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Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, üniversitemizde öğrenim gören engelli 

öğrencilerin fiziksel, akademik, psikolojik ve sosyal yaşamlarını destekleyen bir 

ortam oluşturmayı ve üniversitedeki hizmetlere eşit erişimi sağlamaya yönelik 

çalışmalar yapmayı amaçlar. 

Amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için, üniversitenin her bir personeliyle işbirliği 

içinde olmamız gerekmektedir. Bu kılavuz aracılığıyla, koordinatörlüğün hizmetleri 

hakkındaki bilgileri ve farklı engel gruplarına yönelik akademik uyarlamaları sizlere 

sunuyoruz. 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA 

Harran Üniversitesi; Osmanbey, Yenişehir ve Eyyübiye yerleşkeleri ile şehrin çeşitli 

bölgelerinde yer alan bir şehir üniversitesidir. Harran Üniversitesi, bünyesindeki 14 

Fakülte, 4 Yüksekokul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı, 14 Meslek Yüksekokulu, 

16 Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini sürdüren köklü bir yükseköğretim kurumudur. 

Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü Hakkında 

“Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin” 

11. ve 12. maddeleri gereği, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak hizmet 

veren HRÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, üniversitemizde öğrenim gören 

ve herhangi bir engeli nedeniyle uyarlamalara ihtiyaç duyan öğrencilerin 

üniversitedeki olanaklara ve sosyal hizmetlere eşit bir şekilde erişimini sağlamaya, 

gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmakla 

görevlendirilmiştir. Ek olarak, üniversitedeki fiziksel koşulların engelli öğrencilerin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve akademik erişilebilirliğin arttırılması amacıyla 

akademik ve idari birimlerle işbirliği yapar.  

Birimden sorumlu koordinatör, akademik birim temsilcileri ve koordinatörlüğün 

komisyon üyeleri çalışmalarını gönüllük esasıyla sürdürmektedir.  

Koordinatör, sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında, engelliler alanında 

uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış öğretim elemanları 



 

2 
 

arasından seçilir. Koordinatör birimin işleyişinden sorumlu ve yapılacak 

düzenlemeleri belirleyen yetkili kişidir. 

Engelli Öğrenci Birim Temsilcileri, her fakülteden ve yüksekokuldan gönüllülük 

ilkesine bağlı olarak seçilen öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Engelli öğrenci 

birimi temsilcileri, bağlı bulundukları birimlerde yer alan engelli öğrenci ile 

koordinatörlük arasındaki iletişimin düzenlenmesini sağlarlar.   

Koordinatörlüğün işleyişi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve yönergemize ulaşmak 

için; http://engelsiz.harran.edu.tr/  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

HRÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN SUNDUĞU 

HİZMETLER 

Engelli öğrenciler, bulundukları birimin temsilcisine veya koordinatörlüğe doğrudan 

başvurarak veya web sitesinde yer alan (http://engelsiz.harran.edu.tr/) hizmet başvuru 

formunu (Ek 1) doldurup engelsiz@harran.edu.tr adresine mail atarak aşağıdaki 

hizmetlerden yararlanabilirler.  

Akademik Uyarlama Mektubu: HRÜEÖB, engelli öğrenci ile yaptığı birebir 

görüşme sonucunda, öğrencinin derslerinde ihtiyaç duyduğu uyarlamaları belirler 

(ders ve sınav materyalinin alternatif formatta sunulması, ek süre tanınması, sınıf-

bina içi uyarlamalar vb.) ilgili öğretim elemanlarına ve birim temsilcisine iletilmek 

üzere, akademik uyarlama mektubu hazırlar (EK 2 – Ek 3 - Ek 4). 

Ders Partnerliği: Engelinden ötürü derslerde not tutmakta ve ders çalışmakta güçlük 

yaşayan öğrenciler için (öncelikle) birlikte ders alan arkadaşları arasından gönüllülük 

esasıyla belirlenen öğrenci/öğrenciler aracılığı ile ders partnerliği hizmeti 

sunulmasına kılavuzluk eder (Ek 5).  

