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Üniversite Özürlü Öğrenci Servisleri

Üniversite eğitimi için 
özürlü öğrenci adaylarının cesaretlerini arttırır. 

Üniversite eğitiminde ve sonrasındaki yaşamda
rekabetçi koşullara özürlüleri hazırlar.

Özürlü öğrencilere yardımcı ekipman, servis ve bilgisayar 
teknolojilerini temin eder ve kullandırır. 

Sonuçta, özürlüler kişisel olarak kendine 
güvenlerini sağlar ve bağımsızlıkları gelişir. 



Üniversite Özürlü Öğrenci Servislerine 
verilen alternatif isimler

Özürlü Öğrenci Servisleri 
(Disabled Student Services, DSS), 

Özürlü Destek Servisleri 
(Disability Support Services, DSS), 

Yardımcı Servisler 
(Auxiliary Services) 

Özürlü Kaynakları Merkezi 
(Disabled Resource Center)



Maddeler Halinde Özürlü Öğrenci Servisleri

ØÖzürlülerin servis programlarına hazırlanması ve 
eğitimleri 
ØUzun dönemli sınıf yöntem planı oluşturulması
ØGelecek yarıyılda sunulacak servisler ve diğer 
kolaylıklar için plan oluşturulması
ØÖzürlü öğrenci ihtiyaçları konusunda öğrencinin 
okuduğu bölüme ve öğretim üyesine bildirim ile ilgili 
hazırlıkların gerçekleştirilmesi



ØAkademik, sosyal, kariyer ve kişisel konularda rehberlik 
ve bilgi sağlanması 
ØÖzürlü öğrencilere yönelik oluşturulan “Adapte Edilmiş 
Teknoloji Laboratuarı”nın kullanımına özürlü öğrencilerin 
hazırlanması
ØDiğer üniversite bölümlerine ve topluluk birimlerine 
özürlü öğrenciler konusunda bilgi verilmesi 
ØDevlete ait rehabilitasyon kuruluşları ile bağlantıların 
oluşturulması 
ØÖzürlü öğrenciler için özel fırsatlara ilişkin bilgi 
toplanması ve öğrencilerin bu fırsatlardan 
yararlanmasının sağlanması 



Özürlü Öğrenci Servislerinin Personel Yapısı

1. Direktör – Yönetici
2. Özürlü Öğrenci Servis Sekreteri 
3. Öğrenme-Öğrenim Uzmanları
4. Yazım Uzmanı
5. İcra Koordinatörü
6. Öneri Sistemi Özürlüler İcra Asistanı
7. İşaret Dili Yorumlayıcıları
8. Özel Asistan 



Özürlü Öğrenci Servisi Direktör – Yönetici Özellikleri

Özürlü öğrencilerin eğitimi ayrıntılarında ve bireysel 
özürlü öğrenci bazında destek servis programlarının nasıl 
yürütülmesi gerektiği konusunda 
ØBilgili ve 
Øyönlendirici olmalı 
Øyeni gelişmelerin servislere uyarlanmasının izlenmesini 
sağlamalıdır. 



Özürlü Öğrenci Servis Sekreteri 

Özürlü öğrencinin yeni bir sorununu, isteğini ilk olarak 
duyuracağı, ilk olarak temasa geçeceği personeldir. 

• Öğretim üyelerine gönderilecek özürlü öğrenciye ilişkin 
mektupların hazırlanması,  
• özürlü öğrenciler için derslerde not alınabilmesinin 
sağlanması ve 
• sınav sırasında özürlü öğrencilere yardımcı olma 

konularında hizmet verebilmelidir.



Öğrenme-Öğrenim Uzmanları Özellikleri

A grubu- uzman özürlü öğrencilere yazma, ders çalışma 
yetenekleri ve etkin okuma teknikleri konusunda yardım 
edilmesinden sorumludur. 
B grubu- Özürlü öğrencilere verilen yazılı ödevlerden, 
parçalardan, yarıyıl ödevlerinden, araştırma projelerinin 
geliştirilmesi konusunda yardımdan sorumludur. Ayrıca 
ders çalışma yetenekleri, zaman yönetimi, akademik 
zorunluluklar ve üniversite ortamında öğrenci olmanın 
temel ve gerekli yönlerinin anlaşılmasında yardımcı 
olmalıdır.



