
T.c. TEKiRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNivERsiTEsi

özEL GEREKsiNİMLi öĞRENCiLER iÇiN

EĞiTiMDf, FıRSAT EŞiTLiĞi YöNERcEsi

BİRiNCİ BÖLÜM

Amaç, Kap§em, Dayanık ve Tenlmlar

Amaç

MADDE t - ül) Bu Yönergenin amact: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin ön lisans. Iisans ve lisansüsıü
pro8ramlarında öğJenim gören öze] gereksinimli öğrenciler için eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine
ilişkin usul ve esas|an belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (l) Bu Yönerge; Tekirdağ Namık Kemal Universitesinin ön lisans, lisans ve Iisansüstü pro8ramlannda öğrenim
gören özel ggreksinimli öğİencilerin eğitim-öğretim ve ölçme-değeİlendirme sü.eç ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslan
kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (l) Bu Yönerge; Bu Yönerge; 04/ll/l98l tarihli ve 2547 sayılt Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fikraslnın (d) bcndinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi ile o'7l0'7/2o05 tarih ve 25868 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Engelliler Hakkında Kanun, Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışına ve Koordinasyon
Yönetmeliği, Çocuklar İçin Özel Gcreksinim Değerlendirmcsi Hakkında Yönetmelik vc Erişkınler İçin Engellilik
Değerlcndirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanınıştır,

Tanımlar

MADDf, 4 - (l) Bu Yönerge' de geçen;

a) Akademik Birim: Tekirdağ Namık Kemal Üniveısitesi bünyesinde bulunan meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve
enstitiileri.

b) Akademik Danlşman: oğrencinin eğitimine yönclik planlama ve düzenlemclcri yapabilmesi, mesleği ve y§amlyla ilgili
hedefler belirleyebilmesi, cğitim-öğretim sürecine ilişkin sorunlarla başa çıkabilmesine vc çözüm üretebilmcsine destek
sağlamak üzcrc ilgili akadcmik birim taraflndan görevlendiİi]en öğretim elemanlnl,

c) Ders: Tekirdağ Namık Kemal Unive.sitğsi'nin ön lisans, lisans ve lisansüstü progmmlarında yer alan zorunlu/ seçmeli ve
teoriVuygulamal ı dersleri,

ç) Engelsiz Universite Birimi: Sorumlu Rektör Yardlmcısı başkanlığlnda, koordinatör ile engelli öğrenciIcrin akademik, idari,
tiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlaria ilgili ihtiyaçlarını tespit etmck ve bu ihtiyaçların kalşılanması için yapılması
gerekenleri belirleyip yapılacak ça|ışma]an, planlamak, ı.ıygulamak, geliştirmek ve çallşmalann sonuç]a nı değerlendirmek
üzcıe ilgili akademik ve idari birimlcrden seçilcn tcmsi]cilerden oluşan birimi,

d) Engelsiz Universite Birimi Temsilcisi: Her akademik birim tarafından be|irlenen ve Engelsiz Universite Birimine isimleri
bildirilen akademik ternsilciyi,

e) cözetmen: slnav sıraslnda stnavların planlandığı gibi ve zamanlnda yaplImasını sağlamakla sorumlu olan, o dersi yürüten

dcrs sorı.ımlusu ile özel gereksinimli öğrenciye destek veren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi akademik birimleıinde
görevli öğretim elemanlnl,

| Özel Ccreksinimli Öğrcnci: Bedensel, zihinsel, dulıısal, psiko-sosyal yctcneklerini kullanma ve toplum yaşamlna uyum

sağlama ile günlük ihtiyaçlarını karştlamada desteğe ihtiyacı olan öğİenciyi,

g) Özel Gereksinimli Ögrenciye Desıek Veren Gönüllü Öğrcnci: Tekirdağ Namık Kemal Üniversilesi akademik birimIerinde

öğrenim görmekte olan özel gereksinimli öFencilere deıslerde, sınav öncesinde ve sonmsında öğrencinin fiziksel, görsel,

işitsel duyu ve fonksiyonlanna bağlı olarak ve.l yeya yazı yaznasını, uzun süre ofurTnasınü engelleyen fizyolojik ya da

bedensel ve bcnzeri özel gereksinimlerine uygun olarak slnavln uya anmasına ve yürütülmesine yönelik gerekli desteği

vcrmek üzere ilgili akademik birim ve ilgili birimdeki Engelsiz,Ünir ersitc Birimi TemsilciIeri tarafından Engelsiz Üniversite

