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Birinci Biiliim
GENEL HUKUMLER
Madde l-Amag ve Kapsam

(1) Bu ydnergenin amacr, Marmara Universitesi'nde kayrth bulunan engelli cl[rencilerin;
engel durumlarmdan dolayr ders ve slnav uygulamalarrnda karqrlagtrklan sorunlan
ortadan
kaldrrarak gerekli tedbirleri almak ve e[itimde firsat egitli$ saglamak tizere
kurulan Engelli
osrenci Biriminin gahqma usul ve esaslanm belirlemektir.

(2) Bu ycinerge hilkiimleri, Marmara Universitesinde ci[renim griren
ve herhangi bir engeli
nedeniyle ozel gereksinimleri bulunan dlrencilere ydnelik olarak yaprlacak
gahgmalar
kapsamrnda Birimin yetki ve gcirevlerini dtizenlemektedir.
Madde 2-Dayanak
(1) Bu y6nerge, 02.07.2005 tarihli ve 5378 sayrh 'Engelliler
Hakkrnda Kanun,un i5. maddesi
gergevesinde, 14.08'2010 giin 27672 sayth Resmi Gazetede
yayrmlanarak ytirurlipe giren
'Ytiksekcifretim Kurumlan oziirliiler Danrgma ve Koordinasyon ycinetmeli[i,nin
I l. ve 12.
maddelerine grire hazrrlanmr gtrr,

Madde 3-Tanrmlar

(1) Bu yrinergede bahsi gegen;
Universite : Marmara Universitesini
b. Rektcir: Marmara Universitesi Rektrirtinu
a.

Ycinetmelik: 14.08.2010 tarih ve 27672 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak
yi1riiriiige
giren Ytikseko[retim Kurumlan Oztirliiler Damgma ve Koordinasyon ydnetmelilini
d. Engelii Ogrenci Birimi: Ydnetmeli[in 11. maddesi
uyarmca Marmara Universitesi,nde
kurulan Birimi
e. Ydnetim Kurulu: Marmara Universitesi Engelli
Ogrenci Birimi ycjnetim Kurulunu
I. Engelli Ogrenci: Do[ugtan ve/veyasoruadan herhangi bir
nedenle bedensel, zihinsel,
ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini gegitli derecelerde kaybetmesi
nedeniyle
toplumsal ya$ama uyum sallama giigliikleri olan velveya korunma,
bakrm, rehabilitasyon,
iyilegtirme, damgmanhk ve destek hizmetlerine ihtiyag duyan yiiksekci[renim
risrencisini
g
oziirlii Safhk Kurulu Raporu: Oztirlii Sa[hk Kurulu'nca hazrlanan, kigilerin cjztir
ve
sa$hk durumlan ile kendi kullamm amacml igeren belgeyi
h. Ders: Marmara Universitesi ydnetmeliklerine uygun olarak
6n lisans, lisans, ytiksek lisans
ve doktora programlarrnda okutulan zorunlu ve segmeli dersleri
c.

i.

Staj: Marmara Universitesi yrinetmeliklerine ve staj yrinergelerine uygun olarak boltim
programlannda <in lisans, lisans programlannda mevcut olan zorunlu veya iste[e bafh bilgi
ve deneyimlerini pekiqtirmeleri ve ig hayatmr tamyabilmelerini sa[lamak igin uygulanacak
cilretimi

j.

Srnav: Marmara Universitesi'nde cin lisans, lisans, ytiksek lisans ve doktora programlanna
dair yaprlan ara smavlar, ara slnav mazereti, final smavlan ile biittinleme. tek ders ve vb.
smavlarr

k. Engelli Ogrenci Dantqmaru: Engelli dsrencilere akademik sorunlan konusunda damgmanfuk
YaPm, meslek ytiksekokulu, yiiksekokul, fakiilte, enstitil tarafindan gdrevlendirilen 6lretim
elemamnr

l.

Akademik Birim: Marmara Universitesi bi.inyesinde bulunan meslek yriksekokulu,

yiiksekokul, faki.ilte, enstiti.iyti ifade eder.

