
ENGELSİZ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMALARI 

Üniversitemizdeki engelli öğrencilerin erişilebilirlik ve ayrımcılık sorunlarının çözümü 
ile eğitim ve sosyal hayata katılımlarında eşitliğin sağlanması için gönüllülük, 
katılımcılık, kişisel gizlilik ve evrensel ilkeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınmasını 
sağlamaktır. 

Doğuştan veya sonradan bedensel ve ruhsal sağlığını çeşitli derecelerde kaybeden 
öğrencilerimize, eğitim yaşamları boyunca ihtiyaçları olabilecek; eğitsel konularda, 
fiziksel koşullarda veya sosyal yaşama katılımları ile ilgili konularda eşitliği, 
erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaktır. 

Desteklerimiz; 

* Engelli öğrencileri yükseköğrenimdeki haklarından haberdar etmek, sorumluluklarını 
hissettirmek, 

*Üniversitemizdeki eğitim yaşamı, yerleşkelerimiz içindeki sosyal yaşamı ve 
yerleşkelerimizin fiziksel koşullarıyla ilgili karşılaşılabilecek zorlukları saptama, ortadan 
kaldırma ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmaların takipçisi olmak, 

* Ders malzemelerinin erişilebilirliğine akademik kadronun dikkatini çekmek önerilerde 
bulunmak, 

* Sınav koşullarındaki uyarlamaların takipçisi olmak sağlamak, 

* Öğrenci yurtlarında ulaşılabilirlik ve yer bulmada kolaylık sağlamasında yönlendirme 
yapmak, 

* Sanat, spor gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek farkındalık yaratmak ve bu 
alanlarda yapılan etkinliklere yönlendirme yapmak, 

* Burs,staj,yarı ve tam zamanlı çalışma olanaklarından yararlanmaya yardımcı olmak, 

* Özel projeler hazırlamak, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

Hedefler; 

o Anket çalışmaları ile engelli öğrenci profillerini genişleterek kayıt altına almak. 
o Bu sene YÖK’ten gelecek sonuca göre erişilebilirlik ile ilgili yeni başvurular 

düzenlemek. 
o Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına katılarak gelecek yıllarda bu çalıştayı 

üniversitemizde düzenlemek için süreç başlatmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENGELLİ ÖĞRENCİ SAYILARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 Engelli öğrencilerin engel türlerine göre dağılımları 

 

(Öğrencilerin 78’ine ulaşılmıştır. Öğrencilerden 75’i genel anlamda memnun 
olduklarını, herhangi bir problem yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Üç öğrenci öğretim 
elemanlarının bazı tavırlarından rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. İlgili üç öğrenci ile 
ilerleyen zamanlarda tekrar görüşülmüş ve sürecin olumluya döndüğü bilgisi 
alınmıştır). 

 

 

İyileştirme Çalışmaları Yapılan Mekanlar; 

o Belirlenen gereksinimler ile ilgili Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na iletilen eksiklerin 
hemen hemen tamamı tamamlandı. 

o Sağlık Bilimleri Fakültesi kendi binasının doğrudan alım yolu ile tamamlanması 
gereken eksiklerini giderdi. 

o Diğer üç binanın gereksinimleri tamamlanma sürecinde. 



Yapılan toplantılar;  

 

"Hür Eğitimciler" le "Öğretmenlik Üzerine" konulu etkinliğe, toplumsal 
farkındalık oluşturma adına "Kapsayıcı Eğitim " (31-May-2022)  

(https://uludag.edu.tr/engelsiz/duyuru/view?id=26004&title=hur-egitimcilerle-
ogretmenlik-uzerine-) 

 

7-14 OCAK BEYAZ 
BASTON GÖRME 

ENGELLİLER HAFTASI  

10-16 Mayıs Engelliler Haftası “Hayalimin Rengi” Resim Sergisi (17 Mayıs 2022)   

Sergide Serhat Demir’in ellerini kullanmadan yaptığı birbirinden güzel resimler 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

ÖZEL EĞİTİM FARKINDALIK ŞENLİĞİ (17 Mayıs 2022) 



10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği doğrultusunda gerçekleştirilen, Özel Eğitim Öğrenci 
Topluluğunun düzenleyici, Engelli Öğrenci Biriminde destekleyici olduğu “Özel Eğitim 
Farkındalık Şenliği” Görükle Kampüsü yeşil alanda gerçekleştirildi. 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası ( 13 Mayıs 2022) 

 

“2022/2 Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projesi”( 11 
Mayıs 2022) 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para 
cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının 
sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak 
projelere destek verilecektir. 

