
• ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

• Yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için 
gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere,1 Temmuz 2005 
tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesi doğrultusunda, 20 Haziran 
2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma 
ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin” 8. maddesine göre “Yükseköğretim Kurumları 
Engelli Öğrenci Birimleri” tanımlanmakta ve her bir üniversitede kurulması 
öngörülmektedir. 

• Yönetmelik gereği 13 Eylül 2007 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Engelli Öğrenci 
Birimi (Engelsiz Yaşam Birimi)kurulmuştur. 

• Üniversite senatosunun 14,01,2020 tarih ve 01 nolu toplantısında kabul edilen 
Gaziantep Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi uyarınca Engelli Öğrenci 
Birimi Koordinatörlüğü kurulmuş ve Gaziantep Üniversitesi rektörlüğüne doğrudan 
bağlanmıştır.

• Engelli öğrencilerimizin eğitim ve kampus yaşamları sırasında engelleri nedeniyle 
karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili 
taraflar arasında işbirliği sağlamaktır.

• Birim; engelli öğrenciler yanı sıra öğretim elemanları ve personele de hizmet 
vermektir. 

• Üniversitemizde engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektir. 
• Engelli öğrencilerin yüksek öğrenim yaşantıları boyunca karşılaştıkları engelleri 

saptamak, ortadan kaldırmak ve “erişilebilir bir kampus” oluşturmak.
• Engelli öğrencilerimizin eğitim ve kampus yaşamları sırasında engelleri nedeniyle 

karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili 
taraflar arasında işbirliği sağlamaktır.

• Birimin kuruluşu, çalışma biçimi, geçmiş ve gelecekteki çalışmaları, basılı 
materyalleri, birimin aktiviteleri ile ilgili fotoğrafları görebileceğiniz, ayrıca iletişim 
bilgilerimizden yararlanarak istediğiniz konuyu istediğiniz anda bizlerle 
paylaşabileceğiniz bir web sayfası hazırlanmıştır. eob.gantep.edu.tr

 Engelsiz Yaşam Birimi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı binasının zemin katındaki 
odasında hafta içi mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. 

 Engelli öğrencilerle toplantılar yapılarak ihtiyaçları belirlendi.
 Engelli öğrencilerin engel türüne göre envanter oluşturuldu. 
 Görme engelli öğrencilerin öğrenme materyali sağlandı.
 Birimde ilk kısmi zamanlı öğrenci çalışmaya başladı. 

 Engelli öğrencilerin okudukları fakülte ve bölümlerde mekana ilişkin düzenlemeler 
yapıldı.(Rampa, engelli tuvaleti, asansör vb.)

 Yeni yapılan binalarda engelli öğrenciler için düzenlemelere gidildi.
 Her akademik birimden engelli öğrencilerle ilgilenmek üzere bir akademik danışman 

ve idari temsilci atandı.
 Yemekhane binamızda engelli öğrencilerimizin üst katlara ulaşımı zor olduğundan 

zemin katta rampa yapılarak, ayrı bir salonda fişini vererek yemeği alınıp, yemek 
yemesi sağlandı.

 Engelsiz Üniversiteler Çalıştayları’na,



 İkinci çalıştay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi -2008
 Üçüncü çalıştay, İstanbul Üniversitesi’nde -2009
 Dördüncü çalıştay, Ege Üniversitesi’nde 2010  yılında  katılım gerçekleştirildi. 
 Engelli öğrencilerimize 2019 ve 2020 yıllarında 2 defa üniversitemizde 

bilgilendirme toplantıcı yapıldı.
 Görme enelli öğrencilerimize bağımsız yaşam dersi 2019 yılında verildi.

- Kayıt Sırasında

• Üniversitenin kayıt haftası boyunca oluşturulan bir masada engelli-engelsiz tüm 
öğrencilere ve ailelere birimi tanıtmak. 

• Masada birim çalışanları yanında üniversitemizde okuyan engelli öğrencilerimiz ile 
öğrenim hayatına yeni başlayacak engelli öğrenciler ile ilk teması gerçekleştirmek. 

- Kayıt Sonrası

• Engellilikle ilgili durumlarını beyan eden öğrenciler ile temasa geçmek. 
• Engelli öğrencinin kampus yaşantısında karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi yolunda 

idari ve akademik birimler ile iletişim kurmak. 
• Engelli öğrencilere kampüsü tanıtmak amacıyla tanıtım broşürü hazırlamak.
• Engelli öğrencilerle ilgilenmek üzere atanmış olan akademik danışmanlara ve gönüllü 

öğrencilere eğitim verilecek.
• Engellerin ortadan kaldırıldığı, erişilebilir bir kampus oluşturmada sizlerin de birim 

çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz. 
• Yapılacak etkinliklerde engelli öğrencilerin de katılımının sağlanması hususunda 

birimlerin yardımlarını beklemekteyiz. 
• Engellerin ortadan kaldırıldığı, erişilebilir bir kampus oluşturmada sizlerin de birim 

çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz. 
• Yapılacak etkinliklerde engelli öğrencilerin de katılımının sağlanması hususunda 

birimlerin yardımlarını beklemekteyiz. 
• Engellerin ortadan kaldırıldığı, erişilebilir bir kampus oluşturmada sizlerin de birim 

çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz. 
• Yapılacak etkinliklerde engelli öğrencilerin de katılımının sağlanması hususunda 

birimlerin yardımlarını beklemekteyiz. 
Kütüphanemizde engelli öğrencilerimizin giriş yapabileceği ayrı bir giriş bulunmakta olup, 
görsel ve işitsel materyallerin bulunduğu ayrı bir oda oluşturularak brille alfabesi vb. Printer 
çıktı desteği ile cep sinemasına erişim sağlamakla birlikte hizmetlerin dahadaiyileştirilmesi 
hususunda yardımlarınızı bekliyoruz.
Kampus içerisinde her yarım saatte bir erişimi sağlamak amacı ile link servis hizmeti 
bulunmakla birlikte engelli öğrencilerimiz için dizayn edilmiş otobüs, dolmuş, taksi 
hizmetlerinin de eklenmesi hususunu arz ederiz.

İletişim: http://eob.gantep.edu.tr/