Madde 4- Genel Esaslar

(l) Bu ydnerge kapsamrndaki hizmetlerin

yerine getirilmesinde aqalrda belirtilen esaslara

uyulur.

a) Engelli <ifrencilerin ozel durumlan ve farkhhklan dikkate ahmr, kendilerine
b)

c)

biittinlegtirilmig ortamlarda ve engelli olmayan kiqilerle egit efitim imkdnlan sallamr.
Engelli dlrencilere ydnelik olarak almacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde,
engellilere ydnelik hizmet uzmanlanrun (uzman saphk personeli, engelli ri[renci
dantqmant ile <i[rencinin o sene <ipretime devam ettifi birimin yetkilisi) katrhmr sa[lanrr.
Universitenin ttim birimlerinin engelli cilrencilere ydnelik olarak yapmak istedikleri
hizmet ve dtizenlemelerde, Marmara Universitesi Engelli Ogrenci Biriminin gciriigti
alrrur.

ikinci Biiliim
ENGBLLi OGnnNci BiRiMiNiN

v6Nnriu

oRGANLART ve iDARi yApTLANMAST

Madde 5- Engelli O[renci Birimi, elitim cilretimden sorumlu Rektrir Yardrmcrsrna baEh
olarak grirev yapar.

Madde 6- Birimin Ytjnetim Organlan, birim koordinatririi, engelli cifirenci darugmanlan ve
ydnetim kurulu iiyelerinden olugur.

Madde 7- Birim koordinatiirii:

(l) Koordinat<jr

tercihen birimin faaliyet alanlan konusunda uzmanhpa sahip olan i.iniversite
akademik personeli arasmdan Rekttir tarafindan 3 yrl stire ile gcirevlendirilir. G<jrev siiresi
dolan koordinattir, tekrar gorevlendirilebilir. Birim koordinat6riiniin gorev siiresi dolmadan

aynlmasl durumunda, kalan siireyi tamamlamak izere yeni birim koordinat<irii
gdrevlendirilir.

(2)Birim Koordinatdrtini.in gdrevleri qunlardrr;

a)
b)
c)
d)
e)

0

Birimi temsil eder.
Birim yonetim kurulunu toplantrya gafrnr.
Birimde hizmetlerin amacrna uygun, diizenli bir gekilde verilmesi, de[erlendirilmesini ve
geliqtirilmesini sa[lar.
Her yrl birimin yrlhk gahgma rapomnun, bir sonraki yrhn gahgma programt taslalmm ve
biitge teklifinin haztrlanrraslru ve Y<inetim Kuruluna sunulmasmr sa$lar.
Birim gahganlarrrun gtirev da[rhmlarrru yapar.
Birim Koordinatorti, engelli bir rifrenciyi engelli <ifrenci temsilcisi olarak belirler.

(3) Gerekli

g<iriilmesi durumunda, Birim koordinat<iriintin dnerisi
Yardrmcrsr 3 yrl stire ile Reklor tarafindan gorevlendirilebilir.

ile bir

Koordinator

Madde 8- Engelli Ogrenci Damgmanlan: Engelli Olrenci Birimi ile Fakiilteler/ Enstittiler/
Ytiksekokullar/Ivleslek Yiiksekokullan arasmda ig birlilinin sallanmasr igin her birimden bir
ofretim elemanr 'Engelli Ogrenci Damgmaru' olarak Faktilte dekam/ Yiiksekokul Miidiifii/
Enstiti.i Miidtiri.i tarafindan 3 yrl siire ile atarur. Giirev siiresi biten damgman yeniden
atanabilir. Uye gdrev stiresi dolmadan ayrrlrsa, kalan siireyi tamamlamak tizere yeni bir
damgman gcirevlendirilir.

Madde 9-Birim Yiinetim Kurulu Uyeleri ve Qahgma Usulii
(1) Birim Yonetim Kurulu aqagrdaki i.iyelerden olugur:

a) Egitim Olretimden Sorumlu Rektclr Yardrmcrsr
b) Engelli Ogrenci Birimi Koordinatorii

'

c)
d)

Ogrenci igleri Daire Baqkanr
Safhk Ki.ilti.ir ve Spor Daire Bagkanr

e) Kiiftiphane ve Dokiimantasyon Daire Bagkam

f) Yapr igleri ve Teknik Daire Bagkam
g) Bilgi iglem Daire Baqkaru
h) Trp Faki.iltesi Dekanr

i) Atattirk E[itim Fakiiltesi Dekam

j) Burslar Koordinat<jrti
k) Kariyer Merkezi Koordinatdrti
l) Mezunlar Ofisi Koordinatdrii
k) Engelli Ogrenci Temsilcisinden oluqur.

