
   

 



 2 

 

 
ÖĞRETİM ELEMANI ve PERSONEL KILAVUZU 
 
Giriş 
 
Engelsiz Üniversite Birimi, Üniversitemizde öğrenim gören engel durumu olan öğrencilerin Üniversitedeki olanaklara ve hiz-

metlere eşit erişimlerini sağlamaya; engel durumu olan öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini destek-

leyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra üniversitemizi tercih edecek engel 

durumu olan öğrencilerin tercihleri ile ilgili rehberlik yapmayı hedeflemektedir.  

 

Üniversitemiz Hakkında 

Trakya Üniversitesi,  Türkiye’de yükseköğretimdeki her öğrenciye yönelik erişilebilirlik çalışmalarına önem veren ve bu alan-

daki projeleri destekleyen bir üniversitedir.   

Rektörlük Makamının 14.03.2013 tarih ve 13930723-020-391 sayılı onayıyla oluşturulan “Engelsiz Üniversite Komisyonu, 

Üniversite Senatosu’nun 13.01.2017 tarihli 02 sayılı toplantısında alınan 5 numaralı kararla kabul edilen Üniversitemiz Engel-

li Öğrenci Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu yönerge gereği ulaşılabilirliğin daha kolay sağlan-

ması için Engelsiz Trakya Üniversitesi Biriminin fiziki koşullarını oluşturması ihtiyacı doğmuştur. Daha önce Rektörlük top-

lantı salonunda çalışmalar yapan “Engelsiz Trakya Üniversitesi Komisyonu”  Rektörlüğümüzce sağlanan  fiziksel ortamda: 

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı binasında: “Engelsiz Üniversite Birimi “ adı ile ,  Prof.  Dr. Cem UZUN Başkanlığı’nda 

ve Prof. Dr. Hakan TUNA koordinatörlüğünde faaliyetlerine  11.05.2017 tarihinde başlamıştır. 

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi 

“Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Engelsiz Üniversite  Komisyonu ilgili alanlarda 

uzman akademisyenlerden, idari temsilcilerden ve engelli öğrenci temsilcilerinden  oluşmaktadır. Engelsiz Üniversite  Komis-

yonu, temel olarak, kampüs içi binalara erişimin sağlanması ve binalar bazında dolaşımın kolaylaştırılmasını hedeflemiş-

tir.  Yapılan çalışmalarda, kampüs içindeki fakülte binalarının, yurtlar, spor sahaları ve kafeler gibi yapılar arasındaki yaya 

yollarının engelli öğrencilerin kullanımına elverişli hale getirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitelere getirilen yasal zorunluluktan 

daha öncesinde de duyarlılıkla hareket eden Trakya Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Birimi ile  üniversitemizde öğrenim gö-

ren ve herhangi bir engeli nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimle-

rini sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmakla görevlendirilmiştir. Engelsiz 

Üniversite  Birimi’nin çalışma usul ve esasları, kampüsün fiziksel koşullarının engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik dü-

zenlenmesi ve engelli öğrenciler için akademik erişilebilirliğin arttırılması olmak üzere  “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler 

Danışma Koordinasyon Yönetmeliği’nin” 11. ve 12. maddelerine göre belirlenmiştir.   

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Komisyonu 

Engelsiz Üniversite Komisyonu 8 alt danışma komisyonundan oluşmaktadır:  1- (eğitimde erişilebilirlik) akademik fırsat eşit-

liği, 2- bilgi işlem,3- mimari erişilebilirlik, 4- engelli hakları ve geri bildirimler, 5- rehberlik ve psikolojik destek, 6- sanat 

sosyal faaliyetler, 7- ARGE çalışmaları, 8- sivil toplum örgütleri ile işbirliği alt komisyonları daha etkili çalışmalar yapılması 

için rehber konumundadır. İhtiyaçlara göre yeni alt komisyonlar işleyişe katılacaktır. Kendi içlerinde hedef ve misyonları bu-

lunan alt komisyonlar Engelsiz Üniversite Birimi’nin faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.  