Danışmanlık ve Oryantasyon Hizmeti: HRÜEÖB, engelli öğrencisi bulunan 

bölümlere, talep edildiği durumlarda danışmanlık hizmeti sunar; öğretim 

elemanlarını, öğrenci için yapılacak ders ve sınav içi uyarlamalar ve gerekçeleri 

hakkında bilgilendirir.  

http://engelsiz.harran.edu.tr/
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Ayrıca, Harran Üniversitesine yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerimizin ilk yılında 

üniversite yaşamına uyumunu desteklemek, onları üniversitede sunulan imkânlar 

konusunda (akademik, idari, fiziksel, sosyal, psikolojik, barınma ve burs) 

bilgilendirmek amacıyla oryantasyon hizmeti sunar. 

Seminer ve Bilgilendirme: Üniversitede görev alan akademik-idari personelin ve 

öğrencilerin engellilik alanında bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırarak engelsiz bir 

üniversite ortamına ulaşma amacı ile seminer ve eğitimler düzenler.  
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HRÜ’DE YAŞAM 
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Sağlık 

Harran Üniversitesi Ön-lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 

Harran Üniversitesi Öğrenci Sağlık Kültür ve Spor İşleri Yönergesi hükümleri 

gereğince;  öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası kapsamında muayene ve tedavi 

işlemleri üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 

yapılmaktadır. 

Yurt Olanakları 

Harran Üniversitesi öğrencilerinin barınma sorunu, önemli ölçüde çözülmüştür. 

Eyyübiye Yerleşkesi ve Paşabağı mevkisinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait erkek 

öğrenci yurtları, yine Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Osmanbey yerleşkesinde ve 

Yenişehir semtinde kız öğrenci yurtları vardır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının 

denetimindeki özel yurtlar da kız ve erkek öğrencilerimize hizmet vermektedir. 2000 

kişilik kız yurdu Osmanbey yerleşkesinde hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemize 

bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde hizmet veren kız yurtları da bulunmaktadır. 

Bütün yurtlarda kantin ve kafeterya hizmetlerinin yanı sıra sabah kahvaltısı ve akşam 

yemeği verilmektedir. Osmanbey, Yenişehir ve Eyyübiye yerleşkelerinde bulunan 

öğrencilerimiz için öğlen ve aksam yemeği olanağı mevcuttur. Osmanbey 

yerleşkesinde bulunan 5000 kişilik merkezi yemekhane, Yenişehir ve Eyyübiye 

yerleşkelerinde bulunan kafeteryalar modern ortamı, kaliteli ve temiz hizmet 

anlayışıyla öğrencilerimizin gözde mekânlarıdır. 

Öğrencilerimiz rezerve yaparak tüm yemekhanelerde beş çeşit yemeği 2.50 TL'ye 

yiyebilmektedir. 

Sosyal ve Kültürel Hizmetler 

Üniversitemizin sosyal ve kültürel faaliyetleri Sağlık-Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığımıza bağlı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Amaç, 

öğrencilerin kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlayarak kişilik gelişimlerine ve 

sosyalleşmelerine katkıda bulunmaktır. Yıl içinde çeşitli konularda konferans, panel, 

sempozyum, konser ve şenlikler organize edilmektedir. Özellikle üniversitemizde 
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geleneksel olarak her yıl düzenlenen bahar şenliği öğrencilerimizin yanı sıra yöre 

halkının da üniversitemizle bütünleşmesine olanak tanımaktadır. 

Spor Hizmetleri 

Üniversitemizin sportif faaliyetleri Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı 

Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin ders dışında 

kalan zamanlarının değerlendirilmesine, beden ve ruh sağlığının dengeli bir şekilde 

gelişmesine ve korunmasına yardımcı olmak amacıyla spor faaliyetlerinin organize 

edilmesine, üniversitemiz akademik ve idari personelinin de spor tesisleri ve 

hizmetlerinden yararlanabilmesi için olanaklar sağlamaya çalışmaktadır. 