(2) Rekt<ir Yardtmctst ycinetim kurulu bagkanrdrr. Ycinetim kurulu iiyelerinin gorev stiresi 3
yrldrr. Gorev siiresi biten tiye yeniden atanabilir. Stiresi dolmadan aynlan Ycinetim Kurulu
tiyesi yerine kalan siireyi tamamlamak i.izere yeni i.iye grirevlendirilir. Ycjnetim kurulunun
aldrlr kararlar ba[h oldupu Rektdr Yardrmcrsr onayl ile yiirtirliife girer.

(3) Yonetim Kurulu ola[an olarak her akademik d<inemde en az bir kez toplamr, gerekli
oldu[unda da Birim Koordinatdrii ga[nsr iizerine ola[antisti.i olarak toplamlrr.
(4) Ydnetim Kurulu, gerekli gdrmesi halinde, uzmanh[mdan veya bilgisinden yararlanmak
amactyla iiniversitemiz akademik ve idari personelini toplantrya ga[rrabilir. Bu gekilde
toplantrya katrlan personel oy hakkrna sahip degildir.

Madde l0-Engelli Ofrenci Biriminin Giirevleri
(1) Engelli ci!'renci biriminin gorevleri qunlardrr;
a) Marmara Universitesi programlanna kayrt yaptrran engelli rilrencilerin cilrenimlerini
si.irdiirdtikleri srrada dolabilecek ihtiyaglanm karqrlamak, kargrlagabilecekleri engelleri
ve bunlara kargr ahnmast gereken <inlemleri belirlemek ve bu engelleri ortadan
kaldrrmak igin gdziim tinerileri sunmak, gerekli dtizenlemeleri yaptrrmak,

b) Engelli ti$rencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal
engellemeyecek bigimde akademik programlarrm stirdiirmeleri

yagamlannr

igin, hem

devam

ettikleri cifretim ortammm dtizenlenmesini sa[lamak, hem de 6zel ders
materyallerinin, uygun elitim, aragtrma ve bannma ortamlannm hazrlanmasr
konusunda kararlar almak,

c)

d)

Ytiksekcilretim dtizeyindeki cifrenci, riiretim elemam ve idari personele ycinelik,
engellilik konusuyla ilgili faaliyetlerde bulunmak, engeli ve engelliyi tanrmlamak,
bunun getirdi[i ma$duriyetleri ve yaptlmasr gerekli di.izenlemeleri igeren doktimanlar
hazrrlamak, biling dtizeyini arttrrmak, darugmanhk hizmeti vermek, gereken
durumlarda hizmet igi e[itim sallamak,
Birimin gahgma programmr hazrrlamak, yiirtitmek ve yrlhk biitge tasarrsmr ve yrlhk
faaliyet raporunu haztrlayrp Marmara Universitesi Rektdrtine sunmak,

e) Program ve projeler geliqtirmek, seminer, konferans ve benzeri

faaliyetler

diizenlemek,
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g)
h)

i)

Engelli Olrenci Biriminin gtirev ve faaliyet alanma giren konularda konunun
taraflarma ydnelik yaym ve dokiimanlann yer aldr[r ci!-rencilerin istek ve sorunlannr
dile getirmelerine olanak sallayan Universite web sitesinin erigilebilir olmasrm
sa[lamak,
Yrinetim Kurulunun aldr[r kararlann ve belirledi[i stratejilerin uygulanmasmr
denetlemek,
Maddi giigliilii bulunan engelli ri[lencilerin cilrenimlerini si.irdiirmelerine yardrmcr
olacak gerekli arag ve geregleri sa[lamak,
Ogrenim gcirmekte olan diler ci[rencilerle egit gartlarda, aralarrndaki firsat egitlilini
bozmadan engelli <i[rencilerin smavla ilgili siire, mekan, materyal, refakatgi ve
engelin do[asrndan kaynaklanan farkhhklar konusunda gerekli tedbirleri ahp,
di.izenlemeler yapmak,

j)
k)

l)

Topluma Hizmet Uygulamalarr dersini alan rifrencilerin engelli ci[rencilere yardrmcr
olmak amacl ile Engelli Olrenci Biriminde uygulama yapmasmr sallamak,
istihdam olanaklan ve mek6nlara iligkin konularda engelli ofrencilere bilgi vermek,