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Biriminin Sunduğu Hizmetler 

Gözle görülen veya görünmeyen herhangi bir sağlık sorunu bir öğrencinin Trakya  Üniversitesi’ndeki akademik veya sosyal 

yaşantısı engellenmeden sürdürebilmesi gereklidir. Öğrencilerin Engelsiz Üniversite Birimi’ne başvuruları tamamen gönüllü-

lüğe dayanmaktadır ve birim, öğrencinin talebi doğrultusunda destek sağlamaktadır.  
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 Engelsiz Kampus mimari çalışmaları Görme ve hareket engelli öğrencilerin yerleşke içi ulaşımını kolaylaştırmak ama-

cıyla gerekli ulaşım hizmetleri sağlanabilmesi için  öğrencilerin, ihtiyaç tespiti ve bireysel ulaşım programı için gerekli 

tespit ve proje fikir çalışmaları 

 Araştırma ve Değerlendirme: Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, yapılan uygulamaların izlenmesini ve 

Birim tarafından verilen hizmetlerin değerlendirilmesini içerir. 

 Proje ve uygulamaları: Tüm misyon ve amaçlarımıza katkıda bulunacak projeler geliştirmek, desteklemek. 

 Seminer ve Eğitim: Engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlılık düzeyini artırmaya 

yönelik verilen seminer, konferans ve eğitimleri içerir. 

 Akademik Uyarlama Mektubu: Engelli öğrenci ile birebir  yaptığı görüşmeler  sonucunda, öğrencinin der sler inde 

ihtiyaç duyduğu uyarlamalara ilişkin (ders materyallerinin alternatif formatlarda sunulması, sınavlarda gereken değişik-

likler, sınıf-bina erişimi vb.) ilgili öğretim elemanlarına ve ilgili Fakülte Koordinatörlerine iletilmek üzere, akademik 

uyarlama mektubu hazırlanması.  

 Not Tutucu: Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere, öğrenci asistanlığı 

yoluyla not tutucu hizmeti verilmesi. 

 Ders Partnerliği: Engelinden ötürü ders çalışmakta güçlük çeken öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla, ders partnerliği 

sağlanması. 

 Kampus Oryantasyon Programı: Trakya Üniversitesi’ni kazanan engelli öğrencilerimizin ilk yılında, üniversite yaşa-

mına uyumlarını desteklemek, onları üniversitemizin engelli öğrencilere sunduğu olanaklar konusunda (akademik, idari, 

fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) bilgilendirmek amacıyla hazırlanması planlanan bir programdır. Programdan ya-

rarlanmak isteyen öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları sırada başvuruda bulunmaları gerekecektir.   

 Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık: Engelsiz Üniversite biriminin, engelli öğrencisi olan bölümlere, 

gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti vermesi planlanmaktadır. Öğretim Elemanlarını, öğrencinin ihtiyaç duyduğu 

ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir. 

 Engelsiz Kampus Ulaşımı: Görme ve hareket engelli öğrencilerin yerleşke içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla gerekli 

ulaşım hizmetlerinde gerekli uyarlamaların yapılması. öncelikli olarak hareket engeli olan öğrencilerimizin kullanımına 

sunulmaktadır  Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, ihtiyaç tespiti ve bireysel ulaşım programı hazırlığı 

için Birime başvurması gerekecektir. 

 Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katkı sağlama 

 Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı sağlama 

 Öğrencileri gereksinimi olan burs ve psikolojik destek olanaklarına yönlendirme 

 Engellilikle ilgili akademik çalışmalar yürütme 

 Kariyer olanaklarına ilişkin bilgilendirme 

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Çalışma Biçimi 

1. Kayıt Öncesi: Tercih yapma aşamasındaki engelli öğrencilerin başvurusu üzerine üniversitemizdeki fakülte-yüksekokul-

meslek yüksek okulları tanıtılmakta, öğrencinin engel durumuna göre fiziksel olanaklar değerlendirilmekte ve puan türü-

ne göre kendi tercihini yapmasında danışmanlık verilmektedir. 

2.     Kayıt Sırası: Üniversitenin kayıt haftası boyunca oluşturulan bir  masada tüm öğrencilere ve ailelere bir im tanı-

maktadır. Öğrenim hayatına yeni başlayacak engel durumu olan öğrenciler ile ilk temas gerçekleşmektedir. 

