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Güre Yerleşkesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zemin Kat 

Tarihsel Gelişimi  

Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak hizmetlerini sürdürmektedir. 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

Misyon 

Bilgiyi engelsiz kılmak adına, destekleyici ve kaynaklarla donatılmış bir ortam sağlayarak 

özel gereksinimli öğrencilerimizin akademik başarı ve eğitimleri önündeki kısıtlamaları 

kaldırmak, öz-farkındalıklarını ve birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı 

olmaktır. 

Vizyon 

Erişilebilirlik ve ulaşılablirlik ilkelerine bağlı kalarak, eşit şartlarda eğitim-öğretim ortamı 

sunmak. 

Hedefler 

a) Üniversiteye kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada; ihtiyaç 

sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri tespit ederek önlem almak 

ve gerekli düzenlemeleri yaparak çözüm üretmek, bunlara karşı alınması gereken önlemleri 

belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri 

yapmak, 

b) Üniversitede öğrenim görmekte olan engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, 

psikolojik ve sosyal erişebilirliklerini arttıracak biçimde öğretim programlarını düzenlemek 

için; hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlanması hem 

de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere 

uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının oluşturulması konularında kararlar almak. 



 c) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, 

fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitim sürecinin engelli öğrenciler için de anlamlı hale 

getirilmesi için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin 

doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak, 

ilgili tarafları bilgilendirmek için gerekirse hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek. 

ç) Üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin engellilik konusundaki farkındalık 

düzeylerini artırmaya yönelik toplantı, panel, konferans, yayın gibi etkinliklerde bulunmak. 

d) Üniversitede öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin özellikleri, ihtiyaçları, bu 

öğrenciler için yapılabilecek öğretimsel düzenlemeler konusunda öğretim elemanlarına 

yönelik danışmanlık hizmetinde bulunmak, yayınlar hazırlamak, bilgilendirici etkinliklerde 

bulunmak. 

e) Üniversitede öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

program ve projeler hazırlamak. 

f) Üniversiteye bağlı yükseköğretim birimlerinde bulunan Engelli Öğrenci Birim 

temsilciliklerinden gelen sorunlarla ilgili çözüm önerileri üretmek ve uygulanmasını 

sağlamak. 

g) Diğer üniversitelerin Engelli Öğrenci Birimleri, yerel yönetim birimleri, sivil toplum 

örgütleri ile işbirliği içinde çalışmak. 

ğ) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet 

raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak. 

h) Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda kanunun taraflarına yönelik yayın, 

doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve 

isteklerini dile getirmelerini sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sayfası 

oluşturmak. 

ı) Birimin aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek. 

i) İstihdam olanaklarını engelli öğrenciler adına takip etmek ve engelli öğrencileri 

bilgilendirmek. 

 

Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri  

Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimimiz mevcut değil 

 

Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri  

Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimimiz mevcut değil 

 



Birimin Organizasyon Yapısı  

Prof. Dr. Hüseyin PEKER 

Sorumlu Rektör Yard. 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DOĞAN 

Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü 

Dr. Öğr. Görevlisi Halil İbrahim ÇAKIR 

Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatör Yard. 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar  

Birim Yönergesi ihtiyaçlara yanıt vermeye yönelik güncellenmiştir. 

Sene içerisinde dış paydaşların katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmiş  

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE  

A.1. Liderlik ve Kalite  

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı  

Birimimiz sorumlu Rektör yardımcısı denetiminde, koordinatör ve koordinatör 

yardımcımızın ortak faaliyetleri ile yönetilmektedir. 

A.1.2. Liderlik  

Liderlik, yönetim ve kalite başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi  

Liderlik, yönetim ve kalite başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları  

Liderlik, yönetim ve kalite başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik  

Liderlik, yönetim ve kalite başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar  

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar  

Misyon ve Stratejik Amaçlar başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler  

Misyon ve Stratejik Amaçlar başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 



 

A.2.3. Performans yönetimi  

Misyon ve Stratejik Amaçlar başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

A.3. Yönetim Sistemleri  

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi  

Yönetim Sistemleri başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi  

Yönetim Sistemleri başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

A.3.3. Finansal yönetim  

Yönetim Sistemleri başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

A.3.4. Süreç yönetimi  

Özel gereksinimli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Birim yönergemiz 

üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak güncellenmesi sağlanmıştır 

Kanıtlar  

ENGELSIZ_UNIVERSITE_BIRIMI_YONERGESI.pdf  

A.4. Paydaş Katılımı  

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı  

Yönetim Sistemleri başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri  

Yönetim Sistemleri başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi  

Yönetim Sistemleri başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

A.5. Uluslararasılaşma  

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi  

Uluslararasılaşma başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/engelsiz_universite_birim...-17022022140633.pdf


 

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları  

Uluslararasılaşma başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı  

Uluslararasılaşma başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

B.1. Programların Tasarımı, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi  

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı  

Program Tasarımı, Değerlendirme ve Güncellenmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama 

mevcut değildir. 

