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EGE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI
ENGELLİ ÖĞRENCİ SINAVI UYGULAMA
USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Kapsam
Amaç
Madde 1 - Bu usul ve esasların amacı, Ege Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu’nda engelli öğrencilerin sınavlarına ilişkin temel ilkeleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Bu usul ve esaslar, Yüksek Öğretim Kurulu Danışma ve Koordinasyon
Yönetmeliğine dayanılarak düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 3 - Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda
engelli öğrenci sınavlarına ilişkin temel ilkeleri kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
Madde 4 - Bu Usul ve Esaslarda yer alan
Engelli Öğrenci Sınav Uygulaması: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı’na devam eden özel gereksinimi olan engelli öğrencilere
uygun sınav şartlarının sağlanmasını ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Engelli Öğrenci Sınavı Uygulama Süreci
Madde 5 - Öğretim elemanları sınıflarında bulunan engelli öğrencileri İngilizce Birimi
sınav koordinatörüne bildirirler. Ayrıca daha önceden İngilizce Birimi’ne veya öğrenci işleri
bürosuna başvuran engelli öğrenciler de kayıt altına alınır. Daha sonra İngilizce Birimi sınav
koordinatörü, bu öğrencilerle görüşerek engellerinin nasıl bir sınav uygulaması gerektirdiğini
belirler ve İngilizce Birim başkanı ile birlikte gerekli sınav şartları kararlaştırır. Öğrencilerin
talepleri bu aşamada dikkatle ele alınır. Sınav şartları kararlaştırıldıktan sonra bu öğrencilere,
öğretim elemanlarına ve gözetmenlere uygulama hakkında ayrıntılı bilgi verilir.
Madde 6 - Sınav öncesinde sınav kâğıtları, engelli öğrenciye uygun olacak şekilde
hazırlanır ve öğrencinin en rahat bir şekilde sınav olacağı fiziksel ortam oluşturulur.
Öğrencinin sınavı sınıf ortamında olacaksa gözetmenden oturma planını ona göre yapması
istenir. Öğrenci tek başına sınav olacaksa ayrı bir gözetmen görevlendirilir. Sınavda
bilgisayar, kâğıt, kalem ya da destek olacak bir görevli gibi gerekli olan malzeme, personel ve
şartlar sağlanır.
Madde 7 - Sınavda gerektiğinde engelli öğrenciye daha fazla süre verilebilir. Sınav
bittikten sonra öğrencinin sınav kâğıdı ilgili öğretim elemanına ulaştırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 8 – Bu usul ve esaslara ilişkin hükümler, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 - Bu usul ve esaslara ilişkin hükümleri, Ege Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu müdürü yürütür.
(Ege Üniversitesi Senatosu’nun_______________tarih ve ___________sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.)