Engelli olrencilerin dzellikle akademik yrinden kendilerini geligtirebilmeleri igin
iiniversitemizde gergeklegecek faaliyetlerden faydalanmalan ve <i[renci

topluluklarrnda aktif gcirev almalarrnr teqvik etmek,
m) Rektcirlii[e teslim edilen faaliyet ve delerlendirme raporlanrun her yrl Ytiksekcifretim
Kurulu Baqkanhlrna bildirilmesini takip etmek,
n) Engelli Osrencinin elitim hayatrna tam katrhmrm sa[lamak amacryla iiniversite
genelinde efitim ve fiziki erigebilirlili sallamak igin ilgili birimlerle(ilgili Akademik
Birim ve Yapr igleri ve Teknik Daire Bagkanh[r) gerekli tespitleri yup-uk ve alt yapr
gahgmalarrnr takip etmek,
o) Engelli d[renci birimi tarafindan gergeklegtirilen ttim faaliyet ve gahgmalarrn kayrt
altrna alrrup raporlandmlmasmr sallamaktrr.

Madde 11- Yiinetim Kurulunun Giirevleri
(1) Ycinetim Kurulunun gcirevleri gunlardrr;

Birimin gahgma programmln hazrlanmasr konusunda <inerilerde bulunmak ve yeni

a)

di.izenlemeler konusunda kararlar almak,

b) Universite genelinde yaprlan gahgmalar
uygulamalan denetlemek,

c)
9)

ve <ifrenci bagvurulannr delerlendirmek

ve

Birimin yrlhk faaliyet raporunu hazrrlamak ve Rektdrhile sunmak,

Birimin btitge teklifini onaylamak,

d) Gerektilinde Universite

Senatosuna

ve Yonetim Kuruluna engelsiz tiniversite konusu

kapsamrnda gdriig iletmektir.

Madde l2-Engelli Ofrenci Danrgmanlannrn Giirevleri
(1) Engelli Ogrenci Danrqmanlan iiniversitedeki akademik ve idari birimlerinde Engelli
Ogrenci Birimini Temsil eden sorumlulardrr. Engelli Olrenci Danrgmanlarr Engelli
Olrenci Biriminin gergekleqtirmekle ytikiimlii oldulu gcirevleri kendi birimlerinde
gergekleqtirmek iizere Engelli Olrenci Birimine kargr sorumludur. Fakiiltede bir dekan
yardtmctst, enstiti.i, yiiksekokul, konservatuar ve meslek yi.iksekokullarrnda bir mtidtir
yardtmctst, daire bagkanhklannda bir gube mi.idi.irii, tiniversite hastanelerinde bir

mtidi.ir kendi birimlerinde Engelli Ogrenci Damgmanlannrn gcirevlerini
gergeklegtirmeleri igin destek vermek tizere Engelli Ogrenci Birimine kargr
sorumludur.
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Ugiincti Biiliim

nGiriu.oGnnrim UYGULAMALARI
Madde l3-Ders uygulamalarr

(1) Engelli oprencilerin firsat egitlili gergevesinde <ifrenim gdrebilmesi ve baganlanrun
olumsuz etkilenmemesi igin ders rincesinde, srasrnda ve sonrasmda agalrdaki hususlara riayet

edilir:

a) O[retim elemanlarr, Engelli Ogrenci Birimi tarafindan gdnderilen engelli d[rencilere
iligkin kiqisel verileri gizli tutmakla ytikilmliidiir.
b) Olretim elemanlan, engelli d[rencilere ycinelik ders materyali konusunda Engelli O[renci
Birimi ile iqbirlifi yapar.

c) Birim ydneticilerince srruflarda engelli o[rencilerin elitim almalan igin gerekli fiziksel
dtizenlemeler yaprlrr.

d) Ofretim elemanlan, dzellikle igitme engelli <ilrencilerin talebi halinde derslerini

yi.izti

srrufa doniik olarak anlatrrlar.

e) Birim yoneticileri ihtiyag olmasr halinde igitme cihazr kullanan dlrencilere, dersliklerdeki
arka plan gtiriilttistinti ve yansrmayt azaltan FM (Frequency Modulation) sistemlerini temin
ederler.