 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

Program Tasarımı, Değerlendirme ve Güncellenmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama 

mevcut değildir. 

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu  

Program Tasarımı, Değerlendirme ve Güncellenmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama 

mevcut değildir. 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı  

Program Tasarımı, Değerlendirme ve Güncellenmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama 

mevcut değildir. 

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi  

Program Tasarımı, Değerlendirme ve Güncellenmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama 

mevcut değildir. 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi  

Program Tasarımı, Değerlendirme ve Güncellenmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama 

mevcut değildir. 

 



B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve 

Değerlendirme)  

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri  

Programların Yürütülmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme  

Programların Yürütülmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

B.2.3. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi  

Programların Yürütülmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma  

Programların Yürütülmesi başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri  

B.3.1. Öğrenme ortamı ve kaynakları  

Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri başlığında Birimimizle ilişkili 

açıklama mevcut değildir. 

 

B.3.2. Akademik destek hizmetler  

Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri başlığında Birimimizle ilişkili 

açıklama mevcut değildir. 

 

B.3.3. Tesis ve altyapılar  

Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri başlığında Birimimizle ilişkili 

açıklama mevcut değildir. 

B.3.4. Dezavantajlı gruplar  

Giresun Üniversitesi Engelsiz Üniversite birimi olarak engel durumlarından dolayı eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinde dezavantajlı durumda olan öğrencilerimiz için çeşitli düzenlemelere 

ve iyileştirmelere yasal zemin hazırlaması için birim yönetmeliğimizi yeniden düzenlemiş ve 

Güz 2021-2022 dönemi ile yürürlüğe konulmuştur. Dezavantajlı öğrencilerimizin eğitim ve 

öğretim faaliyetlerine katılımında birimimiz aracılığı ile gönüllülük esasına dayanan 

akademik partnerlik, ders partnerliği ve not tutma hizmetleri sağlanmaktadır. 

 

 



Kanıtlar  

ENGELSIZ_UNIVERSITE_BIRIMI_YONERGESI.pdf  

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler  

Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri başlığında Birimimizle ilişkili 

açıklama mevcut değildir. 

 

B.4. Öğretim Kadrosu  

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri  

Öğretim Kadrosu başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi  

Öğretim Kadrosu başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

B.4..3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme  

Öğretim Kadrosu başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları  

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi  

Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları başlığında Birimimizle ilişkili 

açıklama mevcut değildir. 

C.1.2. İç ve dış kaynaklar  

Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları başlığında Birimimizle ilişkili 

açıklama mevcut değildir. 

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar  

Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları başlığında Birimimizle ilişkili 

açıklama mevcut değildir. 

 

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler  

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi  

Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler başlığında Birimimizle ilişkili açıklama 

mevcut değildir. 

http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/engelsiz_universite_birim...-17022022152507.pdf


 

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri  

Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler başlığında Birimimizle ilişkili açıklama 

mevcut değildir. 

C.3. Araştırma Performansı  

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi  

Araştırma Performansı başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi  

Araştırma Performansı başlığında Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

TOPLUMSAL KATKI  

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları  

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi  

Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi vr Toplumsal Katkı Kaynakları başlığında 

Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

D.1.2. Kaynaklar  

Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi vr Toplumsal Katkı Kaynakları başlığında 

Birimimizle ilişkili açıklama mevcut değildir. 

 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı  

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi  

Bahar dönemini Otizm farkındalık günü etkinlikleri kapsamında, üniversitemiz Engelsiz 

Üniversite Birimi ve Özel Eğitim Bölümü iş birliği ile gerçekleştirilen “Otizm Aile 

Paneli” geniş katılım ile 3 Nisan 2021’de çevrim içi olarak tamamladık.  

Güz döneminin başlaması ile birlikte kampüs içinde ve dışında erişilebilirlikle ilgili 

çalışmalarımıza hız verdik. Engelsiz Üniversite birimi olarak Güre yerleşkesi içerisinde tespit 

ettiğimiz durumları Üniversitemizin Yapı işleri birimi ile iş birliği yaparak çözüme 

kavuşturmaya devam ediyoruz.  