Yazım Uzmanı  Özellikleri

Özürlü öğrencilerin akademik başarısı için gerekli 
bağımsız olarak yazma becerilerinin geliştirilmesini 
sağlar. Öğrenciye verilen yazma gerektiren 
Øödevleri, 
Øaraştımaları, 
Øyazının son olarak edit edilmesi, 
Ømakale organizasyonu, 
Øyazıların stil, içerik, grameri konularında yardımcı 
olabilirler. 
Genelde part-time çalışan görevlilerdir.



İcra Koordinatörünün    hedef olarak odaklandığı konular

Ø özürlü öğrencilere yardımcı teknoloji kullanımı ve 
eğitimleri 

Ø bilgisayar ortamındaki kitap servisleri
Ø uzun ve kısa dönemli sınıf yöntem planı oluşturulması
Ø ve benzer diğer servislerin

koordine edilerek sağlanmasından sorumludur. 



Öneri Sistemi Özürlüler İcra Asistanı

Üniversite öneri sistemi kurulunda yer alır; 
Øilgililerin önerilerini, 
Øbilinmeyen sorunları, 
Øhataları, kazaları kayıt altına alır, 
Øilgili oluşum sıklığı vb.. verilerin kayıt altına alınmasını 
sağlar,
ØSorun, hata, kaza listelerinin oluşturulması,  
yayımlanması ve daha sonra da ortadan kaldırılması 
için ilgili çevrelerle çalışılmasından 
sorumludur, istatistik bilimi kökenlidir. 



İşaret Dili Yorumlayıcıları
Duyma özürlülerin bulunacağı eğitim, etkinlik 
ortamlarında anlatılanların

işaret diline çevrilmesinden sorumludur. 

Özel Öğretmen-Asistan 
Özürlü öğrencinin aldığı derslerde, problem çözme 
saatlerinde yardımcı olan personeldir. Bu yardım ders 
esnasında olabileceği gibi, ek olarak özel ders 
seanslarında da olabilir.



Üniversite Özürlü Öğrenci Servislerine Dünyadan 
Örnekler      PURDUE Üniversitesi  

Özürlü Kaynakları Merkezi (DRC) Servisleri
ØNot alma
ØYorumlama
ØDersi bilgisayara kayıt etme 
ØVideoya çekim servisleri
ØLaboratuar kullanım eğitimi  
ØÖzürlü öğrencilere adapte edilmiş ekipmanlar ve 
akademik kullanım için yazılımlar ile ilgili eğitimler



Öğretim Üyesi tarafından sağlanan düzenlemeler: 

qAdaptasyon Programı Uzmanı tarafından gerekli 
görüldüğünde, öğretmen özürlü öğrenci için akademik 
düzenlemeler yapar.    Tercihli oturma düzeni, ders notları, 

uzun sınav süresi vb.. 

Kampus Servislerine erişim 
ØTelefon: Yazı çıktılı telefonlar (TTYs)

ØPark Etme
ØRing  

www.purdue.edu/odos/drc/welcome.php

http://www.purdue.edu/odos/drc/welcome.php


Örnek – 2 
George Washington Üniversitesi

Yardımcı Teknolojiler
• Görme duyusu olmayan özürlüler için 
-- Jaws for Windows (konuşma erişimi)
-- Braille Windows (kendini tekrar tekrar yenileyen Braille)
-- Juliet Interpoint Braille Embosser (kabartmalı çıktı için)
-- Kurzweil 1000, 3000 (skan eder ve sesli okur) 



• Görme duyusu çok az olanlar için
-- Jaws for Windows (konuşma erişimi)
-- Zoom Text (lokal ekran büyüteci)
-- CCTV (Kapalı devre TV)
• Öğrenme güçlüğüne sahip özürlüler için 
-- Kurzweil 3000 (skan ve okuma) 



Özürlü öğrencinin değerlendirilmesi sonucunda, hak 
kazanan öğrencilere servisler sunulur. Bunlara örnek 
olarak aşağıdakiler verilebilir:

Øsınav ve ödevlerde daha fazla zaman
Değerlendirme 
ØOral,
ØBraille, 
ØSes kaseti formatında yapılabilir 
ØYazıcı, okuyucu, işaret dili yorumlayıcıları
yardımı da sağlanabilir.