Yemekhane Hizmeti 

Osmanbey, Yenişehir ve Eyyübiye yerleşkelerindeki öğrenci ve personelimiz için 

yaklaşık altı bin kişilik kapasiteye sahip yemekhaneler bulunmaktadır. Ayrıca değişik 

noktalarda bulunan yemekhanelerde talep eden tüm öğrenci ve personele öğle yemeği 

servisi verilmektedir. 

Osmanbey yerleşkesinde bulunan beş bin kişilik merkezi kafeterya, Yenişehir ve 

Eyyübiye yerleşkelerinde bulunan merkezi kafeteryalar modern ortamı, kaliteli ve 

temiz hizmet anlayışıyla öğrencilerimizin gözde mekânlarıdır. 

Yemek Bursu 

Üniversitemizde ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimizin bir kısmına,  

ücretsiz yemek imkânı sağlanmaktadır. Ücretsiz öğle yemeği uygulamasından 

faydalanmak isteyen öğrencilerin, ders dönemi başladıktan sonra kayıtlı oldukları 

birimlerin öğrenci işleri ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

Ücretsiz yemek bursu bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların 

yenilenmesi gerekmektedir.  

Kısmi Zamanlı İş Başvurusu 

İhtiyacı olan öğrenciler, üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde 

çalışabilirler. SKS daire başkanlığı tarafından dönem başında ilan edilen kontenjanlar 
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doğrultusunda öğrenciler istenen formları hazırlar ve merkeze teslim ederler. 

Sonuçlar, Öğrenci Danışma Merkezi Yönetim Kurulunca görüşülüp, karara bağlanır. 

Daha fazla bilgi almak için http://sks.harran.edu.tr/tr/k-z-o/ adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 

Öğrenci Kulüpleri 

Üniversitemiz senatosunun, 19 Aralık 2012 tarih ve 2012-21 sayılı oturumunda kabul 

edilen Harran Üniversitesi Öğrenci Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Yönergesi uyarınca 

üniversitemiz bünyesinde öğrenci kulüpleri kurulmuştur. Kulüplerin amacı ve 

hedefleri, öğrencilerin bireysel yeteneklerini tanımalarına zemin hazırlamak, 

yetenekleri doğrultusunda yaratıcı duygu ve düşüncelerinin ortaya çıkmasına yardım 

etmek ve geleceğe hazırlanırken daha geniş bir dünya görüşü kazanmalarını 

sağlamaktır. Açılacak kurslar ve düzenlenecek seminerler vb. etkinliklerle hem okul 

döneminde hem de okul sonrasında bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek de 

kulüplerin hedefleri arasındadır. Bu kapsamda aktif olarak faaliyet gösteren 58 

öğrenci kulübü bulunmaktadır. 

Kütüphane Hizmetleri 

Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesi içerisinde 7900 m² kapalı alana sahip olan 

kütüphanemiz, 22.04.2014 tarihli ve 2014/06 Sayılı üniversitemiz Senato kararıyla 

Harranlı astronom, astrolog ve matematikçi olan ünlü bilim adamı El-Battanȋ ismini 

almıştır. Kütüphanemiz, dört katlı bir binadan oluşmaktadır. Bu katlarda konferans 

salonu, okuyucu salonları, koleksiyon salonları, internet salonları, grup çalışma 

salonları, kafeterya ve idari hizmet odaları bulunmaktadır. Kütüphanemiz aynı anda 

1000 kişiye hizmet vermektedir. Kütüphanemizden basılı ve elektronik kitaplara, 

süreli yayınlara ve tezlere ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte üye olma koşulu ile 

ödünç kitap alımı ve web adresi üzerinden elektronik veri tabanlarına erişim de 

kütüphanemizin sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır. 

Kütüphanemiz ve verilen hizmetler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için 

http://library.harran.edu.tr/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

http://sks.harran.edu.tr/tr/k-z-o/
http://library.harran.edu.tr/tr/
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ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI 

Mevlana Değişim Programı: Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 

yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 

elemanı değişimini öngören bir programdır. 