3. Kayıt Sonrası: Kayıt sırasında engel durumu beyan eden öğrenciler le temasa geçilmektedir . Engel durumu olan 

öğrencinin kampuste karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi için idari ve akademik birimler ile iletişim kurulmaktadır. 
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Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Çalışma Prosedürü 

 Öğrencinin gönüllü başvurusu/ Herkesin olası tespit ve önerileri 

 Öğrenciye özel görüşme için zaman planlaması 

 Görüşmelerin birebir yapılması ve gizlilik esasının  korunması 

 Görüşme başlıklarının tarih ve sonuca göre kaydedilmesi 

 

Ve durumun  ilgili “Engelsiz Alt Danışma Komisyonuna iletilmesi 

 Çözüm için öğrenciye öneriler sunma veya gerekli görüşmelerin yapılarak bir sonraki görüşmede bilgi aktarımı 

 Öğrenci iletişim bilgilerinin kaydedilmesi 

 Bir sonraki görüşmenin zaman planlaması 
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Öğretim Elemanına Yönelik Öneriler 

 

Dersin gereklilikleri ve öğrenci yeterlilikleri doğrultusunda olabilecek en uygun eğitim öğretim ortamını oluşturacak kişi öğ-

retim elemanıdır. Bu nedenle yetersizlikten etkilenen öğrenciler için yapılacak akademik çevresel düzenlemeler, sizin önderli-

ğinizde, sizin uygun gördüğünüz şekli ile yapılacaktır. Aşağıda sunulan öneriler, size rehber olması açısından verilen genel 

bilgilerden oluşmaktadır. 

 

 Sınıfınızdaki tüm yetersiz öğrencilerin ilk gün kendilerini tanıtabilmeleri için fırsat yaratmanız onların yararına olacaktır: 

“Eğer bir engeliniz varsa bu durumu konuşmak için benimle iletişime geçebilirsiniz.” İletişim kurabilecekleri kanallardan 

size uygun olanları da onlara söylemeniz bu öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine yardımcı olacaktır. 

 

 Dönem başında, dersin kapsamı ve değerlendirilmesi ile ilgili verilen bilgilere ek olarak “ yetersizliğinden dolayı herhan-

gi bir uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen benimle iletişime geçiniz” şeklinde not düşülmeli. 

 

 Engelli Öğrenci Danışma Birimi aracılığı ile gönderilen uyarlama mektubunu inceleyerek, uygun gördüğünüz uyarlama-

ları kabul ederek, uygulamaya geçilmeli. 

 

 Var olan uyarlamalarda değişiklik / düzenleme yapmak veya yeni bir uyarlama eklemek istiyorsanız TÜEÜB ile iletişime 

geçilmeli. 

 

 Dersin, dönem başında belirttiğiniz rutin akışında herhangi bir değişiklik yapıldıysa (sınav uygulaması, ödev yönergesi, 

ders gün ve saatleri), değişikliğe ilişkin duyurunun tüm öğrencilere ulaşması sağlanmalı. 

 

 Ders notlarınız çevrimiçi erişebilir halde ise, erişim adresleri öğrencilere belirtilmeli. 

 

 Ders notlarınız, PowerPoint sunu, Word dokümanı gibi elektronik ortamda ise (paylaşımı mümkünse) öğrenciler için 

dersten önce erişilebilir hale getirilmeli. 

 

 Dönem başında, öğrencinin talep ettiği ve kabul ettiğiniz sınav uyarlamaları (ek süre- büyük puntolu çıktı, okuyucu vb.) 

vize ve final sınavları sırasında uygulanmalı (gerektiği durumlarda sınıfta yer alan gözetmeni bilgilendiriniz). 

 

 Öğrencilere sınavlar için verilen ek sürenin toplam sınav süresinin yarısından başlayarak öğrencinin yetersizliğinin türü 

ve derecesine göre tamamına kadar çıkabileceği unutulmamalı. 

 

 Sınav değerlendirilmesi sırasında pozitif ayrımcılık (fazla puan verme, belirlenen ek süreden daha fazlasını verme vb.) 

yapılmamalı. 

 

 Öğrencinizin yetersizliği ve bu yetersizlik kapsamında nasıl uyarlamalar yapabileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi 

almak için TÜEÜB’e ile iletişime geçilmeli. 