Birimi işbirliği ile görevlerıdirilen Tekirdağ Namık Kemal Univsrsitesi akademik birimlerinde öğrenim görmekte olan

gönüllü öğrenciyi,

ğ) Rektör: Tekirdağ Namık Keınal Universitesi Rektörü'nü,

h) Staj: Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi yönetmeliklerine ve staj yönergelerine uygun olaİak bölüm ve progmmlannda

mevcut olan zonınlu veya isteğe bağlı bilgi ve deneyimlerini pekiştirmeleri ve iş hayatını tanıyabilmelerini sağlamak için

uygulanacak öğıetimi,
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ı) Universite: Tekirdağ Namık Ketnal Üniversitesi.ni ifade eder.

iK|Nci BöLüM

Eğitim-Öğİetim Uygulamalarl

Ders uygulama|arı

MADDE 5 - (l) Özel gereksinimli öğrerıcilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başanlannın olumsuzetkilenmemesi için derc öncesinde, sımsında vc sonrasında aşa-gıdakİ hususlara riayct edilir:

a) DeJs bilgi formlarına "Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akadonik uyarlamaya ihtiyaç duyıyorsanız lütfen beııimle
iletişime geçiniz" cümlesi eklenir.

b) Ögretim elemanları ve idari personel 6zel gereksinimli öğrencilere ilişkin kişisel verileİi gizli futmakla yükümlüdüİ.

c) Ögretim elemanları özel gereksinimli öğrencilere yöne|ik ders materü,ali konusunda Enge|siz Üniversite Birimi ile işbirliği
yapaf.

ç) Sınıflarda özel gereksinimli öğrencilerin oturma ihtiyaçlarınl ka§ılayacak tedbirler alınlr.

d) Özel gereksinim durumundan kaynaklanan ihtiyaçlanna göre özel 8ereksinimli öğrencilerin deısin öğretim elemanl
oluruYIa derslcri ses kaYıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir. Öğretim Elemanı, ses kaydını uygun bulmuyJrsa madde 4 8bendine ııygun uyarlamayı sağlar.

e) Özel gereksinim|i öğrencilerin bulundugu sınıflarda öğretim elemanı ders ile ilgili materyali özel gereksinim grup]annı
göz önünde bulundurarak hazırlar ve ders öncesinde öğrencilere verir.

Sınav uygulamaları

MADDf, 6 - (l) Slnav öncesinde, sırasında ve sonmsında özel ger_eksinimli öğrencilerin fır§at eşitliği çerçevesinde öğr€nim
görebilmesi ve baŞanlarının o|umsuz etkilenmemesi için Engelsiz Üniversite Bi.imi'nden desteı. iuığ 

"aiı"tiıi. 
,e uşugrao*l

hususlara riayet cdilir:

a) Sınav salonlannın seÇimi, farkll engel grupları çerçevesinde değerlendirilerek ve erişilebilirlik kuralları da göz önünde
bulundıırularak yapıl ıq

b) Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve sorulan vb
yapılır.

gibi duyurular cngel grup]ar| göz irnünde bulundutulaıak

c) Ozel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde sınavlara yardımcı araç ve gercç ilc (işitme cihaa, teleskopik
gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) girmelerine izin veri|ir.

Ç) HiÇ görmeyen ya da az gören öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecck, sınav olrınan ders ile ilgili terminolojiye hakim
olan okuyucu - işarctleyici gözctmen görev]endirilir.

d) Özel gereksinimli öğıencilere zorunlu olması durumıında bilgisayar ortamında da sınav yapılabilir.

e) HiÇ görmeyen ya da az göıen öğrencilere özel ihtiyaçlan doğrultusunda fark|ı formatlarda (büyütülmüş punto, kabaItma
yazı, ses dosyası, vb.) soru kağıdı hazır|anır.

f) Görme, iŞitmc zorluğu ve dikkat eksikliğj, hiperaktivite, disleksi - disgrafi, distoniv,b. gibi sorunlar yaşayan özelgereksinimii öğrencilerin talebi ve Engelsiz Üniversite Birimi'nin uygun buıması halindc bu öğ.encilerin Üi. gt.*-
e§liğinde tek kişilik bir onarnda sınav o|malan sağlanlr.

g) KonuŞma (kekemelik, afazi, disfazi, vb.) ve işitme bozukluğu olan öğrenciIer için sözlü sInav uygulamalarında uyaılama
veya uygun ölçme ve değerlendirme metotları kulIanılır.

