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YÖNERGE
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi’nde öğenim gören engelli öğrencilerin ve
Üniversitede görevli engelli personelin öğrenim ve çalışma hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu
yönde düzenlemeler yapmak üzere Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Engelli Birimi’nin kurulmasını ve çalışma
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Engelli Birimi’ni, engelli öğrenci ve personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun gereğince 14/08/2010 Tarih ve 27672 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ve 03/01/2013 tarih ve 28517 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede yer alan;
a) Birim: Bursa Teknik Üniversitesi Engelli Birimi’ni,
b) Engelli : “Engelli” terimi bu Yönergenin hazırlanmasına dayanak olan 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 4
üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde geçen “Engelli Öğrenci” terimini,
c) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesi’ni, ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bursa Teknik Üniversitesi Engelli Biriminin Yapılanması,
Çalışma Esasları ve Görevleri
Engelli biriminin yapılanması
MADDE 5- (1) Bursa Teknik Üniversitesi Engelli Birimi Yönetimi; Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından
görevlendirilen Rektör Yardımcısının başkanlığında, ilgili daire başkanlıkları tarafından görevlendirilen personelden ve
fakülte, yüksekokul ve enstitüler tarafından görevlendirilmiş öğretim elamanlarından oluşmaktadır.
Engelli biriminin çalışma esasları
MADDE 6- (1) Bursa Teknik Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi, her yıl ekim ve şubat aylarında olağan
toplantısını gerçekleştirir. Sorumlu Rektör Yardımcısı gerek gördüğünde Birimi olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(2) Birim, her yıl haziran ayı sonu itibariyle faaliyet raporunu hazırlar ve Rektörlüğe sunar.
Engelli biriminin görevleri
MADDE 7- (1) Engelli öğrencilerin akademik, idari, araç – gereç, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla
ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları
plânlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek,
(2) Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak olan çalışmalarla ilgili üniversite içi birimler arası
eşgüdüm, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
(3) Engelli öğrencilerin akademik olarak karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek, eğitim – öğretim
programlarının bu tespitler dikkate alınarak hazırlanması ve ders araç – gereçleri ile materyallerinin engellilerin kullanımına
uygun olarak geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,
(4) Engelli öğrencilerin idari olarak karşılaşabilecekleri sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik alternatif
çözüm önerileri geliştirerek ilgili birimlerle paylaşmak,
(5) Engelli öğrencilerin fiziki ve çevresel olarak ulaşılabilir ve erişilebilir bir ortamda barınmalarını sağlamak için
çalışmalar yapmak,
(6) Engelli öğrencilerin kampüs yaşamına adaptasyonları ve sosyal entegrasyonları için sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif aktiviteler plânlamak ve düzenlemek,
(7) İhtiyaç sahibi engelli öğrencilerin burs ve diğer iaşe yardımlarından faydalanmaları için çalışmalar yapmak,
(8) Engellilik ile ilgili olarak farkındalık ve bilinç arttırmaya yönelik etkinlik ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
(9) Maddi güçlüğü bulunan ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilerin yardımcı araç – gereç ve ders materyallerinin
ücretsiz temini için çalışmalarda bulunmak,
(10) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir biçimde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması için çalışmalarda
bulunmak, engelli öğrencilerin eğitim – öğretim ve sınav uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler hazırlamak ve
uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
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(11) Engelli öğrencilere yönelik akademik, idari, hukuki, sosyal, sportif, mesleki, bilgi ve teknoloji v.b. alanlarla
ilgili bilgilendirici doküman ve yayın hazırlamak,
(12) Bursa Teknik Üniversitesi’ni kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
(13) Üniversite kampüs ve yerleşkelerinde bulunan yapılar ile açık ve kapalı alanların engellilerin ulaşılabilirliğine
uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak,
(14) Engelsiz Üniversite Birimi faaliyetleri için gerekli olan bütçe konusunda çalışma yaparak ilgili makamlarla
paylaşmak,
(15) Engelliler ile ilgili çalışmalarda eşgüdüm, koordinasyon ve işbirliği sağlamak için bölgesel, ulusal ve
uluslararası faaliyetlerde bulunmak, etkinlikler düzenlemek ve katılmak, platform ve ağ oluşturmak ve katılmak.
(16)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim
Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten Kalkan Düzenleme
MADDE 9 – (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 23/01/2013
tarih ve 2013/3 sayılı oturumda kabul edilerek yürürlüğe giren “Bursa Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı Engelsiz Üniversite Birimi Çalışma Esasları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatonun 06/10/2015 tarih ve SEN-2015/10/3 nolu kararı
ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümleri, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.
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