“MART AYI, SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK AYI” (8 Mart 2022) 

“21 Mart Dünya Down Sendromu Günü” 

“2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ” 

FARKINDA MISINIZ? (3 Aralık 2021) 

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü  

HABER ARŞİVİ 

“12. Engelsiz Yarınlara Dörtnala projesi başladı” (26-May-2022) 



 

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Atlı Spor Topluluğu tarafından geleneksel 
olarak sürdürülen Engelsiz Yarınlara Dörtnala projesinin 12.’si başlatıldı. 

Yaklaşık 22 yıl önce kurulan BUÜ Atlı Spor Topluluğu, 2008 yılından itibaren Dr. Ayten 
Bozkaya Sipastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ile hazırladıkları özel 
protokol doğrultusunda hayata geçirdikleri projeyi 12. kez başlatmanın gururunu 
yaşıyor. Yaşları 6 ile 12 arasında değişen serebral palsili çocukların katılımıyla 
yürütülen Engelsiz Yarınlara Dörtnala Projesi’nin bu yılki startı 7 Mayıs’ta verildi. 

Proje kapsamında hastanede yatan serebral palsili çocukları BUÜ Mennan Pasinli 
Atçılık Meslek Yüksekokulu At Çiftliği'ne getiren Atlı Spor Topluluğu üyeleri, çocukların 
tedavilerine de yardımcı olması amacıyla binicilik sporu ile tanıştırarak eğlenceli bir 
gün geçirmelerini sağlıyor. Yaklaşık bir ay boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen 
etkinlik 4 Mayıs günü yapılan Şenlik ile zirveye çıktı.  

(https://www.uludag.edu.tr/haber/view/14020/12-engelsiz-yarinlara-dortnala-projesi-
basladi) 

BUÜ’lü öğrenciler ‘Kitap Kardeşliği Projesi’ ile gönül köprüleri kurmaya devam 
ediyor (20-May-2022)  

 

Bursa Birlik Vakfı bünyesinde gönüllü olarak faaliyet gösteren Bursa Uludağ 
Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Ağrı'daki köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek 
Doğu ile Batı arasında gönül köprüsü kurdu. 



2012 yılında Birlik vakfı Bursa Şubesi ve Genç Birlik Bursa tarafından başlatılan "Kitap 
Kardeşliği Projesi" ile BUÜ'de eğitim gören 23 öğrenci, Doğu ile Batı arasında gönül 
köprüsü kurmak amacıyla Erzurum, Ağrı ve Kars'ta bulunan köy okulu öğrencileriyle 
bir araya gelmek için Bursa'dan yola çıktı. 

(http://www.uludag.edu.tr/haber/view/13913/buulu-ogrenciler-kitap-kardesligi-projesi-
ile-gonul-kopruleri-kurmaya-devam-ediyor) 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ‘Farkındalık Şenliği’ başladı (16-May-
2022) 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ), Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 
gerçekleştirdiği ‘Özel Eğitim Farkındalık Şenliği’nin açılış töreni yapıldı. Görükle 
Kampüsünde düzenlenen etkinlikte çok sayıda eğitim kurumu stant açtı. Şenliğe 
katılan özel öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmenin 
mutluluğunu yaşadı. 

(https://uludag.edu.tr/egitim/haber/view?id=13829&title=ozel-egitim-ihtiyaci-olan-
ogrenciler-icin-farkindalik-senligi-basladi) 

Orhangazi Asil Çelik MYO'da BEBKA desteğiyle “Engelsiz Tarım Projesi” (11-
Eki-2021) 

Orhangazi Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Orhangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi 
Yeniköy Asil Çelik MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı ve Hektaş Ticaret 
Türk AŞ. ortaklığı ile Saadet Öcal Giray Özel Eğitim Okulu öğrencileri, Hafif Düzeyde 
Zihinsel Engeli bulunan çocuklarımızın mesleki becerilerini geliştirerek istihdamlarının 
sağlanması amacıyla ENGELSİZ TARIM PROJESİ birçok proje arasından seçilerek 
hayata geçirildi. 