Farabi Değişim Programı: Yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci 

ve öğretim üyesi değişim programıdır. 

Daha fazla bilgi almak için; https://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=icerik&sid=51 

adresini ziyaret edebilirsiniz. 

  

https://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=icerik&sid=51
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ERİŞİLEBİLİR KAYNAK OFİSİ ve KULLANIMI HAKKINDA  

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisindeki El-Battanȋ Kütüphanesi’nin 

giriş katında Erişilebilir Kaynak Ofisimiz bulunmaktadır. 2020 yılında 103 m2 alanda 

kurulan ofisimizde, görme engeli olan ve az gören öğrenciler için tam donanımlı 

sesli/altınokta kabartmalı ve büyütmeli çalışma istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca, 

sesli okuma sistemine ve basılı kaynakları sesli kaynağa dönüştürmeye ihtiyaç duyan 

diğer öğrencilerimiz de bu çalışma istasyonunu kullanabilmektedir.  

Erişilebilir Kaynak Ofisinde Sunulan Hizmetler;  

 Bilgisayarın her ortamında çalışarak bilgisayara tam hâkim olmanızı sağlar. 

Klavyedeki tüm tuşlar ve faaliyetler seslendirilir.  

 Görme engeli olan öğrenciler bilgisayarı klavyeden kullanırlar. Türkçeye ilaveten 

farklı dil alternatifleri de mevcuttur. İnternetin geniş olanaklarından yaralanmanıza 

olanak sağlar. 

 Bu program sayesinde tüm bilgisayar faaliyetlerini Jaws For Windows programının 

kendine has özellikleriyle en hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 

 Az gören öğrencilerimiz de ZoomText programıyla ekranı bireysel görme yetilerine 

göre kontrast yapıp, yeterli büyütmeyi sağlayarak ve istedikleri zaman sesli olarak 

hem bilgisayarın tüm içeriğini hem de kitaplarını okuyabilirler. 

 Focus Kabartma ekran ile bilgisayar ekranındaki yazıları Braille alfabe olarak 

görebilir ve elinizle dokunarak okuyabilirsiniz.  

 Üzerinde bulunan Altınokta Klavyesi ile Windows komutlarını verebilirken aynı 

zamanda da klavye olarak yazılarınızı yazabilirsiniz. Son teknolojiye uygun bir 

sistem olduğu için ekran okuma programıyla uyumlu biçimde çalışarak sesle dinlenen 

yazıları aynı anda kabartma olarak eliniz ile hissetmenizi sağlar.  

 Bu cihaz, bilgisayar ve buna bağlı işlerinizde bilgi kaçağı olmaksızın tam donanımlı 

çalışmanızı sağlar. Hem duyarak hem de dokunarak bilgiye ulaşabilirsiniz, özellikle 

yazılışlarıyla okunuşları farklı olan yabancı sitelerde dikte sorunu yaşamanızı önler.  
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 Focus Kabartma ekran, USB ya da Bluetooth ile bilgisayara bağlanır. Tam bir okuma 

sisteminin sağlanması için Pearl cihazı da mevcuttur. Kitap ve diğer mürekkep 

yazıların fotoğrafını çekip OCR’ı ile işleyip bilgisayar ekranına getiren bu cihaz ile 2-

3 sn. içinde kitabınızı okuyabilmeniz mümkündür. Dakikada 20 sayfa 

okuyabilmektedir.  

 Bu cihaz aynı zamanda bilgisayarı bir okuma makinesine dönüştürür. Böylelikle 

kitaplarınızı hem sesli ve aynı anda hem de altınokta kabartma harfli olarak 

okuyabilirsiniz.  

 İhtiyaç duyduğunuzda kitaplarınızı anında MP3 yapıp cep telefonlarında ya da MP3 

çalarla da dinleyebilirsiniz. Ayrıca Pearl cihazı az görenler öğrencilerimiz için 

görüntüyü büyütüp kontrast vererek ekrandan takip de sağlar.  