 

 



 6 

 

Öğretim Elemanına Yönelik Öneriler 

 

 Ders saati, sınav yeri gibi değişiklerden öğrencinin haberdar olması için, cep telefonu ve e- posta adresleri kayıt altına 

alınmalı. 

 

 Staj yapan öğrenciniz varsa, stajı yürüten öğretim elamanına yetersizlikten etkilenen öğrenci hakkında bilgi verilmeli. 

 

 Danışmanlığını yürüttüğünüz öğrencilerin (varsa), yetersizlik durumları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için 

TÜEÜB’e ile iletişime geçilmeli. 

 

 En büyük desteğinizin onları yetersizlikleri ile kabul etmek olduğunu unutmayınız. 



 7 

 

İdari Personele Yönelik Öneriler 

 

 Kayıt sırasında veya daha sonra ilk defa karşılaştığınız yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere öncelikle nasıl yardımcı ola-

bileceğinizi sorarak hangi konularda yardıma ihtiyaç duyduğu belirlenmeli. 

 

 Size gelen yetersizlikten etkilenmiş öğrenci çeşitli nedenlerden  TÜEÜB’ ne kayıt yaptırmamış veya böyle birimin varlı-

ğından haberdar olmayabilir. Bu durumda öğrenci TÜEÜB’ ye yönlendirilmeli. 

 

 Size gelen öğrencinin yetersizliği ve bu yetersizlik kapsamında nasıl uyarlamalar yapılabileceği hakkında daha ayrıntılı 

bilgi almak için TÜEÜB ile iletişime geçilmeli. 
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FORMLAR 

 

Ek-1 

Hizmet Talep Formu 

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Hizmet Başvuru Formu 

Kişisel Bilgiler 

Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: 

Bölüm: Sınıfı: 

E-posta:   

Telefon Numarası:   

Yetersizlik Türü (Raporlandırılmış yetersizlik türlerinin tümü işaretlenebilir) 

 

Görme Yetersizliği                                        ☐ 

İşitme Yetersizliği                                         ☐ 

Dil/ Konuşma Bozukluğu                              ☐ 

Öğrenme Güçlüğü                                         ☐ 

Bedensel/Fiziksel Yetersizlik                        ☐ 

Süreğen Hastalıklar                                       ☐ 

Yaygın Gelişimsel Bozukluk                        ☐ 

 

Diğer (lütfen belirtiniz): __________________________________________________________ 

Hangi Uyarlamalardan Faydalanmak İstiyorsunuz? 

Ses Kaydı Yapılması                                                                             ☐ 

Braille Sınav Materyali                                                                         ☐ 

Büyük Puntolu Sınav Materyali                                                            ☐ 

Ders Partneri ( Aynı sınıfta eğitim gören öğrenci/öğrenciler)               ☐ 

Sınıf İçinde Kullanılan Görselin/Tahtanın Fotoğrafının Çekilmesi      ☐ 

Sınav için Yazıcı/Okuyucu                                                                    ☐ 

Sınav için Süre Artırımı ( %__)                                                             ☐ 

Uyarlama almak istediğiniz dönem ( Güz / Bahar ) 

                                   akademik yıl ____________ 

Belirttiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Talep ettiğim uyarlamalar için engel durumumla ilgili resmi belgelendirme 

(sağlık raporu) yapmam gerektiğini anladım. Uygun uyarlamaların, Engelsiz Üniversite Danışma Birimi tarafından ayrıntılı 

olarak incelenip, ilgili bölüme/anabilim dalına iletilmesi sonrasında belirleneceğini kabul ediyorum. 

 

                                                                                         İmza  

                                                                                         Tarih 
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Ek-2 

Öğretim Uyarlama Formu 

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Öğretim Uyarlama Talep Formu 

Kişisel Bilgiler 

Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: 

Bölüm: Sınıfı: 

E-posta:   

Telefon Numarası:   

 
Uyarlama Talep Edilen Ders: _____________________________________________ 
 
Uyarlama Talep Edilen Öğretim Elamanı: __________________________________ 
  

Bilgileri verilen öğrenci, dersinize kayıtlı bulunmaktadır. Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi öğrenci ile ilgili ra-

porları ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. TÜEÜB, öğrencinin derse aktif katılımının desteklenmesi ve performansının arttırılma-

sı için aşağıdaki uyarlamaların yapılmasını uygun görmektedir. 

