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Üniversitemiz bünyesinde engelli bireylere sunulan hizmetlerle ilgili, 20.06.2006 

tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler 

Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği gereğince 2009 yılı Aralık ayında Karabük 

Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi oluşturulmuştur ve çalışma esasları düzenlenmiştir. 

           Birimimizin amacı; gerek özürlü öğrencilerimiz gerekse özürlü akademik ve İdari 

personelimiz için üniversitemizin ulaşılabilir ve erişilebilir bir yapıya sahip olabilmesini 

sağlamak, özür gurubuna dahil bireylerin yaşadıkları engelleri ortadan kaldırmaya yönelik 

çalışmalar yapmak, üniversitede engellilik konusunda farkındalığı arttırmak ve Engelsiz 

Karabük Üniversitesi’ni oluşturabilmektir. 

           Engelli vatandaşlarımızın herkes gibi ve herkesle birlikte toplumsal yaşamda yer 

alması Anayasamız başta olmak üzere birçok yasal düzenleme ile güvence altına alınmıştır. 

İmar mevzuatı ve özürlülerle ilgili mevzuatta ulaşılabilirliğin hayata geçirilmesi konusunda 

düzenlemeler yapılmıştır. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü yetkilileri ve ortopedik 

engelli bir öğrenci birlikteliğinde yapılan teknik gezi sonucunda hazırlanan “Engelsiz Kampüs 

Çalışma Raporu” ile tespit edilen eksiklikler giderilmiştir. Ayrıca yeni kayıt yaptıran Engelli 

öğrencilerimizle iletişime geçilip engel durumları hakkında bilgi alınarak Fakülte ve 

Yüksekokullardaki Engelli Öğrenci Birimi Temsilcileri ile iletişim halinde olmaları 

sağlanmaktadır. Engelli Öğrenci Birimi Başkanlığında toplantılar düzenlenmekte ve eğitim 

gören engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına neler yapılması gerektiği ile ilgili 

kararlar alınmaktadır. Bu kararlar doğrultusunda uygulamaya geçilmektedir. Engelliler 

gününde ve diğer özel günlerde de Engelli öğrencilerimize yönelik konferanslar 

düzenlenmektedir. 

Üniversitemizde 14.12.2010 tarihinde Özürlü Hakları Konulu Konferans ve Engelsiz 

Karabük Üniversitesi Bayrak Teslim Töreni düzenlenmiş olup Sakatlar Derneği Başkanı 

Sayın Muhittin Yılmaz Rektörümüz Prof.Dr. Burhanettin UYSAL ‘a Engelsiz Karabük 

Üniversitesi Bayrağı’ nı ve Teşekkür Belgesini teslim etmiştir. 

2009-2012 yılları arasında Üniversitemizde 32 Engelli öğrenci eğitim görmüştür. 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında eğitim gören engelli öğrenci sayısı 50’dir. 

Üniversitemizde “Engelsiz Karabük Üniversitesi Birimi Başvuru Formu” ile birlikte 

öğrencilerimizin başvuru talepleri alınmaktadır. Üniversitemizde Engelli Öğrenci Birimi 

Görevlileri, Engelli öğrenci birimimizle koordineli bir şekilde çalışmalarına devam 

etmektedir. 

 

 

Üniversitemizde 25000 kişi kapasiteli Türkiye’nin tek Ay Yıldızlı stadyumunda da 

Kulüplere tahsis edilen odalarda bulunan isimliklerde görme engelli öğrencilerimiz için  

Braille alfabesi kullanılmıştır. 



 



Üniversitemiz bünyesinde PETSAL yarışları düzenlenmektedir. Yarışmada kullanılan 

pet şişeler geri dönüşüm firmalarına verilerek karşılığında 2 adet tekerlekli sandalye 

alınmıştır. Bu tekerlekli sandalyeler Sakatlar Derneği vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılmıştır. 

 

 



 

 

Üniversitemizde görme engelli öğrencilerimiz için sarı şeritler yapılmıştır. Sarı şeritler 

öğrencilerimizin Rektörlük binasına ulaşımını da kolaylaştırmaktadır. 



 

 



 

 



 

 

Yine görme engelli öğrencilerimiz için Kitap Okuyucu Üniversite Kütüphanesinden 

talep edilmiş olup bir hayırsever vasıtası ile temin edilmiştir. 

Üniversitemizde Engelsiz Yaşama Destek Kulübü 2014 ‘de kurulmuştur. Kulübün 

amaçları arasında Karabük Üniversitesi’ni Engelli öğrenciler için fiziksel ve eğitsel anlamda 

erişilebilir kılmak, diğer üniversitelerde de bu gibi çalışmaların yapılması için etkileşimde 

bulunmak. Tüm  Engelli öğrencilere eğitsel, sosyal ve kültürel alanda destek olmak.  Engelli 

bireylere karşı toplumsal duyarlılıkları ve  akademik nitelikli bilinci arttırmak. 

 

 

 

 



 


