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EGE UNiVERSiTESi
ENGELLi{)GRENCiLERi<;iN
EGiTiM-O(;RETiM
VE {)L<;ME-DE(;ERLENDiRME
UYGULAMALARI
Y{)NERGESi

BiRiNci BOLUM
Genet Esaslar
Ama~
Madde 1 -(1)
Bu yonergenin amaCI; Ege Universitesinin
on lisans, lisans ve lisansUstU
program1annda ogrenim goren engel1i ogrenciler i~in egitim-ogretim ile ol~me-degerlendirme
sUre~ve i~lemlerine ili~kin usul ve esaslan belirlemektir .
Kapsam
Madde 2 -(1) Bu yonerge; Ege Universitesinin
on lisans, lisans, lisansiistii programlannda
ogrenim goren engelli ogrencilerin egitim-ogretim ile ol~me-degerlendirme siire~ ve i~lemlerine
ili~kin usul ve esaslan kapsar .
Dayanak
Madde 3 -(I)
Bu yonerge; Yiiksekogretim
Yonetmeligi 'ne dayamlarak hazlrlanml~tlr .'

Kuromlan

Tanlmlar
Madde 4- (1) Bu yonerge'de ge~en
a) iJniversite: Ege Universitesini,

.
,

Oziirliller

Danl~ma ve Koordinasyon

.

b) Rektor: Ege Universitesi Rektoriinii,
c) EngeUi Ogrenci: Dogu~tan ya da sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal
yeteneklerini ~e~itli derecelerdekaybedenve toplurnsal ya~amauyurnda, giinliik gereksinimlerini
kar~llamadagii~liik ~ekenyiiksekogretim ogrencisidir.
~) Okuyucu-i~aretleyici: Ege Universitesin'de gorev yapan, engelli ogrencilere smavlarlnda
refakat eden, smav olunan ders konularlnm terminolojisine hakim ogretim elemanl veya kamu
gorevlisini,
d)Ders: Ege Universitesinin on lisans, lisans ve lisansiistii prograrnlannda yer alan zorunlu
/se~meli teorik/uygulamah dersleri ifade eder.
e) Oziirlii Raporu: Tam te~ekkiillii bir saghk kurulu~undanengeline bagll fonksiyon kaybmm
degerlendirildigi ve oziirliiliik orarnrnnbelirtildigi rapordur.

iKiNciBOLiJM
Derslerin

Yiiriitiilme

Esaslarl

Derslerin Yiiriitiilmesi
Madde 5 -(1) Engelli ogrencilere yonelik ders oncesinde, ders esnasmda ve ders sonrasmdaki
uygulamalara ili~kin esaslar a~agldaki gibidir:

Ders muarIYeti

U<;UNCUBOLUM
Ol~me ve Degerlendirme Uygulamalarma

Smav uygulamalarl

ili~kin Usul ve Esaslar

~

d) Engelini

raporla belgeleyen

ogrencilerin

smavlan bilgisayar

ortammda

yaplhr,

e) Gorme engelli ogrencilerin soru kitap«lgl ya da soru kagldl, Braille (Kabartma) ya da sesli
olarak hazlrlamr,
f) Klsmi gorrne engelli ogrenciler iyin soru kitapylgl ya da soru kdgtdl 16-18 punto ya da daha
biiyilk puntolarda basllml~ olarak hazlrlanlr,
g) Engelli ogrencilerin engeline gore ders hedefi degi~meksizinfarkh formatlarda yapllabilir.
g) Gorme, i~itme, dikkat eksikligi, hiperaktive, disleksi-disgrafi vb, engeli bulunan ogrencilerin
normal smav salonlarmdanayrl olarak smavagirmeleri saglamr,
h)Se((ilenayrl smav salonunun,ogrencinin smavla ilgili degi~iklikleri ogrenebilmesive gereginde
soru sorabilmesi i((in diger ogrencilerin smav olduklan smav salonunayakm olmasl saglamr.
I) Engelli

ogrencilere

engeline gore ek srnav silresi verilir,

i) Engelli ogrencilerin smavlara ila~, tlbbi malzeme ya da SlVl ile (insulin kalemi vb.) girmelerine
izin verilir,
j) Engelli

ogrencilerin

smav slrasmda...smav gorevlisi

nezaretinde tuvalet-lavabo

ihtiyacml

kar~Ilamalanna izin verilir.

nORDfJNciJBOLUM
niger

Hiikiimler

Madde 8- Bu yonerge kapsammdayer almayandurumlardaEge Universitesindeuygulanmakta
olan tUrnyonetmelik, yonergeler ve benzeri yasal metinler uygulanlr.

BE-5iNCi BOLUM
Son Hiikiimler

Yiiriirlfik
Madde 9 -(I)

Bu yonerge hiikiimleri;

Ege Universitesi Senatosu tarafindan kabul edildigi tarihte

yiiriirliige girer .

Yiiriitme
Madde 10- (I) Bu yonerge hiikfunlerini; Ege Oniversitesi Rektorii yiiriitiir.

