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GÜNDEM : 

 

1. Mekânda, eğitim-öğretimde ve sosyokültürel eriĢim alanlarında yapılacak olan fiziki ve teknik 

anlamda görev dağılımlarının Öğrenci iĢleri Daire BaĢkanlığı nezdinde planlanması konusunun 

görüĢülmesi.  

 

KARAR : 

 

Engelsiz AFSÜ Birim Toplantısının 20.05.2021 tarih 3.maddesine istinaden alınan karar çerçevesinde 

mekânda, eğitim-öğretimde ve sosyokültürel eriĢim alanlarında yapılacak olan fiziki ve teknik anlamda 

görev dağılımlarının Öğrenci iĢleri Daire BaĢkanlığı ile iĢbirliği doğrultusunda aĢağıdaki Ģekilde 

yapılmasının uygun olduğuna; 

 

 Ders kitaplarının/kaynaklarının Braille alfabe ile basımı için Braille alfabesi basan cihazın 

temin edilmesine, 

 AFSÜ Öğrenci iĢleri bilgi sistemi Mergen programında engelli öğrencilerin tespiti adına ön 

kayıt ekranı tasarlanması ve öğrencinin engel durumu sosyo-ekonomik durumu vs. ile ilgili 

bilgilerinin ön kayıt bilgileri doğrultusunda alınması ve öğrencileri sms yoluyla 

bilgilendirilmesine, 

 Gerekli durumda engelli öğrencilerin farklı formatlarda sınav olmasına imkân sağlanmasına 

ve engelli öğrencilerin gereksinimlerine uygun olarak, talepleri halinde, yazılı sınav yerine 

sözlü sınav yapmak, sınavı kabartma alfabe [Braille] ile hazırlamak ve/veya cevaplandırma 

imkânı sağlanmak, sınavı daha büyük yazı tipi boyutunda vermek, sınavı bilgisayar/tablet 

ortamında vermek vb.) gibi taleplerinin karĢılanmasına, 

 AFSÜ Öğrenci iĢleri bilgi sistemi Mergen programında engelli öğrencilerimizin sosyo-

demografik durumlarını öğrenmek için yapılan anketin yenilenmesine, 

 Engelli öğrencilerimize talepleri halinde akran desteği hizmeti ve ders dıĢı zamanlarda 

destek olabilecek ders partneri için her bölümden en az iki öğrenci belirlenmesi ile ilgili 

fakülte ve yüksekokullara yazı yazılmasına, 

 Sınıflarda/salonlarda Ġndüksiyon Döngü Sistemi (induction loop system) sağlanmasına 

ĠĢitme cihazı kullanan bireylerin daha iyi duymalarını sağlayan Ġndüksiyon Döngü 

Sisteminin derslerin ve konferansların gerçekleĢtirildiği sınıf ve salonlarda bulunmasının 

sağlanmasına, 

 Derslerde kullanılan tüm görsel materyallerde engelli öğrencilerin talepleri halinde, film, 

video gibi görsele dayalı eğitsel materyallerde sesli betimleme hizmeti sağlanmasına veya bu 

materyallerin sesli betimlemeli Ģekilde kullanılmasına, 

 Derslerde kullanılan tüm görsel ve iĢitsel materyallerde engelli öğrencilerin talepleri halinde 

film, video gibi görsele dayalı eğitsel materyallerde altyazı sağlanması ve iĢitsel 

materyallerde ise ses kayıtlarının yazılı dökümlerinin sağlanmasına, 

 Yazılı materyalleri sese dönüĢtüren teknolojik materyalleri, engelli öğrencilerin talepleri 

halinde üniversite içerisinde engelli öğrencilerin kullanımına sunmak ve/veya öğrencilerin 



bu teknolojik materyalleri ödünç alabilmelerinin sağlanmasına, 

 Kütüphanede engelli öğrencilere yönelik okuma salonu ayrılmasına, engelli öğrencilerin 

kitap okumak için ihtiyaç duyacağı araç ve gereçlerin sağlanmasına, 

 Derslerin ses kayıt cihazıyla kaydedilmesine imkân tanınmasına ve engelli öğrencilerin 

derslerin ses kayıtlarına eriĢimlerinin sağlanmasına, engelli öğrencilerin derslerde ses kaydı 

yapmasına izin vermeye, ihtiyaç halinde öğrencilere ses kayıt cihazı sağlamaya, derslerin ses 

kayıtlarını profesyonel olarak sağlamaya ve/veya engelli öğrencilerin ses kayıtlarına 

eriĢimlerine imkân tanımaya, 

 Ders notlarını ve sunumlarının engelli öğrencilerin talepleri halinde dönem baĢlangıcında 

(dönemin ilk iki haftası içerisinde) veya her dersten en az 48 saat önce çıktı olarak ve/veya 

elektronik formatta sağlanmasına, 

 Gerekli durumda sınav güvenliğinin sağlanması koĢulu ile engelli öğrencilerin bireysel 

olarak sınava girmelerine imkân sağlanmasına, 

 Sınavlarda engelli öğrencilerin talepleri halinde normal sınav süresinin %50’sine kadar, 60 

sorunun altındaki sınavlarda 20 dakika, 60 soru ve üstündeki sınavlarda 30 dakika ek süre 

veya ihtiyaca uygun ek süreler verilmesine, 

 Eğitim ortamlarında gerekli iklimlendirme imkânı sağlanmasına, 

 Derslerde not tutucu ve tutulan notların öğrencilere ulaĢtırılması için ders süresince 

anlatılanlarla ilgili not tutan bir görevli ayarlamak ve tutulan bu notların engelli öğrencilere 

dersten hemen sonra öğrencilerin tercihlerine göre yazılı ve/veya elektronik formatta 

ulaĢtırılmasının sağlanmasına, 

 Engelli öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerin video kayıtlarının elektronik olarak AFSÜ 

Öğrenci ĠĢleri Mergen programında öğrenciye eriĢimlerine imkân tanınmasına, 

 Derslerde kullanılan tüm görsel ve iĢitsel materyallerde altyazı sağlanmasına, iĢitsel 

materyallerde ise ses kayıtlarının yazılı dökümlerini sağlanmasına, 

 Engelli öğrencileri ile ilgili afiĢ hazırlatılmasına, talep halinde yemek Ģirketi ile görüĢülüp en 

az 10 engelli öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden faydalanmasının sağlanmasına, 

konunun Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ile görüĢülmesine, 

 Engelli öğrencilere yemek servisinin yemek servisi yapan kiĢiler tarafından yemek masasına 

servis edilmesine, konunun Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ile görüĢülmesine, 

 Engelli öğrenciler için Tıp Fakültesi giriĢinde rampa ve içeride asansör ayrılmıĢtır, diğer 

birimlerde de engelli öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına, 

 Pandemi nedeniyle eğitimlerin %40 uzaktan eğitim online olması nedeniyle engelli 

öğrencilerin de uzaktan eğitim olması nedeniyle sağlık güvenliğinin artırılmasına, 

 Sağlık temalı bir üniversite olduğumuzdan dolayı engelli öğrencimizin az olması nedeniyle 

talep olması durumunda taleplerin değerlendirilmesine, 

 

oy birliği ile karar verildi. 
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