Sağlanan özellikli yazılım ve ekipmanların en önemlileri 
aşağıda listelendiği gibidir : 
ØJAWS 
ØDragon Naturally Speaking 
ØZoomtext Xtra – ekran büyüteci 
ØOpen Book Unbound – kağıt üzerine basılı 
dokumanların sesli olarak okunmasını sağlayan yazılım
ØBraille embosser
ØOptik okuyucular
Ø21 inç monitörler
ØCCTV – basılı dokuman yazısını ekran üzerinde büyütür      

www.gwu.edu/explore/campuslife/universityservices/disabilitysupportservices 

http://www.gwu.edu/explore/campuslife/universityservices/disabilitysupportservices


İşaret dili ve yorumlama servisleri 

Laboratuar Asistanlığı 

Öğrenme-Öğrenim Uzman Servisleri 

Ders Notu Alma Asistanlığı 

Yazım Uzmanı Servisleri 



Öncelikli Kayıt 
İhtiyaç duyulan servisleri en iyi şekilde yerine 
getirebilmek için öncelikli kayıt sağlanır. 

Sınav ve Test Ayarlamaları
Bu ayarlamalar uzatılmış ek sınav süresi, okuma, yazma, 
ve/veya adapte edilmiş ekipman sağlanması ve 
kullandırılması olarak sıralanabilir.



Öğrencinin sahip olduğu özrün akademik çalışmalara 
etkisini belirlemek ve bir servis planı geliştirmek için 
özürlü öğrenci ile görevli uzman birlikte çalışır. 

Servis planı yazılı resmi dokuman haline getirilir.
Bu plan önerilen kolaylıklar, akademik ayarlamalar ve 
dışsal yardımların ayrıntılarını gösterir. Servis planı her 
yeni yarı yılda yeni ihtiyaçlara göre güncellenir. 

Servis planının kopyaları öğrenciye, ilgili bölüme, ders 
koordinatörüne ve öğretim üyesine verilir.



Öğrenci bazında sağlanan kolaylıklar

Øders notlarının uygun ortamda sağlanması
Øduyma özürlü öğrenciler için işaret dili yorumlayıcıları 
Øuygun ortamda gerekli ders materyalleri
Øadapte edilmiş ekipmanlara erişim
Øokuyucu ve/veya ders not alıcısı-yazıcı
Øuygun alternatif sınav ve değerlendirme sistemi
Ølaboratuarlar, kütüphaneler ve diğer eğitim tesislerinde 
yardım
Ødiğer üniversite içi ve dışı servislere erişimlerde 

kolaylık                                        Örnekler Sonu



Görme duyusu bulunmayan ve düşük görüş duyulu 
özürlü öğrenciler için SERVİSLER
ØMateryallerin Dönüşümü  
ØMüfredat programı, bildiriler ve dokumanlar ve 
testlerin Braille çıktıları,  
ØNotların büyütülerek okunabilir hale getirilmesi 
ØBilgisayar ortamına kitap, ders içeriğinin 
konulması 
ØElektronik dokumanlar (e-text) 
ØDokunsal imaj özdeş baskısı (reproduction)



ØDersleri bilgisayar ortamına ve/veya video kasetine 
kayıt etme hakkı 
ØNot alma servisi 
ØÖzellikli ekipman kullanımı 
ØOptik okuyucu programına sahip skanerler
ØBüyük bilgisayar monitörleri ve lokal ekran 
büyüteci 
ØKapalı devre büyüteçler 
ØDuxbury Braille yazılımı ve Braille yazıcısı  
ØJAWS ekran okuyucuları 
ØPowerBraille
ØDragon Dictate/Naturally Speaking ses tanıyıcı 
yazılım  



