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BİRİM ENGELLİ TEMSİLCİSİ 

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gülsün AYRAN 
 
Görev Tanımı: Koordinatör ile işbirliği içinde, engelli öğrencilere yardımcı olmak üzere fakülte, meslek 
yüksekokulu, yüksekokul ve enstitü yöneticileri tarafından görevlendirilen öğretim elemanını ifade eder. 
 Görev ve Sorumluluklar:  
a) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerin öğrenimlerini 
sürdürdükleri sırada doğabilecek ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması 
gereken önlemleri belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli 
düzenlemeleri yaptırmak,  
b) Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde akademik 
programlarını sürdürmeleri için, hem devam ettikleri öğretim ortamının düzenlenmesini sağlamak, hem de özel 
ders materyallerinin, uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının hazırlanması konusunda kararlar almak,  
c) Yükseköğretim düzeyindeki öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele yönelik, engellilik konusuyla ilgili 
faaliyetlerde bulunmak, engeli ve engelliyi tanımlamak, bunun getirdiği mağduriyetleri ve yapılması gerekli 
düzenlemeleri içeren dokümanlar hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, danışmanlık hizmeti vermek, gereken 
durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,  
d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek ve yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörüne sunmak,  
e) Program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,  
f) Engelli Öğrenci Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın ve 
dokümanların yer aldığı öğrencilerin istek ve sorunlarını dile getirmelerine olanak sağlayan Üniversite web 
sitesinin erişilebilir olmasını sağlamak,  
g) Yönetim Kurulunun aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek,  
h) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerine yardımcı olacak gerekli araç ve 
gereçleri sağlamak,  
i) Öğrenim görmekte olan diğer öğrencilerle eşit şartlarda, aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan engelli 
öğrencilerin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklar 
konusunda gerekli tedbirleri alıp, düzenlemeler yapmak,  
j) Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan öğrencilerin engelli öğrencilere yardımcı olmak amacı ile Engelli 
Öğrenci Biriminde uygulama yapmasını sağlamak,  
k) İstihdam olanakları ve mekânlara ilişkin konularda engelli öğrencilere bilgi vermek,  
l) Engelli öğrencilerin özellikle akademik yönden kendilerini geliştirebilmeleri için üniversitemizde gerçekleşecek 
faaliyetlerden faydalanmaları ve öğrenci topluluklarında aktif görev almalarını teşvik etmek,  
m) Rektörlüğe teslim edilen faaliyet ve değerlendirme raporlarının her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 
bildirilmesini takip etmek,  
n) Engelli Öğrencinin eğitim hayatına tam katılımını sağlamak amacıyla üniversite genelinde eğitim ve fiziki 
erişebilirliği sağlamak için ilgili birimlerle gerekli tespitler yapmak ve alt yapı çalışmalarını takip etmek,  
o) Engelli öğrenci birimi tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyet ve çalışmaların kayıt altına alınıp 
raporlandırılmasını sağlamaktır,  
r) Üniversitemize yeni kayıt yaptıran engelli öğrencileri tespit etmek,  
s) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir 
olmasını sağlamak,  
t) Engelli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve kampüs yaşamlarının olumsuz 
etkilenmemesi için mimari erişilebilirlik yanında, bilgiye erişimleri ve sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlere 
erişimlerini sağlamak.     
 