Dersi veren öğretim elemanı olarak sizin için de uygun olan uyarmaları lütfen belirtiniz. 

Sınıf İçi Uyarlamalar 

Öğrenci için uygun görülen uyarlamalar Öğretim elamanı tarafından uygun görülen 

uyarlamalar 

Sınıfta Ses Kaydı Yapılması ☐ 
Sınıfta Ses Kaydı Yapılması ☐ 

Ders Partneri 

(Aynı sınıfta eğitim gören öğrenci/ öğrenciler) 
☐ 

Ders Partneri 

(Aynı sınıfta eğitim gören öğrenci/ öğrenciler) 
☐ 

Sınıf İçinde Kullanılan Görselin/Tahtanın 

Fotoğrafının Çekilmesi 
☐ 

Sınıf İçinde Kullanılan Görselin/Tahtanın 

Fotoğrafının Çekilmesi 
☐ 

Ders materyallerinin (varsa) elektronik formatta 

temini 
☐ 

Ders materyallerinin (varsa) elektronik formatta 

temini 
☐ 

 

Diğer (lütfen belirtiniz): _______________ 

    

Diğer (lütfen belirtiniz): _________________ 
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Sınav İçi Uyarlama Formu 
 

 

Hizmet Talep Formunun Kullanımı 

Hizmet Talep Formu, ihtiyaç duyan öğrencilerin, kişisel özelliklerine göre ders ve sınav uygulamalarında yapılabilecek akade-

mik uyarlamaları içeren bir formdur. Hizmet Talep Formu (EK 1) ile danışma birimine başvuran her öğrenci, her akademik 

dönemin birim tarafından belirlenen haftasında ilgili formu alabilir. Öğrenci, biri kendisinde, biri uyarlama talep ettiği öğretim 

elemanında biri de Danışma Biriminde kalacak şekilde üç kopya alır. Formda yer alan uyarlamalardan istediği ve uygun görü-

lenleri görevli öğretim elemanları ile birlikte doldurulur. Ardından, uyarlama talep ettiği öğretim elemanına giderek, formu 

öğretim elemanına da doldurur. Öğretim elemanı uygun gördüğü uyarlamaları kabul ederek üç formu da imzalar. Karşılıklı 

imzalanan formlardan biri öğretim elemanın kendisinde, biri öğrencide, diğeri de Engelsiz Üniversite Biriminde kalır. 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Sınav İçi Uyarlama Talep Formu 

Sınav İçi Uyarlamalar 

Öğrenci için uygun görülen uyarlamalar Öğretim elamanı tarafından uygun görülen 

uyarlamalar 

Büyük Puntolu Sınav Materyali ☐ 
Büyük Puntolu Sınav Materyali ☐ 

Sınav için Yazıcı/Okuyucu ☐ 
Sınav için Yazıcı/Okuyucu ☐ 

Braille Sınav Materyali ☐ 
Braille Sınav Materyali ☐ 

Sınav için Süre Artırımı ( %__) ☐ 
Sınav için Süre Artırımı ( %__) 
( %__) 

☐ 

Sınav evrakının flash ile getirilmesi 
(PC kullanan öğrenciler için). 

☐ 
Sınav evrakının flash ile getirilmesi 
(PC kullanan öğrenciler için). 

☐ 

Diğer ( lütfen belirtiniz): 
 

  Diğer ( lütfen belirtiniz):   

  

Öğretim elemanı tarafından uygun görülmeyen uyarlamalar ve nedenleri: _____________________________ 

  

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Sorumlusu 

Ad-Soyad:                                          İmza: 

 
Öğretim elamanı 

Ad-Soyad:                                          İmza: 

 
Öğrenci 

Ad-Soyad:                                         İmza: 
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Ek-3 

Ses Kayıt Taahhütnamesi 
 

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Ses Kayıt Taahhütnamesi 

Öğretim Elemanının Adı-Soyadı: 

Öğrencinin Adı-Soyadı: 

Öğrencinin Numarası 

Eğitim Öğretim Yılı ve Dönemi: 

Dersin Adı ve Kodu:  

Ses kaydı, ders içinde yalnızca dersi veren öğretim elemanın izni doğrultusunda alınabilir. 