ØKonuşan ve büyük döküm verebilen hesap 
makineleri 
ØKonuşan sözlük  
ØDokunsal grafik yüzeyi (örnek yazılım, C24 
TGD Pro)
ØDokunsal müzik kiti (örnek yazılım, C23 
GOODFEEL)
ØYükseltilmiş geometrik şekilleri çizme kiti 
Øve benzerleri



ØÖzürlü öğrenciye adapte edilen 
bilgisayar 
ØÖzel sınav cevap kiti 
ØAyrıcalıklı sınıf oturma yeri ayarlanması 
ØLaboratuar kolaylıkları
ØTest kolaylıkları  ve normal süreden 
uzun sınav süresi 



İletişim Duyusu Olmayan Özürlüler (Duyması olmayan, 
çok az duyma yeteneği olan ve/veya konuşma yeteneği

olmayan özürlüler) 

ØSınıf dersleri, danışmanlık ve diğer üniversite 
etkinliklerinin anlaşılabilir işaret diline çevirme 
servisi
ØYardımcı not alıcı
ØGerçek zamanlı bilgisayar yardımlı ders notları 
ØYardımcı dinleme araçları 
ØSınıf kullanımı için ders içeriği, grafik, imaj, resim 
anlatımını sağlayan Caption decoder aracı
ØVideo kasetlerine derslerin canlı olarak konulması 



ØAğızla ilgili haberleşme gereği için ders müfredat 
programında ayarlama 
ØAlternatif ağızla haberleşme ile sağlanan problem 
çözme saatleri 
ØTest kolaylıkları 
ØNormal süreden uzun test süresi 
ØBilgisayar 
ØHeceleme doğrulayıcısı (Spell checker) 
ØDuyma ve konuşma değerlendirilmesi ve 
konuşma terapisi (üniversite kliniği tarafından 
sağlanır )
ØDerse yardımcı asistan veya görevli (Tutor 
Referral )



Hareket Kısıtı Bulunan Özürlüler 

ØÖzürlüye uygun araç park yeri
ØKampüs ring servisi  
ØÖzürlü ihtiyaçlarını karşılamak için ders 
saatlerinin uyarlanması 
ØLaboratuar kolaylıkları 
ØSınıf yerinin gerektiğinde değiştirilmesi 
ØDersleri teybe veya videoya kayıt etme izni 
ØNot alma servisi



ØÖzürlüye adapte edilmiş bilgisayar desteği 
ØDragon Dictate/Naturally Speaking ses 
tanıma yazılımı  
ØTrackballs (özel işaretleyici araçlar )

ØKayıt cihazları  
ØTest kolaylıkları 

ØNormal süreden uzun test süresi 
ØBilgisayar kullanımı veya diğer özellikli 
ekipmanlar
ØYazma yardımcısı  
ØÖzel sınav cevap kiti 



Özürlü Öğrencilere Adapte Edilmiş Teknoloji 
Laboratuar Fonksiyonları

ØÖzürlü öğrenci, öğretim üyesi ve personelin ihtiyaçları 
için adapte edilmiş teknoloji sağlanması,
ØAynı gruba teknolojinin kullanımı için eğitim ve yardım 
sağlanması,  
ØProjelerin tamamlamasında ve akademik başarı 
sağlanmasında uygun araçların, uyarlamaların ve 
uzmanlığın sağlanması,
ØKütüphanelerde bulunan servislere, kaynaklara ve 
materyallere erişim için alternatif metodların sağlanması,
ØÖdünç ekipman sağlanması 



ØBütün üniversite aktivitelerine katılım ve eşit erişimin 
sağlanması ve mümkün olabilir hale getirilmesinde yardımcı 
olmak için adapte edilmiş teknolojileri kullanmak, bilgi 
kaynağı olarak hizmet vermek,
ØÖzürlülük konusunda ve özürlülerin toplum tarafından 
rahat bir biçimde ve eşit olarak kabul edilmesinin 
geliştirilmesi için özürlü olmayan öğrenci, öğretim görevlisi 
ve personeli eğitmek.



