
T
OBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-

versitesi ( TOBB ETÜ), Türk iş 

dünyasının çatı örgütü Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından 2003 yılında kurulan ve ilk öğ-

rencilerini 2004 yılında kabul eden bir vakıf 

üniversitesi. 

TOBB ETÜ’de 2007 yılında Sağlık, Spor 

ve Tanıtım Müdürlüğü bünyesinde ‘En-

gelli Öğrenci Birimi’ kuruldu. Halen Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın yöneti-

mindeki bu birimin amacı, “Yüksek öğre-

nim gören engelli öğrencilerin, öğrenim 

hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli 

tedbirleri almak ve bu yönde düzenleme-

ler gerçekleştirmek” olarak belirlendi. 

Engelli Öğrenci 

Birimi’nin görevleri

Engelli Öğrenci Birimi’nin şu görevleri 

var:

➢ Akademik yaşama başlayan engelli 
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan ‘Engelli Öğrenci Birimi’ engelli 
öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri 
engelleri ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri belirlemek için hizmet veriyor.
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sizlik’ anlayışı ile tasarlandı ve inşa edildi. 

TOBB ETÜ’de görme engelli öğrenciler için 

kampüs içerisinde ve öğrenci konukevinde 

yürüme yolları mevcut. Bu yollar sürekli 

olarak kullanıma açık tutuluyor, tamir ve 

tadilatları gerçekleştiriliyor. 

Kampüs içindeki kaldırımlar ve yürü-

me yolları dahil tüm iç ve dış mekanlar 

tekerlekli sandalye kullanımına uygun. 

Tüm binalar ile öğrenci konukevi arasın-

daki üst geçitte de engellilerin kullanıma 

uygun asansör sistemi mevcut. Tüm asan-

sörlerde görme engelliler için sesli anons 

sistemi bulunuyor.  

Hazırlık okulu durumundaki Yabancı 

Diller Bölümü binasında yürüme engelliler 

için, özel bir oda tahsis edildi. Binalardaki 

kapı kulpları görme engellilerin kullanımı-

na uygun olacak şekilde değiştirildi. Tuva-

letler ve ortak kullanım alanlarında engelli-

ler için özel bölmeler mevcut. Refakatçileri 

tarafından bakımlarının yapılabilmesi ve 

öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri 

sırada ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabi-

lecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması 

gereken tedbirleri belirlemek, ortadan 

kaldırmak için çözüm önerileri sunmak ve 

gerekli düzenlemeleri yapmak.

➢ Engelli öğrencilerin akademik, fizik-

sel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek 

biçimde öğretim programlarını düzen-

lemek için eğitim gördükleri alanların 

düzenlenmesini sağlamak, engellilere 

yönelik araç gereç temini, özel ders ma-

teryallerinin temin edilmesi, engellilere 

uygun eğitim, araştırma ortamlarının ha-

zırlanması ve barınma koşullarının engelli 

öğrencilere göre düzenlenmesi konula-

rında kararlar almak.

TOBB ETÜ, engellilere 

uygun şekilde inşa edildi

TOBB ETÜ’nün eğitim-öğretim ile ba-

rınma hizmeti verdiği tüm binalar, ‘engel-

ENGELLİLERE ‘ENGELSİZ’ 
EĞİTİM ORTAMI SAĞLANIYOR
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diğer ihtiyaçları için engellilere özel oda 

tahsis ediliyor. Öğrenci konukevinde en-

gelli öğrenciler için hastane donanımı içe-

rikli odaları var. 

Engelli öğrencinin 

ulaşımı da kolay

Engelli öğrencilerin kampüse ulaşı-

mına da özel önem veriliyor. Kampüste 

ve öğrenci konukevinde ‘engelli otopark 

yeri’ tahsisi yapıldı. Ayrıca engelli öğren-

cilerin Üniversiteye geliş ve gidişlerini 

kolaylaştırmak için ihtiyaçları dahilinde 

özel araç tahsisi yapılabiliyor, 40’ı aşkın 

semte çalışan servislerden de yararla-

nabilmek mümkün. TOBB ETÜ’de ortaya 

çıkan ihtiyaçlara göre engellilerin eğitim 

ve öğretim alabilmesi, barınabilmesi ve 

kampüse ulaşımları için her zaman yeni 

fiziki düzenlemeler yapılabiliyor.  

Görme engelli için 

özel merkez: GEBİM 

TOBB ETÜ’de görme engelli öğren-

cilerin eğitimleri sırasında gerekli ders 

malzemelerine ve bilgi kaynaklarına erişe-

bilmeleri için 2013 yılında Kütüphane ve 

Dokümantasyon Müdürlüğü bünyesinde 

Görme Engelliler Bilgi Merkezi (GEBİM) 

kuruldu. GEBİM’de;

»  Bilgisayarların kabartma klavye ile 

daha etkin kullanılabilmesi, 

»  Basılı kaynakların bilgisayar ortamın-

da ses dosyasına dönüştürülerek dinlene-

bilmesi, 

»  Dokümanların Braille alfabesi ile ka-

bartma olarak basılabilmesi için gerekli 

ekipman (Braille yazıcı),

»  Görme engellilerin kolayca not ala-

bileceği PDA cihazları bulunuyor. 

Görme engelli öğrenciler, hafta boyu 

süren yabancı dil hazırlık eğitimlerinin belli 

bir kısmını; görme engellilere dil öğreti-

mi verilmesi konusunda özel eğitim almış 

okutmanla yapıyor. Bu uzman okutman 

aynı zamanda diğer okutmanlara, görme 

engelli öğrenciye sınıf içinde nasıl davranıl-

ması gerektiği konusunda da bilgi veriyor. 

Ayrıca engellilik durumuna göre, öğrenciye 

ders notlarının tutulması konusunda yar-

dımcı eleman tahsisi de yapılabiliyor.   

TOBB ETÜ’den 2019 yılı Nisan ayı itiba-

rıyla yedi engelli öğrenci mezun oldu. Şu 

anda beş engelli öğrencisi bulunuyor.  

R usya Federasyonu Adigey Cum-

huriyeti Cumhurbaşkanı Murat 

Kumpılov’un Türkiye ziyareti kapsa-

mında Maikop Devlet Teknoloji Üni-

versitesi Rektörü Saida Kuıceva ile 

Adigey Devlet Üniversitesi Rektörü 

Daud Mamıy ve beraberindeki heyet 

TOBB ETÜ’yü ziyaret etti.  

Ziyarete TOBB ETÜ Rektörü Prof. 

Dr. Güven Sak’ın başkanlığında üni-

versitenin yanı sıra ODTÜ, Ankara 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite-

si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Sabancı Üniversitesi, Yozgat Bozok 

Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ile 

düşünce kuruluşlarından çok sayıda 

uzman ile TOBB ETÜ Uluslararası Giri-

şimcilik Bölümü Rusça programından 

iki öğrenci  katıldı. Toplantıda TOBB 

ETÜ’nün koordinasyonunda, Türk ve 

Adigey üniversiteleri arasında akade-

mik işbirliği imkanları ele alındı.

Adigey 
Cumhuriyeti ile 
akademik İşbirliği 