ğ) okuwcu-iŞarctleyici/yazrcl ya da büyük puntolu soİu kağldt ya da kitapçığı ile sınava giren görme yetersizliği olanöğrencilere, doğuŞtan. ağlr iŞitme yctersizliği olanlara, yazma ve hareket giçlüğü çeken tigrencilJre ," b"."in ög."ti.Elemanı ve Engelsiz Üniversite Birimi temsilcileri tarafından ek süre ihtiyacı"tespit edilen öğİencilere ..sınav süıesinin yansıkadai'ek süre verilir. Bu ek süreye sınava hazıılık ve yerIeşme süresi dahil degildir.

h) Özel gereksinimli <igrencilere kullandıklan ilaç, tıbbi malzeme vb. ile sınava girmelerine izin verilir.

ı) stnav esna§ında ihtiyaÇ duyulması halinde, özel gereksinimli öğrencilerin, karşılaşabileccklcri biyolojik ve psikolojikihtiYaÇlanndan dolaYı, görevli nezaretinde, geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara vermesine sınav görevlisitarafından izin verilebiliı.

(2) Bu hususlann uYgulanması. akademik danışmanın, ilgili Birimin ve Engelsiz üniversite Birimi,nin sorumluluğundadır.

sıaj
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ı) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Ünivcrsitesi'ni ifade eder,

İKiNci BöLüM

Eğitim-Öğ.ctim Uygulımaları

Ders uygulamalarl

MADDE 5 - 1l) Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başanlalının olumsuz
etkilenmemesi için ders öncesinde, sıraslnda ve sonrasında aşağldaki hususlara riayet edilir:

a) Ders bilgi formlaİına "Engel durumunuzdan ötürü herha.gi bir akadçmik uyaılamaya ihliyaç duyuyorsanız lütfen benimlc
iletişime geçiniz" cümlesi eklenir-

b) Öğretim clemaıılart ve idari personel özel gereksinimIi öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli futmakla yükümlüdür,

c) Öğretim elemanları özel gereksinimli öğrencilere yönelik ders materyali konusunda Engelsiz Üniversite Birimi ile işbirliği
yapar.

ç) slnıflarda özel gereksinimli öğrencilerin oturma ihtiyaçlarınl kaİşılayacak tedbirler alınlr.

d) Özel gereksinim durumundan kaynaklanaı ihtiyaçlaıına gö.e özel gereksinimli öğrencilerin dcrsin öğretim elemanı
oluruyla dersleri ses kaylt cihazl ile kaydeımesine izin verilir. Öğretim Elemanı, ses kaydlnı uygun bulmuyorsa madde 4 g
bendine uygun uyarlamayü sağlar.

e) Özel gereksinimIi öğrenciIerin bulunduğu sınıfla.da öğretim elemanı ders ile ilgili materyali özcl gereksinim gruplarını
göz önündç bulundurarak hazırlar ve ders öncesinde öğrencilere verir.

Sınav uygulamalaıı

MADDf, 6 - (l) sınav öncesinde, slraslnda ve sonraslnda öze| gereksinimli öğrencile.in f|rsat eşilliği çerçevesinde öğrenim
görebilmesi ve başarılarının olumŞuz etkilenmemesi için Engelsiz Üniversite Birimi'nden destek talep edilebilir ve a§ağtdaki
hu§uslaİa riayet edilir:

a) slnav salonlannın seçimi, fa*lı engel grupları çerçevesinde değerlendirilerek ve elişilebilirlik kuralları da göz önünde
bulundurularak yapılır.

b) slnav görevlilerince stnav suüttlefi, sınav yerleri ve soruları vb. gibi duyurular engel grupları göz önünde bulundurularak
yapılır.

c) Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duymalaıı halinde s|navlara yaİdımcı araç ve gereç ile (işitme cihazı, teleskopik
gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) girmelerine izin verilir.