(https://www.uludag.edu.tr/haber/view/11726/orhangazi-asil-celik-myoda-bebka-
destegiyle-engelsiz-tarim-projesi) 

 



“Misafir öğrenciler Türkçe eğitimlerini başarıyla tamamladı” (25-Eyl-2021) 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ULUTÖMER), 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 
öğrenciler için bir mezuniyet töreni düzenledi. 

135 ÜLKEDEN ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ 

Programda kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, 70 bin civarında öğrenciye sahip olduklarını ve bu öğrencilerin yüzde 10’unun 
misafir öğrenci statüsünde bulunduğunu açıkladı. Yaklaşık 7 bin misafir öğrencinin bir 
kısmının Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları bursiyeri olarak bir kısmının da kendi 
imkânları ile eğitim almaya geldiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; 
“Yükseköğretim Kurulu’muzun Uluslararasılaşma hedefleri kapsamında üniversitelerin 
en az yüzde 10 oranında misafir öğrenci bulundurması isteniyor. Biz bu hedefi çok kısa 
süre içerisinde yakaladık. Bu öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. 
Eğitim-Öğretim konusunda gösterdiğimiz gayretin yanı sıra onları sosyal hayata ve iş 
dünyasına da hazırlıyoruz. 7 bin misafir öğrencimiz toplam 135 ülkeden geliyor. Bir 
anlamda mini bir Birleşmiş Milletler olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu. 

(https://www.uludag.edu.tr/haber/view/11602/misafir-ogrenciler-turkce-egitimlerini-
basariyla-tamamladi) 

“Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’nde ‘engel’ yok” (14-Ara-2020) 

 

 

 

 

 

 

 



Eylül ayında hizmete açılan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Merkez Kütüphanesi ek binası; giriş-çıkışları, engelli öğrencilere özel 
oluşturulmuş ve donatılmış alanları, engelli öğrenci ve ziyaretçilerin her türlü 
imkandan faydalanmaları için geliştirilmiş hizmet ve uygulamaları ile şimdi çok 
daha erişilebilir bir durumda. 

Kütüphane’nin hizmete yeni açılan ek binasında girişler, iç mekân ve asansörler 
tekerlekli sandalye ya da akülü araba gibi araçlar kullanmak durumunda olan bireyler 
için tamamen ulaşılabilir halde tasarlandı. Ayrıca görme yetersizliği olan bireyler için 
özel olarak oluşturulan mekânda; görme ya da işitme yetersizliği olan bireylerin 
kullanımına uygun donanıma sahip bilgisayar ve özel sistemler, çeşitli konu ve türde 
ses kasetleri, Braille alfabesinde basılmış kitaplar bulunuyor. 

(https://www.uludag.edu.tr/haber/view/9577/prof-dr-fuat-sezgin-kutuphanesinde-
engel-yok) 

“BUÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde Turuncu Bayrak’a aday” (09-Tem-2021) 

 

Bursa Uludağ 
Üniversitesi (BUÜ), 
Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanlığı 

tarafından 
gerçekleştirilen Engelsiz 
Üniversiteler Ödül 
Töreni’nde Mekanda 

Erişilebilirlik 
Kategorisi’nde farklı 
alanlarda 4 “Turuncu 
Bayrak Ödülü”ne aday 
oldu. 

Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nin farklı 
alanlarda yaptığı 

başvurulardan 4’ü Turuncu Bayrak Kategorisi’nde aday olmaya hak kazandı. YÖK 
Başkanlığı, BUÜ’nün Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Fuat Sezgin Kütüphanesi Ek Binası’nın 
mekanda erişilebilirlik kategorisinde Turuncu Bayrak ödüllerine aday olmasına karar 
verdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni projeler ve yatırımlar ile Bursa Uludağ 
Üniversitesi’ni gerçek anlamda bir Engelsiz Üniversite statüsüne çıkarmayı 
hedeflediklerini söyledi. 

(https://www.uludag.edu.tr/haber/view/11124/buu-engelsiz-universite-odullerinde-
turuncu-bayraka-aday) 

 