• Ders esnasında yetersizliklerinden ötürü not tutamayan ya da ders notlarını okuyamayan öğrenciler yalnızca kişisel kullanım-

ları için derslerde ses kaydı yapabilirler. 

• Alınan ses kayıtları, yalnızca bu formu imzalayan öğrenci tarafından ve yalnızca ilgili derse çalışma esnasında kullanılabilir. 

• Kayıt altına alınan dersler, ilgili öğretim elemanın izni olmaksızın, başka kişi ve platformlarla paylaşılamaz. Öğretim elema-

nın onayı olmaksızın ve ilgili öğretim elemanı kaynak gösterilmeksizin hiçbir şekilde yayımlanamaz ya da alıntı yapılamaz. 

• Derslerde tutulan ses kayıtları, ilgili dersin öğretim elemanına ve derslere katılan öğrencilere karşı hiçbir şekilde kullanıla-

maz. 

Öğrenci Taahhütnamesi 

Ses kaydı taahhütnamesini okudum ve anladım. Bu derse kayıtlı öğrenci olarak yapacağım her ses kaydı için yukarıdaki belirti-

len ilkelere uyacağımı taahhüt ederim. 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Sorumlusu 

Ad-Soyad:                                                    İmza: 

Öğretim elamanı 

Ad-Soyad:                                                    İmza: 

Öğrenci 

Ad-Soyad:                                                    İmza: 
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Ek-4 

Fotoğraf Taahhütnamesi 
 

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Fotoğraf Taahhütnamesi 

Öğretim Elemanının Adı-Soyadı: 

Öğrencinin Adı-Soyadı: 

Öğrencinin Numarası 

Eğitim Öğretim Yılı ve Dönemi: 

Dersin Adı ve Kodu:  

 Fotoğraf çekimi, ders içinde yalnızca dersi veren öğretim elemanın izni doğrultusunda yapılabilir. 

 Ders esnasında yetersizliklerinden ötürü not tutamayan ya da ders notlarını okuyamayan öğrenciler yalnızca kişisel kulla-

nımları için ders ile ilgili yazılı gösterilen/yansıtılan materyalin/görselin fotoğrafını çekebilirler. 

 Çekilen fotoğraflar yalnızca ders içinde kullanılan materyal/görsele ait olmalıdır. Sınıf ortamı, kişilerin yüzleri gibi özel 

bilgiler kayıt altına alınamaz. 

 Ders içinde asla video kayıt alınamaz, ders ile ilgili materyaller/görseller yalnızca fotoğraflanabilir. 

 Öğrenci, fotoğraf çekerken dersin akışını bozacak şekilde ses çıkartamaz, sınıf içinde gezinemez. 

 Çekilen materyal/görsel fotoğrafları, yalnızca bu formu imzalayan öğrenci tarafından ve yalnızca ilgili derse çalışma esna-

sında kullanılabilir. 

 Çekilen materyal/görsele ait fotoğraflar, ilgili öğretim elemanın izni olmaksızın, başka kişi ve platformlarla paylaşılamaz. 

Öğretim elemanın onayı olmaksızın ve ilgili öğretim elemanı kaynak gösterilmeksizin hiçbir şekilde yayımlanamaz ya da 

alıntı yapılamaz. 

 Çekilen materyal/görsele ait fotoğraflar, ilgili dersin öğretim elemanına ve derslere katılan öğrencilere karşı hiçbir şekilde 

kullanılamaz. 

 Fotoğraf çekimi yalnızca ilgili öğrencinin kişisel cihazları ile yapılabilir. Tanımlı ders partneri veya sınıf arkadaşları öğ-

Öğrenci Taahhütnamesi 

Fotoğraf çekim taahhütnamesini okudum ve anladım. Bu derse kayıtlı öğrenci olarak yapacağım her fotoğraf çekimi için yuka-
rıdaki belirtilen ilkelere uyacağımı taahhüt ederim. 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Sorumlusu 

Ad-Soyad:                                          İmza: 

Öğretim elamanı 

Ad-Soyad:                                          İmza: 

Öğrenci 

Ad-Soyad:                                         İmza: 
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Ek-5 

Ders Partnerliği Taahhütnamesi 
 

 
 

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Ders Partnerliği Talep Formu 

 

Yetersizliğinizden ötürü, derslerde not tutmakta güçlük çektiğiniz için, Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi ders 

partneri hizmetinden faydalanmanız uygun görülmüştür. 