Ofretim elemanlarr engel durumundan kaynaklanan ihtiyaglarrnr grizoni.inde bulundurarak
engelli d[rencilerin dersleri ses kayrt clhazt ile kaydetmesine izin verebilirler.

fl

g) Bilgisayarla yaprlan uygulamah derslerinde hig gdrmeyen ya da az gdren dlrencilerin
kullanabileceli bilgisayar donanlm ve yazil'rm sistemleri bulundurulur. Bu bilgisayarlara
erigilebilirlili sallayan gerekli programlar yiiklenir ya da gerekli donarum takviyesi yaprlrr.
h) Hig gtirmeyen ya da az goren ri[rencilerin dersle ilgili gcirsel materyalleri gcirenlerle eqit
miktarda kavrayabilmesi igin dersi veren cipretim elemam tarafindan sesli betimleme yaprlrr.

i) Engelli op.renciler,

talepleri ve gerekgeleri Engelli Ogrenci Danrgmanlannln ve Faktilte/
Yi.iksekokul/ Enstitii ycinetim kurullarrrun uygun bulmasr halinde ozel <ifrenci stattistinde ders
alabilirler.

j)

Engelli dgrencilere verilen odev ve projeler bu rilrencilerin engel grubu dikkate ahnarak

uyarlarur.

k) Maddi gtigltilii olan engelli dlrencilerin epitimle ilgili olan rizel nitelikli arag ve geregleri,
Universitenin ilgili birimleri tarafindan imkdnlar rilgtistinde temin edilir ve d[renciye si.ireli
olarak teslim edilir.
Madde 14- Srnav Uygulamalarr
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(1) Smav dncesinde, srastnda ve son-rasrnda engelli <ilrencilerin firsat egitli$ gergevesinde
ti[renim gdrebilmesi ve bagarrlartrun olumsuz ycinde etkilenmemesi igin birimlerinin slnav
uygulamalan usul ve esaslarr gunlardrr;

a) Smav salonlartrun

segimi, farkh engel gruplan gergevesinde deferlendirilerek ve

erigilebilirlik kurallan da goz 6ni.inde bulundurularak yaprlrr.

b)

Srnav gcirevlilerince slnav saatleri, smav yerleri ve sorulan vb.
gruplarr gdz dniinde bulundurularak yaprlrr.

gibi duyurular

engel

c) Srnav gcizetmenlerine stnava girecek engelli cilrenci bilgisi verilmelidir.

d) Engelli ci[rencilerin ihtiyag duymalan halinde srnavlara yardrmcr arag ve gereg ile (igitme
cihazr, teleskopik gcizltik, prizmatik gozli.ik, btiyiiteg vb.) girmelerine izin verilir.
e) Srnav yerlerinin belirlenmesi suastnda, bedensel engelli olrencilerin bulundu[u derslerin
smavlan mutlaka erigilebilir dersliklerde yaprlrr.

f) ihtiyag

duymalarr halinde engelli <i[rencilerin smavlannr bilgisayar ortamrnda yapmalarr

sallanrr.

g) Hiq gormeyen ya da az goren oErencilerin yazir smavlanna refakat edecek, smav
olunan
ders ile ilgili terminolojiye hakim olan okuyucu igaretleyici gozetmen g6revlendirilir.

-

h) Hig gcirmeyen ya da az g6ren cilrencilere cizel ihtiyaglan do[rultusunda farkh formatlarda
(biiyritrilmtiq punto, kabartma yazl, ses dosyasr, vb.) soru kAlrdr hazrrlarur.

i)

zorlulu ve dikkat eksikli[i, hiperaktivite, disleksi - disgrafi, distoni v.b. gibi
sorunlar ya$ayan engelli dlrencilerin talebi ve Engelli O[renci Biriminin uygun bulmasr
halinde bu dlrencilerin bir gdzetmen eglilinde rahatsrz olmayacaklarr bir ortamda
smav
olmalan saflarur.
Gcirme, igitme

j)

Konuqma (kekemelik, afazi, disfazi, vb.) ve igitme bozuklupu olan <ifirenciler igin
srizli
smav uygulamalartnda uyarlama veya uygun olgme ve deSerlendirme metotlan
kullamlrr.

k) Okuyucu-igaretleyicilyaztcr ya da biiyrik puntolu soru kagrdr ya da kitapgr[r ile smava

giren gcirme engelli cisrencilere, igitme engeli olanlara, yazma ve hareket griglti[ri
geken
tifrencilere ve bunlann drqrnda ek siire ihtiyacr tespit edilen o[rencilere "srnav sriresinin yansl
kadar" ek siire verilir. Bu ek stireye srnava hazrrhk ve yerlegme siiresi dahil defildir.

l) Engelli ciprencilerin kullandrklarr llag,trbbi malzeme vb. ile smava girmelerine izin verilir.

