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19.12.2016 tarihi Pazartesi günü saat  16:00’ da Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Toplantı Salonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL 

Başkanlığında gerçekleştirilen Engelli Öğrenci Birim Temsilcileri Kurul Toplantısı Prof. Dr. 

İbrahim KÜRTÜL’ ün  konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarına 2015-2016 döneminde alınan 

kararlar incelenerek hangilerinin yerine getirildiği ve neler yapıldığı hakkında bilgi alarak 

devam etti. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında, öğrencilerin üniversiteye ilk kayıt sırasında 

doldurdukları formlardan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından derlenen bilgiye 

dayanarak üniversitemizde kayıtlı 54 engelli öğrenci olduğu tespit edilmiş olup bunlardan 

engel durumu belirtmeyen öğrenciler aranarak engel durumları öğrenilmesi görüşülmüştür.  

Ayrıca ilk kayıt sırasında tespiti yapılamamış engelli öğrencilerin de bulunabileceği 

düşüncesiyle, üniversitemizde bölümlerde engelli öğrencinin tespitine yönelik çalışmalar 

yapılması ve elde edilen verilerin “Engelli Öğrenci Birimi” ne ulaştırılması konusunda karar 

alındı.  

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin GÜN geçtiğimiz dönem içerisinde 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ nden gelen teknik ekibin değerlendirme çalışması yaptığını 

ve bu çalışma neticesinde bir rapor hazırlanıp, Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığına bu raporun sunulduğu ve bu doğrultuda erişilebilirlik noktasında fiziki şartların 

iyileştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Yapılan çalışma hakkında Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığında görevli birim temsilcisi Esra NARTKAYA söz alarak çalışmanın 

gündemde olduğu ve altyapı hazırlıklarının tamamlanıp en kısa süre içerisinde çalışmalara 

başlanacağını dile getirdi.  

 

Daha sonra Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL birimlerde engelli öğrencilerin tespit edilmesi 

ve engel durumları hakkında bilgi edinilmesi dile getirildi. Bu konuda Koordinatörlüğe ve 

birim temsilcilerine gayretli olmaları ve ilgilenmelerini tavsiye etti. 

 

Engelli Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa TAŞ söz alarak Engelli Birimi’nin 

YÖK kanununda üniversitelerce kurulması gereken zorunlu bir birim olduğunu ve bizim şu 

anda fiilen bir birim ve odamızın olmadığını dile getirdi. Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL hoca 

sözü alarak “bizim illa ayrı bir odamızın olması gerekliliği olmamalı. Bizler kendi 

odalarımızdan alacağımız görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Yerimiz belli olsun diyorsak o da 

basit Engelli Birim Koordinatörü tabelası, isimliği yaptırılıp yerimizi belli edelim. Normalde 

biz bu çalışma stillerine yeni geçiyoruz bir kişinin kaç görevi varsa o kadar odası olmalı 

mantığı doğru değildir. Bununla ilgili bir çalışma yapılıp düzenlenmesi lazım diyerek” sözünü 

tamamladı. 

 

 



 

Alınan Kararlar: 

 Koordinatörlüğe bugünden itibaren Öğr. Gör. Mustafa TAŞ Başkanlığında, Yardımcısı 

olarak Yenice Meslek Yüksekokulu Öğr.  Gör. Cumhur ANDSOY  ve Sağlık 

Yüksekokulu Arş. Gör. Gökçe Yağmur GÜNEŞ’ in 3 yıllığına resmi olarak 

görevlendirme yapılması ve organizasyon şemasının çıkarılması karar bağlandı. 

 Koordinatörlük Birim Temsilcileri ile aylık toplantı yapması ve yapılacak toplantılarda 

öncelikle birimlerin ihtiyaçları, eksikleri raporlanıp sunulması. Sonuç olarak neler 

yapılabilir incelenip gerekli yerlere iletilmesi karar bağlandı. 

 Kampüs içerisinde engelli otoparkına aracını çeken personel, öğrenci kim olursa 

koordinatörlük üzerinden resmi yazı ile uyarı gönderilmesi karar bağlandı. 

 Koordinatörlük olarak diğer Üniversitelerde yapılan çalışmalar hangi birim altında 

çalışmakta ve verdiği hizmet sadece engelli birimi olarak mı hizmet vermekte 

araştırılması. Bazı Üniversitelerdeki Engelli Biriminin, Sosyal Hizmet Birimine bağlı 

olarak yaptığı çalışmaları inceleyerek Koordinatör Öğr. Gör. Mustafa TAŞ ‘ın bir 

dosya hazırlayarak üst yönetime sunması karara bağlandı. 

 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına katılacak olan Koordinatörlük temsilcilerinin 

form doldurup Bülent Ecevit Üniversitesinde Mayıs 2017 de düzenlenecek olan 

çalıştaya katılımlarının sağlanması karar bağlandı. 

 

 

EK: Toplantı Katılım İmza Listesi 

 