 Erişilebilir kaynak ofisimizdeki bu sistem, eğitim ve kariyer hayatınızda başarılı 

adımlarla ilerlemenize teknik donanım sağlarken, bilgisayarın tüm olanaklarından 

yararlanabilecek, eğitiminiz ile ilgili işlerinizi yapabilecek, günlük işlerinizi 

bilgisayara aktarabilecek, internetten eksiksiz olarak faydalanabilecek, kitaplarınızı 

ve yazılarınızı okutabileceksiniz. 
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HİZMET FORMLARI ve KULLANIMI 

Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, aşağıda yer alan formlar aracılığı ile 

üniversitemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını 

(ders, sınav uyarlamaları vb.) karşılamayı amaçlamaktadır. Hizmetlerin sağlanması 

öğrenci ve öğretim elemanı arasında kurulan doğru iletişime bağlıdır. Bu sebeple özel 

gereksinimli öğrencilerimizin aşağıda belirtilen konulara dikkat etmesi 

gerekmektedir:  

 Her dönemin başında kayıt olunan derslerin öğretim elemanları ile iletişime 

geçmek, ihtiyaçları hakkında öğretim elemanına bilgi vermek.    

 Her dönemin başında akademik uyarlamaya ihtiyaç duyulduğu takdirde güncel 

engellilik raporunu birim koordinatörlüğüne teslim etmek.  

 Akademik uyarlama mektuplarını 3 (üç) nüsha hazırlayarak (formlar, birim 

koordinatörlüğünün web sayfasından çıktı alarak veya koordinatörlüğe gelerek temin 

edilebilir) birime iletmek. Birim koordinatörlüğünde onaylanan formları dersin 

öğretim elemanına iletmek. İlgili öğretim elemanı da formu onayladıktan sonra, 

onaylı 1 (bir) nüshasını birim koordinatörlüğüne teslim etmek.  

 Birim koordinatörlüğüne kaydolurken verdiği e-posta adresine gelen 

mesajları takip etmek, e-posta adresinde değişiklik olduğu takdirde birime bilgi 

vermek.   

 Birim koordinatörlüğü web sayfasında yer alan güncel formları ve duyuruları takip 

etmek.  
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HİZMET FORMLARI 

EK-1 Hizmet Başvuru Formu 

 

Demografik Bilgiler 

Adı Soyadı:  Enstitü/Fakülte/Yüksekokul:  

Öğrenci Numarası: Bölümü: 

E-posta Adresi: Sınıfı: 

Telefon Numarası:  
 

Acil Durumlarda Ulaşılacak Kişi 

Adı-Soyadı: Telefon Numarası: 
 

Yetersizlik Türü (Belgelendirebileceğiniz yetersizliklerin tamamını işaretleyebilirsiniz) 
 

Görme Yetersizliği   ☐     İşitme Yetersizliği   ☐        Dil/ Konuşma Bozukluğu   ☐                                                     

 

Öğrenme Güçlüğü   ☐      Bedensel/Fiziksel Yetersizlik   ☐     Süreğen Hastalıklar   ☐ 

 

 

Otizm   ☐      Diğer (lütfen belirtiniz):   

Kullandığınız ilaçlar var mı? Varsa yan etkilerini yazınız. 

 
 

Uygun görüldüğü takdirde, talep ettiğiniz uyarlamalar/ihtiyaçlar nelerdir? 
 

 

Sınıfta Ses Kaydı Yapılması   ☐      Braille Sınav Materyali   ☐ 
 

 

Derste Kullanılan Görselin/Tahtanın Fotoğrafının Çekilmesi   ☐  

 

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

 

Alternatif Formatta Ders Materyali (Geniş sayfa, büyük punto vb.)   ☐  

 

 

Sınav İçin Yazıcı/Okuyucu   ☐      Sınav Süresi Artırımı (%.....)   ☐    
 

 

 

Sınıf Değişikliği/Sınıf İçinde Oturma Tercihi   ☐ 
 

 

Diğer (lütfen belirtiniz):   

 

