
İEU ENGELLİ DESTEK BİRİMİ HİZMET BAŞVURU FORMU 

 

Demografik Bilgiler: 

Ad- Soyad: ____________________________________________ 

Öğrenci Numarası:_______________________________________ 

Cep Telefonu: __________________________________________ 

Ev Telefonu: ___________________________________________ 

Kalıcı Ev Adresi: ________________________________________ 

E-Posta: _________________________@____________________ 

Bölüm: _______________________________________________ 

 

Engel Türü (Belgelendireceğiniz engel türlerinin hepsini işaretleyiniz): 

 Görme Engeli   

 İşitme Engeli 

 Fiziksel Engel 

 Konuşma ve Dil sorunları 

 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  

 Psikiyatrik/Psikolojik sorunlar 

 Zihinsel Engel 

 Öğrenme Güçlükleri 

 Kronik Sağlık Sorunları 

 Yaygın Gelişimsel Bozukluk 

 Geçici Yetersizlikler 

☐Diğer Lütfen Belirtiniz: ____________________________________ 

 

Engellilik Oranınız: %___________ 

 

Engel durumunuzun bir öğrenme ortamında sizi nasıl kısıtladığını belirtiniz: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Talepte bulunduğum uyarlamalara 
ihtiyaç duyduğumu gösterebilmek için Engellilik Oranını bildiren belgelendirme yapmam gerektiğini 
anladım.  

 

Ad, soyad:       İmza: 

 

 

 

 

 



ENGELLİ ÖĞRENCİ DESTEK FORMU 

Öğrencinin; 

Adı Soyadı:  

Öğrenci Numarası:  

Bölümü:  

Engel türü ve oranı:  

DERS UYGULAMALARINDA 

  Ek danışma saati verilmesi 

  Öğrenciye ders materyallerinin –gerektiğinde ders öncesinde- iletilmesi  

  Öğrencilerin öğretim görevlisini ve tahtayı iyi takip edebileceği bir yere oturmasının  sağlanması ve 

uygun oturma düzeni oluşturulması 

 Ders materyallerinin ihtiyaca göre organize edilmesi  

  Sözlü sunumlarda görsel ve yazılı ifadenin tercih edilmesi 

  Dudak okuduğu için dersin öğrenciye dönük bir şekilde anlatılması 

  Yazı yazma güçlüğü çeken öğrenciler için derslerde bilgisayar kullanımına izin verilmesi 

 Diğer ……………………………………………………………………...…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

SINAV VE ÖDEV UYGULAMALARINDA 

  Sınavlarda ek süre tanınması 

  Proje ve ödevlerde ek süre tanınması 

  Sözlü sunumlarda ek süre verilmesi  

  Öğrencinin gereksinimi dikkate alınarak sınavları ayrı almasının sağlanması  

  Gereken durumlarda sınavlar için öğrenciye yardım etmesi için bir asistan görevlendirilmesi  

 Sınav materyallerinin ihtiyaca göre organize edilmesi  

  Sınav ve ödevlerde yazım ve imlâ kurallarının göz ardı edilmesi  

 Sınav kâğıtlarında sorularda olumsuz vb. anlatımların altının çizilmesi  

  Gerektiği durumda sınav materyallerinin büyütülerek basılması 

 Yazı yazma güçlüğü çeken öğrenciler için sınavın bilgisayarda cevaplanmasına izin verilmesi  

 Gerekli durumlarda sınavların dinleme bölümlerinden muaf tutulması  

 Diğer ……………………………………………………………………...………………… 

 



DISABLED STUDENT SUPPORT FORM 

Student’s; 

Name Surname:  

Student Number:  

Department:  

Type of Disability and percentage:  

DURING COURSES 

  Giving additional advice hour 

  Providing course materials for the student –before the course when necessary-   

  Having the student sit in a place where s/he can follow the instructor and the board better and 

making an appropriate order of seating  

 Customizing the course materials  

  Preferring visual and written expressions in oral presentations  

  Telling the lesson facing the student since s/he reads lips  

  Allowing the student to use computer since s/he has difficulty in writing  

 Other……………………………………………………………………...…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

DURING EXAMINATIONS AND HOMEWORK 

  Giving additional time in examinations 

  Giving additional time in homework and projects 

  Giving additional time in oral presentations 

  Providing student to take the exam separately by taking the need of the student into consideration  

 

  Assigning an assistant to help the student in the examination when necessary  

 Customizing the examination materials   

 Ignoring the grammatical rules in examinations and homework   

 Underlining the negative, etc. explanations in exam papers   

 Printing exam materials by enlarging the fonts when necessary  

 Allowing the student who has difficulty in writing to answer the questions on the computer  

 Exempting the student from listening parts of the examinations when necessary   

 Other……………………………………………………………………...…………………. 

 


