ilgili Kanun ve Yönetmelik kapsamında bu öğrencilerin
yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeleri yürütmekle görevli
birim sorumlusu Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.G.Deniz BAYRAKDAR'ın, hazırlamış olduğu rapor ilişikte sunulmuştur.
Ilgi

yazınızla

özürlü

öğrenciler

hakkında

istenilen

hususlar

aşağıda

belirtilmiştir.
a)

üniversitemizde
özürlü öğrenci biriminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Or.G.Oeniz
BAYRAKDAR'dır. Prof.Dr.G.Deniz BAYRAKDAR'ın iletişim bilgileri;
e-mail adresi:denizb@khas.edu.tr
Telefonu
: 02125336532/1501
iletişim Adresi
:Kadir Has Üniversitesi Merkez Kampusü Kadir Has Cad. Cibali liSTANBUL

b)

üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinde mevcut bulunan 2 özürlü öğrencimiz 2009 Mayıs
ayında mezun olmuşlardır. Üniversitemizde, 2009-2010 eğitim-öğretim dönemi kapsamında
bölüm bazında ve sınıflara göre okuyan özürlü öğrenci bulunmamaktadır.

c)

Web sayfamızda özürlü öğrencilerle ilgili Kanun, Yönetmelik, özürlü öğrenci birimi v
öğrencilere sunulan imkanlar ile sunulması planlanan hizmetler yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Ek: Rapor
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Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi 28.12.2006 tarihinde kurulmuş olup Komisyon
Başkanı Prof.Dr.G.Ddniz Bayrakdar, üyeler Doç.Dr.Pervin Somer, Yard.Doç.Dr.Cengiz
Karagöz, Öğr.Gör.Beşir Topaloğlu ve Kültür Spor Daire Başkanı Celal Kılıç'dan oluşmaktadır.
8 Mart 2007 Jrihinde ilk toplantı yapılarak özürlü öğrencilerimiz toplantıya davet
edilmiştir. Özürlü öğrehcilerimizden sorunları hakkında bilgi alınmıştır. Bir sonraki toplantıda
i
yeni binamızda özürlü öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeler konuşulmuştur. Bu
düzenlemelerle ilgili değişiklikler mimar Mehmet Alper tarafından yerine getirilmiştir. Özetle,
zemin katlarda tuvalet ünitelerinin arasında engelli tuvaletler tasarlanmış; Engellilerin yapıdaki
dikey sirkülasyonu asansörler aracılığı ile sağlanmış asansörlerin boyutları tekerlekli
sandalyenin boyutları da düşünülerek belirlenmiştir. Tarihi binanın diğer mekanlarında da
engelliler için gerekli olan konfor koşulları sağlanmıştır. Tarihi yapının hemen yanında yer alan
Kadir Has Üniversitesi Kültür Merkezi'nin tasarım sürecinde de engelliler unutulmamıştır.
Yapının giriş bölümü9de engellilerin yapıya kolayca ulaşmasını sağlamak amacıyla rampalar
yapılmıştır. Zemin katta tuvalet ünitelerinin hemen arasında ve sınıflardan kolayca ulaşılabilen
engelli tuvaleti yapılmıştır. Tekerlekli sandalye temini yapılmıştır.
Fiziksel Engeliler Vakfı üniversitemize davet edilip görüşme yapılmıştır. Öğrenci
kulüplerimiz tarafından Altı Nokta Körler Derneği için kalem seti satışları, Göz Sağlığını
Koruma ve Görme Engellilere Hizmet Derneği adına 1800 adet pul satışı, Türk Çocuk
Nörolojisi Vakfı adına nörolojik özürlü çocuklar için anahtarlık satışları, Zihinsel Engelli
Çocuklara Yardım Derneği adına zihinsel engelli çocuklar için cep telefonu kılıfı, anahtarlık vb.
satışları yapılmıştır. Üniversitemizde 18 Aralık 2006 tarihinde Hukuk Fakültesi tarafından
düzenlenen "Özürlüıe~in Hukuki Durumu" konulu bir sempozyum yapılmıştır.
i

Üniversitemizde Özürlü Birimi tarafından yapılan toplantılar neticesinde Kurumsal
Sosyal Sorumluluk ofisi kurulmuş ve öğrencilerimize proje yapmaları konusunda destek
vermiştir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ofisi bünyesinde öğrencilerimiz 2008-2009 eğitim öğretim
döneminde sosyal sorumluluk konusunda 62 ayn proje hazırlamışlardır. Bu projeler arasında bu
yıl gerçekleşen:

II "Engelsiz Üniversiteler" Projesi: Uluslararası Finans ve İşletme bölümlerinde okuyan
öğrenciler bu projede YÖK, İBB, STK'lar, Fatih Belediyesi arasında koordinasyon
sağlanmasını sağlayarak "Engelsiz bir şehirIEngelsiz bir kampüs" yaratma konusunda
gerekenleri saptamaya çalıştılar.
Kas Hastalıkları Derneği davet edilerek üniversitemizde seminer verildi ve Türkiye'deki
engelliler hakkında genel bilgiler öğrencilerimize aktarıldı.
Öğrencilerimiz Balat-Cibali bölgesinde sokakların fotoğrafını çekerek engelli
öğrencilerin kampüse ulaşmalarındaki güçlükleri tespit ettiler.
Yapmayı hedefledikleri faaliyetler arasında;
Dünyada bu konudaki alınmış önlemleri Türkçeleştirmek
S'TK'Iar kanalıyla konuyu medyaya duyurmak
Bilinçlendirme çalışması yapmak.
~

"Görme Özürlülere Destek Kulübü" Projesi: Bu projede öğrencilerimiz Görme özürlü
bireylerin genel kültür bakımından zenginleşmelerine yardımcı olmak amacıyla GETEM
(Görme Engelliler Teknoloji Eğitim Merkezi) kapsamında kitap okuyarak, görme
engellilere destek olmuşlardır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,
~

Prof. Dr. Deniz Bayrakdar
Rektör Yardımcısı
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Bilindiği
üzere 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 ve 26204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca tüm üniversitelerin bünyelerinde "Özürlü Öğrenci Birimi"
oluşturarak faaliyete geçirmeleri gerekmektedir.
Söz konusu Kanun'un Geçici 2. maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut
resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve
benzeri sosyal ve kültürel alt yapCiifacları' ile gerçek ve tüzel" kişiler tarafından yapılmış ve
umuma açık hizmet verenher türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi
yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir" hükmü yer almaktadır. Yapılan
çalışmalarda bu hükmün göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Bu kapsamda 2010 bütçesi
içerisinde özürlülerle ilgili gerekli çalışmalar dikkate alınmalıdır.

r:

ilgi' de kayıtlı yazılarımıza gelen cevaplarda birçok üniversitemizin bünyesinde "Özürlü
Öğrenci B irimi "nin ve özürlü öğrencilerle ilgili web sayfasının oluşturulmadığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu birimi oluşturmayan üniversitelerin bu konuya titizlikle eğilmeleri ve süratle
oluşturmaları mevcut mevzuat kapsamında zorunludur..

c..

Üniversiteniz web ana sayfasında özürlü öğrencilerle ilgili Kanun ve Yönetmelik ile
birlikte Üniversitenizde özürlüöğrencilere sunulan imkanlar (rampa, tuvalet, asansör, v.b.) veya
yakında sunulması planlanan hizmetlerin yer alması da 08/09/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmi
Gazete'de
yayımlanan
"Erişim ve Arabağlantı
Yönetmeliği"
esasları dikkate alınarak
yapılmalıdır.
Bundan sonraki
sağlanması açısından,
a) Üniversitenizde
iletişimbilgilerinin,'"

Tel: (0312) 298 70 00

çalışmaların

ve uygulamaların

şekilde

yapılmasının

özürlü öğrenci biriminden sorumlu olan Rektör Yardımcısı

Telex: 42839 - teyk-tr

Telefax: 2664? 59 - 266 48 19
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b) Üniversitenizde
türünün,

bölüm bazında ve sımflara göre okuyan özürlü öğrenci sayısı ile engel
1

c) Web sayfamzla ilgili bilgilerin en geç 16/10/2009 tarihine kadar 19şkanlığırnıza
olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Aynca,

söz

konusu

mevzuat

çerçevesinde

Kunılumuzda

,

ivedi

oluştumlan
komisyonda
bulunan;

Kurulumuz adına yapılan ve yapılacak çalışmalarda yetki ve sorumlulukları
Prof.Dr. Nimet Bülbin SUCUOGLU
Prof.Dr. Ayşegül ATAMAN GÜZEL
Doç.Dr. Funda ACARLAR
(~

görevlendirilmiştir. İsimleri belirtilen Komisyon üyelerimize üniversitelerimizce gerekli her türlü
desteğin sağlanması, konunun mevcut mevzuat kapsamında ve verimli bir şekilde yürütülmesi
açısından, oldukça önemlidir.
Yukarıda belirtilen hususlarda gereğini önemle rica ederim.
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DAGITIM : Tüm Üniversite Rektörlüklerine,
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