Giresun Üniversitesi Birimi olarak birimin web sitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde 

engelli olan bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık adına güz döneminde 

kampüs erişilebilirliği ile ilgili bilgilendirme paylaşımı yaptık. 

6 Aralık 2021 Pazartesi günü Giresun Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı ve 

Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Birimi'nin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler 

Genel Müdürlüğü 2021 Proje Başvuru Rehberinde yer alan "Afet Bilinci Hayat Kurtarır" 

projesi kapsamında, birlikte organize ettiğimiz, etkinliği gerçekleştirdik. 



Giresun Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi olarak Giresun İl Müftülüğü ile birlikte 

organize ettiğimiz “Şiir Dinletisi” etkinliğini 23 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirdik. 

Ocak ayının ikinci haftası “beyaz baston görme engelliler haftası’’ dolayısıyla birimin web 

sitesinde bilgilendirme metni ve video kaydı paylaşımında bulunduk. 

 

Kanıtlar  

https://eub.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/otizm-farkindalik-aile-paneli-3-nisan-

2021/2903  

https://eub.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/3-aralik-dunya-engelliler-gunu/3210  

https://eub.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/kampus-erisebilirlik-calismalari/3150  

https://eub.giresun.edu.tr/tr/news-detail/afet-bilinci-hayat-kurtarir/7861  

https://eub.giresun.edu.tr/tr/news-detail/siir-dinletisi/7938  

https://eub.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/neden-beyaz-baston/3304  

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Sonuç ve Değerlendirme  

Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler  

Birimimiz, yönetmeliğimizde yaptığımız güncellemeler ile sunulacak hizmetlere ve hedeflere 

yönelik yasal bir zemin hazırlamıştır ve bu birimimizin güçlü bir yönü olarak hedeflerimize 

ulaşmakta kolaylık sağlamaktadır. Birimizin gerek üniversite içerisinde gerek Giresun ilinde 

işbirliği içerisinde olduğu diğer birim, kurum ve kuruluşlar aktif olarak çalışması, hedeflere 

ulaşılmasında diğer bir güçlü yön olarak dikkat çekmektedir. Birimimizde görev almakta olan 

personelin ve kısmı zamanlı öğrencilerin engellilik üzerine çalışması ve bu alanda deneyimli 

olmaları birimimizin en güçlü yönü olmakla beraber iyileştirmeye açık yönümüz olarak birim 

kaynaklarımızın yetersizliği sayılabilir. Birim demirbaşında bulunması gereken araç-

gereçlerimizin gözden geçirilmesi ve yetersizliği bulunan bireylerin eğitim, öğretim ve sosyal 

faaliyetlere katılımında yardımcı olacak teknolojilerin ve yazılımların temini ile bu konuda 

iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. 

Engelsiz Üniversite birimi olarak 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve yasal 

düzenlemelerle gerek eğitim ve öğretim faaliyetleri gerek fiziki erişebilirlikle ilgili 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin Yapı işleri birimi ile ortak hareket ederek 

fikir alışverişinde bulunulmuş ve kampüs içi erişebilirlikle ilgili düzenlemeler yaparak fiziki 

erişebilirlikle ilgili somut adımlar atılmıştır. Buna ek olarak Güre kampüsü içerisine akülü 

https://eub.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/otizm-farkindalik-aile-paneli-3-nisan-2021/2903
https://eub.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/otizm-farkindalik-aile-paneli-3-nisan-2021/2903
https://eub.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/3-aralik-dunya-engelliler-gunu/3210
https://eub.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/kampus-erisebilirlik-calismalari/3150
https://eub.giresun.edu.tr/tr/news-detail/afet-bilinci-hayat-kurtarir/7861
https://eub.giresun.edu.tr/tr/news-detail/siir-dinletisi/7938
https://eub.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/neden-beyaz-baston/3304


araç şarj istasyonu kurulmuş ve binalarımızın girişlerindeki rampalar ve kaldırım 

yükseklikleri yapılan çalışmalarla iyileştirilmiştir. Birimimiz amaç ve hedefleri 

doğrultusunda Giresun ilindeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 

gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle de  toplumsal katkı ve farkındalık çalışmalarında 

bulunulmuştur. Bu işbirliklerimizi korumak adına benzer etkinliklerde gelecek yıl 

planlarımıza dahil edilmiştir.   

  

 

 