Uyarlama Talep Ettiğiniz Dönem:        Güz   ☐             Bahar   ☐            Yaz   ☐ 

Uyarlama Talep Ettiğiniz Akademik Yıl:   
 

Yetersizliğinizin, eğitim-öğretim ortamında nasıl kısıtlamalara neden olduğunu belirtiniz. 
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Bu formda belirttiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Talep ettiğim uyarlamalar için 

yetersizlik durumum ile ilgili resmi belgelendirme (sağlık raporu) yapacağımı ve bu uyarlamaların 

engelli öğrenci koordinatörlüğü tarafından ayrıntılı olarak incelenip ilgili bölüme/anabilim dalına 

iletilmesi sonrasında belirleneceğini kabul ediyorum.  

 

                   İmza:                                                                                        Tarih: 

 

                                                Koordinatörlük Onayı ve İmzası 

Tarih 
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EK-2 Akademik Uyarlama Mektubu 

AKADEMİK UYARLAMA TALEP EDEN; 

Öğrencinin Adı Soyadı: 

Öğrencinin Numarası: 

Dersin Adı ve Kodu: 

AKADEMİK UYARLAMA TALEP EDİLEN; 

Öğretim Elemanının Adı Soyadı: 

 

SINIF İÇİ UYARLAMALAR 

HRÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Tarafından Uygun Görülen Uyarlamalar 
 

Sınıfta Kullanılan Görselin/Tahtanın/Materyalin Fotoğrafının Çekilmesi   ☐ 
 

Sınıfta Ses Kaydı Yapılması/Destekleyici Ses Donanımı   ☐      Not Tutucu   ☐ 
 

Ders Partneri(Aynı Sınıfta Öğrenim Gören Öğrenci/Öğrenciler   ☐ 
 

Ders Materyalinin (varsa) Elektronik Formatta Temini   ☐ 
 

Diğer (Lütfen Belirtiniz) : 
 

Öğretim Elemanı Tarafından Uygun Görülen Uyarlamalar 
 

Sınıfta Kullanılan Görselin/Tahtanın/Materyalin Fotoğrafının Çekilmesi   ☐ 
 

Sınıfta Ses Kaydı Yapılması/Destekleyici Ses Donanımı   ☐      Not Tutucu   ☐ 
 

Ders Partneri(Aynı Sınıfta Öğrenim Gören Öğrenci/Öğrenciler   ☐ 
 

Ders Materyalinin (varsa) Elektronik Formatta Temini   ☐ 

 

Diğer (Lütfen Belirtiniz) : 

 

SINAV İÇİ UYARLAMALAR 
 

HRÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Tarafından Uygun Görülen Uyarlamalar 
 

Büyük Puntolu Sınav Materyali   ☐      Braille Sınav Materyali   ☐       
 

Sınav İçin Okuyucu/Yazıcı   ☐      Sözlü Sınav   ☐      Sınav Süresi Artırımı (%.....)   ☐ 
 

Sınav Evrakının Flash İle Getirilmesi (PC Kullanan Öğrenciler için)   ☐ 
 

Diğer (Lütfen Belirtiniz) :  
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Öğretim Elemanı Tarafından Uygun Görülen Uyarlamalar 
 

Büyük Puntolu Sınav Materyali   ☐      Braille Sınav Materyali   ☐       
 

Sınav İçin Okuyucu/Yazıcı   ☐      Sözlü Sınav   ☐      Sınav Süresi Artırımı (%.....)   ☐ 
 

Sınav Evrakının Flash İle Getirilmesi (PC Kullanan Öğrenciler için)   ☐ 
 

Diğer (Lütfen Belirtiniz) :  

Öğretim Elemanı Tarafından Uygun Görülmeyen Uyarlamaların Nedeni: 

Akademik Uyarlamanın uygulanması öğretim elemanı ve öğrencinin ortak sorumluluğundadır. 

Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, uyarlamalarla ilgili olarak ek desteğe ihtiyaç 

duyulduğunda öğretim elemanı ve öğrenciye gereken rehberlik hizmetini verecektir.  