ç) Hiç gö.meyen ya da az gören öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, s|nav olunan ders ile ilgili terminolojiye haliim
olan okuyuçu - işaİetleyici gözelrnen görevlendirilir.

d) Özel gereksinimli öğrencilere zorunlu olması durumunda bilgisayal onamlnda da stnav yapılabilir.

e) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilere özel ihtiyaçlarl doğrultusunda farklı fo.matlarda (büyütülmüş punto. kabartma
yazl. ses dosyası, vb.) soru kağıdı hazırlanır.

t) Gorme. işhme zorluğu ve dikkat eksik|iği. hiperaktivite, dislek§i - disgrafi. distoniv.b. gibi sorunlar ya§ayan özel
gerek§inimli öğrençilerin talebi ve Eng€lsiz Üniversite Birimi'nin uygun bulması haIinde bu öğrencilerin bir gözetmen

eşliğinde tek kişilik bir ortamda sınav olmaIan saglanır.

g) Konuşma (kekemelik, afazi, disfazi, vb,) ve işitme bozukluğu olan öğrenciler için sözlü sınav uygulamalarında uyarlama

veya uygun ölçme ve değerle.dirme metotları kullanılır.

ğ) okuyucu_işaretleyici/yazıcı ya da büyük puntolu soru kağıdı ya da kitapçığü ile stnava giren görme yctersizliği olan

öğrğncilerc, doğuştan ağlr işitme yetersizliği olanlar4 yazma ve harçket güçtüğü çeken öğrencil.re ve Dersin Öğretim

Elemaıı ve Engelsiz Üniversite Birimi temsilcileri taraflndan ek süre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere "slnav süresinin yarlsı

kadar" ek süre verilir. Bu ek süreye sınava hazı.llk ve yeİleşme süresi dahil değildir.

h) Özel gereksinimli öğrencilere kı]llandlklafı iIaç. tlbbi malzeme vb. ile sınava girmeleıine izin verilir.

l) slnav esnaslnda ihtiyaç duyulması halinde, özel gereksinimli öğrencilerin, karşllaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik

ihtiyaçlartndan dolayl. göİevli nezaretindt. geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliginc ata vermesine sınav görevlisi

tarafındaı izin verilebilir.

(2) Bu hususlann uygulanması. akademik dantşmanın, ilgili Birimin ve Engelsiz Üniversite Birimi'nin sorumluluğundadlr.

staj
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MADDE 7- (l) staj. mesleki beceri vb. uyguIama eğitimleri ile ilgili özel gereksinimli öğrencile.in özel gereksinimdurumuna uygun kurum^uruluşun belirlcnmesi ve bclirĞnen kurum/ku;uluşıaki erişilebilirligin tespiti öğrencinin akademik
danüşmanı ve Engelsiz Üniversite Birimi taraflndan takip edilir.

Ders uyaılaması

MADDE 8 - (|) Özel gereksinimli öğrencilerin başvurması halinde, öğrenciy€ vaısa başvurdukları dersin eşdeğerinin
verilmesi sağlantri sağlanamaması durumunda ders programı bu konuda gelİşen program ve teknik kullanılaı.ak uyarlanır.

(2).Temel ve onaöğ.etimde zorunIu yabancı dil dersinden muafolan işitme özel 8ereksinimi olan öğrencilerin. taIep etmeleri
halinde yabancı dil de.si ye.ine, üniversiteIerinin i|giii kurullarlnın belirleyeceği eşdeğer kredide bir ders veriImelidir.

Klsmi zamanlı öğrcnci ve gönüllü öğrenci desteği

MADDE 9 - (!) Özel gereksinimli öğrencilere, llgili Akademik Birim v. Engelsiz üniversite Birimi tarafündan gerekligörülen durumlarda ders ÇalıŞma konusunda kısmi zamanll öğrenci veya gönüllü öğrenci destek hizmeti verilebilir.

(2) Bu hizmetin sağlanmasl için:

a) Engelsiz Üniversite Birimi her eğitim ve ögretim yıl| ba§lnda tespit edilen ihtiyaca göre üniversiteden klsmi zamanIı
öğrenci talebinde bulunur.

b) Kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencinin
dikkat edilir.

özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü a|anla ilişkili olmastna

c) Engelsiz Üniversite Birimi, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, tahsis edilen kısmi zananll öğrenci
veya gönülIü öğrencilerin verecekleri desıek hizmetini koordine eder.

üÇüNcü BöLüM

Hizmctlere Erişim

Fiziki eİişilebİlirlik

MADDE t0 - (l) Özel gereksinimli öğrcncilcrin Üniversitenin açık ve kapalı mekanlarında güçlük çekmeden erişimlerinin
sağlanmasl için aşağldaki düzenlemeler yapılür:

a) Üniversitenin yeni yapıIanmasında yer alacak ıüm mimari alanlar, özel bir ek tasa_rıma veya düzenlemeyc geİek
duYulmaksızın, mümkün olduğunca (özel gereksinimli öğrenciler de dikkate alınarak) herkes talaftndan klllanllabilecek
şekilde. ulusal ve uluslararasü standartlaİa uygun olarak tasar|antr,

b) M9vcut ve tarihi binaIarda fiziki erişilebilirliğe ve dersliklere yönelik ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alInarak,
yapı ya da mekina uygun ve uyarlanabilen projelerle gerekli tadilatlar yapılır.