Adapte Edilmiş Ekipmanlar 
EKRAN 

OKUYUCU
LAR

LOKAL EKRAN 
BÜYÜTÜLMESİ

SES 
GİRDİSİ

YAZININ
KONUŞMAYA 
ÇEVRİLMESİ 

JAWS
Narrator
VoiceOver

ZoomText Magnifier
Magnifier (Win XP)
Magnifier (OS X)

Naturally
Speaking

Kurzweil 3000
Kurzweil 1000

KABARTILI YAZI KLAVYELER İŞARETLEME
ALETLERİ

KapDevTV
Video Geniş.

Braille Duxbury
Braille Translator
WinBraille
Braille Translator
Index Everest D
PowerBraille 80

KeyOvation -
GoldTouch

IntelliKeys
Bat
Win klavye 

kolaylıkları

Kensington 
Trackball

No-Hands 
FootMouse

TSI Voyager XL 20"
Optelec 20/20 20"
Opti Lite
TSI Aladdin 14"



Özürlü Ortamı Öneri Kategorileri
•Özürlü öğrenci servislerinin geliştirilmesi,
•Özürlü öğrencilere ve çalışanlara engel teşkil eden 
etmenlerin belirlenmesi, etkisinin azaltılması veya ortadan 
kaldırılması,
•Özürlü ürününün, servisinin tekrar tasarlanması,
•Hataların, kazaların, ekipman arızalarının önlenmesi 
•Zaman ve malzeme tasarrufu,
•Servis iş akışlarının iyileştirilmesi,
•Yerleşimin daha engelsiz hale getirilmesi,
•Hareket fazlalığının önlenmesi,
•Atıl malzemenin kaldırılması, 
•Öğrenim, yaşam koşullarının düzeltilmesi,
•İnsan sağlığı ve güvenliğinde gelişmeler elde edilmesi 
• …… …  …  ……  …  …… …



( 01)  Önerileri toplamak, değerlendirmek ve bir kısmını 
uygulamak veya uygulanmasını koordine etmek
(02)  Öneri ortamları oluşturmak (masa, kalem, öneri formu, 
kutu, formun teslim edileceği kurul üyesi ismi, internet, 
intranet ortamı vb.) 
(03)  Öneri ortamının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri 
yapmak veya organize etmek
(04)  Öneri Sistem Kurul toplantısı düzenlemek
(05)  Önerilerin ön elemesini yapmak
(06)  Önerileri öneri veri tabanına veya listesine kaydetmek 

Öneri Kurul Faaliyetleri



(07)  Doldurulmuş öneri formlarını arşivlemek
(08)  Rapor hazırlamak
(09)  Öneri sistem performans ölçülerini belirlemek 
(10)  Öneri sistem performans ölçülerine göre 
faaliyetlerin geliştirilmesini koordine etmek, 
gerektiğinde faaliyetleri gerçekleştirmek
(11)  Öneri katkısını belirlemek 
(12)  Ödüllendirmeyi sağlamak
(13)  Büyük katkı sağlayan öneri sahibinin sözünü, 
posterleştirmek, duyurmak; öneri sahiplerinin 
konuşma yapmalarını sağlamak



(14)  İşletmede amaç birliğinin sağlanması, misyonunun 
yaygınlaştırılması doğrultusunda toplu öneri alma 
kampanyası düzenlemek
(15)  Öneri sistemi iş başı eğitimlerini tekrarlamak
(16)  Paydaşların, öğrencilerin ,velilerin ve tedarikçilerin 
önerilerini elde etmek
(17)  Gerektiğinde öneri sahibini içine katarak, içeriği 
karmaşık öneri uygulama sürecini yönetmek
(18)  Ekipman, işletme malzemesi ile ilgili seminerleri 
verdirmek, videoya kayıt ettirmek; ihtiyaç duyulan eğitimleri 
verdirmek 
(19)Hata türlerini listelemek ve yayınlamak 
(20) Hata türlerinin etkisini azaltmak ve yok etme 