m) Smav esnasmda ihtiyag duyulmasr halinde, engelli

<i!-rencilerin, karqrlagabilecekleri

biyolojik ve psikolojik ihtiyaglanndan dolayr, grirevli nezaretinde, geri dcinmek kaydryla
srnava krsa siireliline ara vermesine srnav gcirevlisi tarafind an izinverilebilir.
(2) Bu hususlarrn uygulanmast, akademik birimlerde engelli cifrenci danrgmanr
tarafindan

takip edilir.
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Madde l5-Ders Muafiyeti ve intibak

(1) Engelli o[rencilerin cizel durumlan nedeniyle almalan mtimki.in olmayan teorik ve
uygulamah dersler igin muafiyet yerine, dlrencinin durumuna gdre engelli olrenci
daruqmarun ve dersi veren o[retim iiyesinin gdri.igleri do[rultusunda ilgili birimin yrinetim
kurulu karan ile baqka bir ders aldrrrlrr veya bunun miimkiin olmadrlr durumlarda <ilrencinin
muaf tutulmasr sa[lanrr.

Madde 16 -Akademik Destek

(1) Engelli dlrencilere, talepleri halinde akademik birimi tarafindan gerekli
durumlarda ve/veya ders gahgma konusunda krsmi zamanh veya gcintillti
hizmeti verilebilir. Bu hizmetin sallanmasr igin;

gdriilen

dlrenci

destek

a) Akademik Birimler, her

akademik yrhn baqrnda engelli ri[renci ihtiyacrna gore
Universiteden krsmi zamanh olrenci talebinde bulunur.
b) ilgili akademik birim tarafindan verilen krsmi zamanh o[renci veya topluma hizmet dersi
alan rifrenci, engelli o[rencinin elitim giirdil[ti alanda olmahdrr.

c)

Akademik Birimler ve engelli <i[renci danrgmanlan, engelli d[rencilerin ihtiyaglarr
do[rultusunda, tahsis edilen krsmi zamar/'r rilrenci veya gcintillti dlrencilerin verecekleri
destek hizmetini koordine eder.

d) Topluma Hizmet Uygulamalarr dersi alan <ifrenciler, Engelli Olrenci Birimi ile igbirlipi
yapar.

Dtirdiincii Biiliim

HizMETLERE ERi$iM
Madde 17- Engelli o[rencilerin firsat egitli$ gergevesinde ci[renim gcirebilmesi ve kampi.is
yagamlarrrun olumsuz etkilenmemesi igin mimari eriqilebilirlik yamnda, bilgiye erigimleri ve
sa[hk, sosyal ve ktiltiirel hizmetlere erigimleri sa[lanrr. Erigim hizmetleri srrasryla Yapr igleri
ve Teknik Daire Bagkanhlr, Bilgi iglem Daire Bagkanhlr ile Kiittiphane ve Doktimantasyon
Daire Bagkanhlr ve Sa[hk Ktilti.ir ve Spor Daire Bagkanhlr tarafindan 18, 19 ve 20.
maddelerde yer alan esaslara gcire ytirtittili.ir.

Madde l8-Mimari Eriqilebilirlik

(l)

Engelli dlrencilerin Universitenin agrk ve kapah mekanlannda giigtiik

gekmeden

erigimlerinin saflanmasr igin aga[rdaki dtizenlemeler yaprlrr:

a)

Universitenin yeni yaprlanmasrnda yer alacak ttim mimari alanlar, <jzel bir ek tasanma
veya dtizenlemeye gerek duyulmakstzm, miimkrin oldu[unca (engelli cilrenciler de
dikkate ahnarak) herkes tarafindan kullanrlabilecek gekilde, ulusal ve uluslararasr
standartlara uygun olarak tasarlarur.

b)

c)
d)
e)

fl

Mevcut ve tarihi binalarda mimari erigilebilirlife ve dersliklere yonelik ulusal ve
uluslararasr standartlar gdz dniine almarak, ya1 ya da mekdna uygun ve uyarlanabilen
projelerle gerekli tadilatlar yaprlrr.
Hareket engeli olan d[renciye mevcut asanstirlerin kullammr igin izni verilir.
Engelli cifrencinin kayrth oldufu birime ulagrmr konusunda tiniversite imkanlarr
olgtistinde destek sa[lar.
Hig gormeyen ya da az goren <ilrencilerin dersliklerini kimsenin yardrmr olmadan
bulabilmeleri igin binalar iginde, sesli ycinlendiriciler, hissedilebilir ytizey, kabartma
yazr, vb. gibi gerekli tedbirleri altrur.
Bu maddedeki tedbirlerin ahnmasr Yapr igleri ve Teknik Daire Baqkanft[ryla idari ve