Tüm öğrencilerin eğitim öğretim hizmetlerinden eşit şekilde faydalanması hususunda verdiğiniz 

destek için teşekkür ederiz. 

HRÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü           Tarih:                           İmza:                                              

Öğrenci                                                                      Tarih:                           İmza:                                              

Öğretim Elemanı                                                      Tarih:                           İmza:                                              

 

Not: Lütfen bu mektubu ilgili öğretim elemanına imzalattıktan sonra aslını Harran Üniversitesi 

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü’ne teslim ediniz. Öğretim elemanı ve öğrenci mektubun bir 

kopyasını alabilir.  
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Ek-3 Ses Kayıt Taahhütnamesi 

 
 

Öğretim Elemanının Adı Soyadı: 
 

Öğrencinin Adı Soyadı: 
 

Öğrencinin Numarası: 
 

Dersin Adı, Kodu: 
 

Akademik Yıl ve Dönemi: 

 

1. Ses kaydı, derste yalnızca dersi veren öğretim elemanının izni ile alınabilir.  

2. Derslerde not tutamayan veya ders notlarını okuyamayan yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler 

sadece bireysel kullanımları için derslerde ses kaydı yapabilirler. 

3. Ses kayıtları, sadece bu formu imzalayan öğrenci tarafından ve sadece bu ders için bireysel 

çalışmak üzere kullanılabilir.  

4. Derslerde alınan ses kayıtları, ilgili öğretim elemanının açık onayı olmaksızın ve öğretim 

elemanı kaynak gösterilmeksizin hiçbir şekilde yayınlanamaz, başka kişi ve platformlarda 

paylaşılmaz.  

5. Derslerde alınan ses kayıtları, ilgili dersin öğretim elemanına ve derse katılan diğer öğrencilere 

karşı hiçbir şekilde kullanılamaz. 

 

Ses kayıt taahhütnamesini okudum ve anladım. Bu dersi alan öğrenci olarak yapacağım her ses 

kaydı için yukarıdaki yazılı ilkelere uyacağımı taahhüt ederim.  

 

      Öğrencinin; 

      Adı Soyadı:    

      Tarih 

      İmzası: 

    Öğretim Elemanının;   

    Adı Soyadı: 

    Tarih: 

    İmzası: 
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EK-4 Fotoğraf Kayıt Taahhütnamesi 

 

Öğretim Elemanının Adı Soyadı: 

Öğrencinin Adı Soyadı: 

Öğrencinin Numarası: 

Dersin Adı, Kodu: 

Eğitim Öğretim Yılı ve Dönemi: 

 

1. Fotoğraf çekimi, derste yalnızca dersi veren öğretim elemanının izni ile alınabilir.  

2. Derslerde not tutamayan veya ders notlarını okuyamayan yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler sadece 

bireysel kullanımları için derslerde ilgili yazılı gösterilen/yansıtılan materyalin fotoğrafını 

çekebilirler. 

3. Derslerde video kayıt alınamaz, ilgili görselin/materyalin yalnızca fotoğrafı çekilebilir. 

4. Fotoğraf çekimi esnasında öğrenci, dersin akışını bozamaz, sınıfta gezinemez ve ses çıkartamaz. 

5. Fotoğraf kayıtları, sadece bu formu imzalayan öğrenci tarafından ve sadece bu ders için bireysel 

çalışmak üzere kullanılabilir.  

6. Derslerde alınan fotoğraf kayıtları, ilgili öğretim elemanının açık onayı olmaksızın ve öğretim 

elemanı kaynak gösterilmeksizin hiçbir şekilde yayınlanamaz, başka kişi ve platformlarda 

paylaşılmaz.  

7. Derslerde alınan fotoğraf kayıtları, ilgili dersin öğretim elemanına ve derse katılan diğer öğrencilere 

karşı hiçbir şekilde kullanılamaz. 