çalışmalarını koordine etmek



Akşam gazetesi yayını: “Neden Hindistan'a Sermayenin Akışı 
Engellenemez ?” “Strateji ve yönetim otoritelerinden biri olarak 
gösterilen Ram Charan, sermayenin serbest olmasıyla paranın Çin 
ve Hindistan'a akışının engellenemeyeceğini söyledi. Avrupa 
Strateji Forumu'nda yaptığı 'Gerçekle Yüzleşmek: Bir Şeyleri 
Düzeltmek İçin Gerekenin Yapılması' konulu konuşma yapan 
Charan, 'Hindistan ve Çin'de 10 yıl içinde 1 milyar insan fakirlik 
sınırının üzerine çıkacak' dedi. 200 bin kişinin 80 bin dolarlık bir 
satın alma paritesine sahip olacağını, bunun da önemli bir pazar 
anlamına geleceğini söyleyen Charan, karlılığını artırmak isteyen 
şirketlere önerilerde bulundu: 'Brüt marjı iyileştirmek için beyin 
fırtınası yapın, yaratıcı ekip seçin, yöneticilerin bütün çalışanları 
tanımasını sağlayın, müşteri memnuniyetine önem verin, 

hiyerarşik yapı yerine yatay yapıyı tercih edin'.”



YIL 1949 JAPONYA
Japonya’daki ABD kuvvetlerinde kullanılan telsiz telefonlar 

da birbirine benzemiyordu !
ABD işgal kuvvetleri konutanı General Mc Arthur emrindeki 
Bell Telefon çalışanlarının Japonlara sağladıkları kalite 

kontrol kitapları üzerindeki çalışmalardan aşağıdaki gözlem 
ortaya çıktı.

Varyasyon düştükçe  katma değerin 
arttığını gösteren sonuçlar heyecan vericiydi.    

Kaynak:– Krizden Çıkış – WE Deming Sayfa 3 
How Sanjay Jha Overhauled Motorola’s Culture

Ekim 29, 2009, 7:42 pm – New York Times



Kouru Ishikawa (San)

Son 25 yılda 
çarşı odaklı çalışılmıştır.

Katma değeri, yaşam standartlarını ve kaliteyi 
arttırmak için, 

Çin Devlet Planlama Örgütü 
merkezi planlama ile çarşı odaklı 

projeleri birbirine uyumlu hale 
getirmiştir.



COVER STORY      The Teacher San By Rajeev Dubey

from the motherland of 
Quality, Japan, have been trying since 1997 to convert 

India Inc. to the doctrine of world-class
manufacturing. Just as an American

Edwards Deming, taught 
Japan quality in 1950.

Yoshikazu Tsuda (San)

Bir Hint Gazetesindeki Rajeev Dubey’in haberi

Yıl 1997 Hindistan 



DP Metodoloji Adımları 
Adım I: Başlangıç

Görev 1: Takım oluşturulması
Görev 2: Survey için yürüyüş ve veri toplanması 

Adım II: Planlama
Görev 3: Problemlerin ve nedenlerin belirlenmesi 
Görev 4: Amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

Adım III:DP Opsiyonlarının üretilmesi, 
değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi 
Görev 5: DP Opsiyonlarının üretilmesi 
Görev 6: DP Opsiyonlarının üretilmesi izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi 



Adım IV: DP opsiyonlarının uygulanması 
Görev 7:DP uygulama planının formulasyonu 
Görev 8:Seçilen opsiyonların uygulanması 
Görev 9:İş başı eğitimi, yapılandırma ve geliştirme 
konpedanlığı farkındalığı 

Adım V :İzleme ve gözden geçirme 
Görev 10: Sonuçların izlenmesi ve gözden geçirilmesi 
Görev 11: Yönetimin gözden geçirmesi 

Adım VI : DP Kalıcığı ve sürdürülebilirliği 
Görev 12: Değişikliklerin sistemde kapsanması, 
standard duruma getirilmesi 
Görev 13: Yeni problem alanlarının belirlenmesi 



ENG Verimlilik Araçları

Beyin fırtınası 
Süreç iş akış diagramı 

Değerlendirme-karar tablosu 
Ishikawa diagramı

Neden – sonuç analizi (Causal System)
Üniversite engelli ortam ve saha diagramı

Pareto şeması 
Deming Döngüsü 

İstatistiksel Teknikler
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