Mali iqler Daire Baqkanhgrnm sorumlulufundadrr.
Madde 19 -Bilgiye Erigim

(1) Universitenin kullandrfr ti.im elektronik sistemler ve teknolojiler engelli o[rencilerin
ihtiyaglarrna gore dlizenlenir. Engelli ri[rencilerin Universitenin web tabanh hizmetlerine
erigebilmeleri igin verilen btittin web hizmetleri W3 standartlarr gdz dntinde bulundurularak
hazrrlarur. Universite web sitesi ana sayfasr, Universiteye balh birimlerin internet sayfalan,
dfrenci otomasyon sistemi ve web tabanh e[itim yapan bcjliimler geligen ve deligen
teknolojiler kullanrlarak geligtirilir ve diizenli olarak giincellenir. Gerekli di.izenlemeleri
yapmak Bilgi iglem Dairesi Bagkanh[rrun sorumlulupundadrr.
(2) Engelli ofrencilerin elitim aldrklarr briliimlerin ktittiphanelerinden talep ettikleri yaymlar,
5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak istedikleri formatta golaltrlrr veya
odiing olarak verilir.
(3) Erigebilirlik Birimi tarafindan engelli d[rencilerin dersleriyle ilgili ve kiqisel geligimlerine
katkrda bulunacak her tiirlii materyal, talebi dolrultusunda dfrencinin istedi[i formatta (MP3,
Braille, MS Word, PDF vb.) hazrlantr.

Madde 20- Safhk, Sosyal ve Kiiltiirel Hizmetlere Erigim

(1) Universitede elitim goren engelli cilrencilerin tiniversiteye ait saphk, sosyal ve ktiltiirel
hizmet sunumlarrndan dncelikli olarak yararlanmalarr igin gerekli diizenlemeleri yapmak
Sa[hk Kiiltiir ve Spor Daire Bagkanh[rrun sorumlulufundadrrdur.
(2) Universite, engelli d[rencilerin yaratrcr, sanatsal ve entelekltiel kapasitelerini geligtirme ve
kullanmalarr igin imkanlar dlgtisiinde gerekli olanaklan saflar.

(3) Engelli Ogrenci Birimi maddi giigliilti bulunan engelli <ilrencilerin burs ve yurt
ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr igin danrgmanhk hizmeti verir.

Beginci Biiliim

qE$irl,i vE soN HUKUMLER
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Madde 2l-iyiTutum

(l)

Universitede gdrev yapan her dtizeydeki akademik ve idari personel engelli ofrencilere iyi
tutum sergilemelidir.

(2) Akademik ve idari personel, iyi tutumla ilgili Birim tarafindan yiiriitiilen biling diizeyini
arttrrma amagh hizmet igi egitimlere katrlmakla yi.ikiimliidtir.
(3) Akademik personel srnav ve ders uygulamalanna ycinelik engel gruplarrna uygun materyal
haz:rlalnrrave dantgmanltk konusundaki hizmet igi e[itimlere katrlmakla yiikiimliidiir.

Madde

22

-Humetlerden Yararlanma

Bu Ytinergede belirtilen hizmetlerden yararlanrlabilmesi igin Marmara Universitesinde epitim
alan engelli 6[rencilerin, Engelli Ogrenci Birimine yazrh olarak bagvurmasr gerekir.
OErencinin bagvurusunda engellilik durumuna iligkin salhk raporunu ibraz etmesi gerekir.
Madde 23- Hiikiim Bulunmayan Haller

Bu y<inergede hiikiim bulunmayan hallerde, engelli olrencilerin kayrt| olduklan birimlerde
kendileriyle ilgili olugan sorunlar hakkrnda ilgili Akademik Birimin alacafir kararlar veya
yapacalr diizenlemeler igin Birimin gortiqti almrr.
Madde 24 -

Yiiriirliik

Bu Ydnerge, Marmara Universitesi Senatosu tarafindan kabul edildigi tarihte yiiri.irltile girer.

Madde 25- Yiiriitme
Bu Ydnergenin hiiktimlerini Marmara Universitesi Rektcjrii yiiriittir.
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