Bilgiyc erişim

MADDE ll - (|) Üniversitenin kullandığı tiim elektronik sistcmler ve teknolojiler özel gereksinimIi öğrencilerin
ihtiyaÇlarına göre düzenlenir. Üniversite web Şitesi ana sayfasl, üniversiteye bağlı birimterin internet sayü,alai, tigrencı
otomasyon sistemi ve web tabanlı eğitim yapan tö|ümler gelişen ve değişen teknolojiler kullaıllarak gelişt;rilir ve düzenli
olarak güncellenir.

(2) Özel gereksinimli öğrenciIerin eğitim aIdIklafl bölümlerin kütüphanelerinden taIep ettikleri yayınlar. 5846 sayllı Fikir ve
Sanaı Eserleri Kanunu'na uygun olarak istedikleri formatta çoğaItlIır vcya ödünç olarak verilir.

sağhk ve rehabilit8syon hizmetlerine €rişim

MADDE ı2 - (l) Üniversite hastartesi olan Üniversite|erde egiİim gören öze| gereksinimli öğrcncilerin Üniversitesi
Hastanesinden öncelikli olarak yararlanmalaıl için gerekli düzenlemeler yaplllr,

(2) Üniversite hastanesi o|an Üniveısitelerde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin engellilik raporu alma veya
yenilemeleri süİecinde kendilerine önceIik ve kolaylık sağlanır.

sosyrl ve kiİltürel etkinliklere erişim

MADDE !J - (l) Üniversite. özel gereksinimIi öğrencilerin Üniversitenin düzenlediği kültür ve spor etkinliklcrinc
katılmalannl teŞvik eder ve bu konuda gerekli kolayllklarl sağlaİ.

(2) Üniversite, özel gereksinimIi öğrencilerin yaratüçı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanmaları ıçIn
imkanlar ölçüSünde 8erekli tedbirleri ahr.

(3) Engelsiz Üniversite Birimi taıaf!ndan maddi güçIüğü bulunan özcl gereksinimli öğrencilerin burs ve yıırt ihliyaçlarının
karşılanması için destek hizmeti verilir,

(4) Engelsiz Ünivenile Birimi özel gereksinimli öğrencilere istihdam imkanlaıı ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli v. son HükOmler

iyi tutum ve davfınlş eğitimi

MADDE 14 - (l) Özel gereksinimli öğrencilere iyi tutum ve dav.antş seıgilenmesini sağlanak üzere Üniversitede görcv
yapan akademik ve idüi personele hizmet içi eğitim verilir.

(2) Akademik personeIin slnav ve ders uygulamalaııntn öğrencinin eğitimine yönelik özel ihtiyaçlaıına uygun mater_yal
hazlrlama ve danlşmanltk konusunda eğitim almalan sağlanır.

Hizmetlelden yaİırlanmı

MADDE ı5 - (l) Bu Yönergede belirlenen tedbirler, özel gereksinimli öğrencinin engelsiz üniversite birimine ya da kendi
birimindeki engelsiz birim temsilcilerine başvurması ya da ilgili birimin tespiti üzerine re'sen alıntr.

Afet ve ocil durumlar

MADDE 16 - (l) Afet ve acil durumlarda özel gereksinimli öğrencilerin bulunduklan mekaıı güvenli bir şekilde terk
edebilmeleri için ilgili birim tarafından gerekli düzenlemeler yaplllr.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE l7 - (!) Bu Yönefgede hüküm bulunmayan hallerde, özel gereksinimli öğ.encinin kayıtlı olduğu birim yazılı talep
ile Engelsiz Üniversite Birimi'nin görüşünü alarak gerekli kaİaİı verir ve uygulamayı yapar,

Yürürlük

MADDE |8 - (l) Bu Yönerge Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi Senatosu taraflndan kabul edildiği tarihte yürurlüğe
girer.

Yürütme

MADDE l9 - ( ı ) B! Yönerge hükümIerini Tckirdag Namlk Kcmal Üni!er§itesi Reküörü yürütür.
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