Bu taahhütnamede aşağıda belirtilen sorumluluklarınızı okuyup, ilgili alanlarını doldurmanız ve imzalamanız gerekmektedir. 

  
Ders Partneri Verilen Öğrencinin Sorumlulukları 

• Önceden belirlenmiş gün, saat ve şekilde ( fotokopi, fotoğraf veya elektronik ortamda) tutulan notları ders partnerinden tes-

lim almak. 

• Notları başka kişi/kişilerle kesinlikle paylaşmamak. 

• Mazeretsiz olarak devam edilmemiş derslere ait notları istememek. 

• Öğretim elemanından izin alındığı taktirde, ders içi ses kaydı almak veya tahtanın fotoğrafını çekmek istiyorsa, ilgili ekipma-

nı partnere temin etmek (cep telefonu- ses kayıt cihazı vb. getirmek) 

• Ders partneri ile profesyonel bir ilişki sürdürmek. 

  

Ders Bilgileri 

Dersin Verildiği Akademik Yıl ve Dönem: 

Dersin Adı, Kodu ve Grup Numarası: 

Ders Günü ve Saati: 

Ders Adı ve Kodu:  

Yukarıda belirtilen sorumluluklarımı okudum ve anladım, bu sorumlulukları yerine getirmediğim takdirde ders partneri hizme-

tinden faydalanamayacağımı kabul ediyorum. 

Öğrencinin Adı Soyadı: 

E posta Adresi: 

Telefon Numarası: 

İmzası:                                      Tarih: 
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Ders Partnerliği Taahhütnamesi (Partner Nüshası) 
 

 
 

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Ders Partneri Formu 

Öncelikle ders partneri olmak istediğiniz için teşekkür ederiz. Yetersizliği nedeni ile not tutma, not paylaşımı ve okuma hiz-

metlerine ihtiyacı olan bir öğrenci ile aynı dersi alıyorsunuz.  

Bu taahhütnamede aşağıda belirtilen sorumluluklarınızı okuyup, ilgili alanlarını doldurmanız ve imzalamanız gerekmektedir. 

  

Ders Partnerinin Sorumlulukları 
 

 Derse düzenli devam ederek, not tutmak. 

 Önceden belirlenmiş şekilde ( fotokopi, fotoğraf veya elektronik ortamda) notları ilgili öğrenciyle paylaşmak. 

 İlgili öğrencinin, öğretim elemanından izin almışsa, ders içi ses kaydı alması ve tahtanın fotoğrafını çekmesine yardımcı 

olmak. 

 Ders partnerliği yaptığı öğrencinin kimlik ve yetersizliğine ilişkin bilgileri paylaşmamak. 

 Herhangi bir aksaklık sonucu katılamayacağınız dersler için ilgili öğrenciye bilgi vermek. 

 

Ders Bilgileri 

Dersin Verildiği Akademik Yıl ve Dönem: 

Dersin Adı, Kodu ve Grup Numarası: 

Ders Günü ve Saati: 

Ders Adı ve Kodu:  

 

Yukarıda belirtilen sorumluluklarımı okudum ve anladım, bu sorumlulukları ders partneri olarak yerine getireceğimi taahhüt 

ederim 

Öğrencinin Adı Soyadı: 

E posta Adresi: 

Telefon Numarası: 

İmzası:                                        Tarih: 
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Bu kılavuz Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin Engelli Öğrenci Birimlerinin  

web sayfalarında da yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

 

       Düzenleyen: V. Emre KURTÇA 

 

 

 

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/ Bolca Ana Yemekhanesi Binası 

Balkan Yerleşkesi Merkez / EDİRNE 22030 

Telefon : +90 (284) 223 10 93 - 16 38 - 16 37 

E-posta : engelsizuniversite@trakya.edu.tr 

Engel Avı : http://engelsiz.trakya.edu.tr/EngelAvi  

http://engelsiz.trakya.edu.tr/EngelAvi