8. Fotoğraf çekimi yalnızca ilgili öğrencinin cihazı ile yapılabilir. Ders partneri ve sınıf arkadaşları 

kendi cihazları ile öğrenci adına fotoğraf çekimi yapamaz. 

 

Fotoğraf kayıt taahhütnamesini okudum ve anladım. Bu dersi alan öğrenci olarak yapacağım her 

fotoğraf çekimi için yukarıdaki yazılı ilkelere uyacağımı taahhüt ederim.  

         

      Öğrencinin; 

      Adı Soyadı:    

      Tarih 

      İmzası: 

    Öğretim Elemanının;   

    Adı Soyadı: 

    Tarih: 

    İmzası: 
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EK-5 Ders Partnerliği Hizmeti 

Ders Partneri Taahhütnamesi (Öğrenci Formu) 
 

Yetersizliğinizden dolayı, not tutmakta güçlük çektiğiniz dersler için Harran Üniversitesi Engelli 

Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ders partneri hizmetinden yararlanmanız uygun görülmüştür. 

Bu taahhütnamede sizden aşağıda belirtilmiş olan sorumluluklarınızı okuyup, ilgili yerleri doldurup 

imzalamanız istenmektedir.   
 

Ders Bilgileri 
 

Akademik Yıl:  
 

Dönem (Lütfen yalnızca bir tanesini işaretleyin): Güz   ☐      Bahar   ☐      Yaz   ☐  
 

Dersin Adı ve Kodu:                                      
 

Ders Günü ve Saati: 

 

Öğretim Elemanının Adı Soyadı: 
 

Ders Partneri Hizmeti Alan Öğrencinin Sorumlulukları 

 

1. Önceden belirlenmiş gün, saat ve teknik formatta (fotokopi, fotoğraf, elektronik ortam vb.) 

tutulan notları ders partnerinden almak. 

2. Notları başka kişilerle kesinlikle paylaşmamak. 

3. Ders partneri ile saygı ve profesyonellik çerçevesinde bir ilişki sürdürmek. 

4. Öğretim elemanından izin alınması koşuluyla derste ses kaydı almak veya fotoğraf çekmek 

isteniyorsa ilgili ekipmanı ders partnerine temin etmek (ses kayıt cihazı, cep telefonu vs.). 

5. Herhangi bir aksaklık veya iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda ders partnerini ivedilikle 

bilgilendirmek. 

6. Mazeretsiz olarak devam edilmemiş derslere ait notları istememek. 

 

Yukarıda belirtilen sorumluluklarımı okudum ve anladım. Bu sorumlulukları yerine getirmemem 

durumunda ders partneri hizmetinden yararlanmayacağımı kabul ediyorum.  

Öğrencinin;  

Adı Soyadı:   

E-Posta Adresi:  Telefon Numarası:  

Tarih:  İmza:  
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Ders Partneri Taahhütnamesi (Ders Partneri Formu) 
 

Öncelikle ders partneri olmak istediğiniz için teşekkür ederiz. Yetersizliğinden ötürü not tutma, 

not paylaşımı ve okuma hizmetlerine ihtiyacı olan bir öğrenci ile aynı dersi alıyorsunuz. Ders 

partneri hizmetiniz süresince kısmi zamanlı çalışan öğrenci olarak görevlendirileceksiniz. Ders 

partneri hizmeti süresince Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından 

sene sonunda düzenlenecek etkinliklere, partnerliğini yaptığınız öğrenci ile birlikte katılma 

imkânına sahip olacaksınız. 

Bu taahhütnamede sizden aşağıda belirtilmiş olan sorumluluklarınızı okuyup, ilgili yerleri 

doldurup imzalamanız istenmektedir.   
 

Ders Bilgileri 
 

Akademik Yıl:  
 

Dönem (Lütfen yalnızca bir tanesini işaretleyin): Güz   ☐      Bahar   ☐      Yaz   ☐  
 

Dersin Adı ve Kodu:                                      
 

Ders Günü ve Saati: 

 

Öğretim Elemanının Adı Soyadı: 
 

Ders Partneri Hizmeti Alan Öğrencinin Sorumlulukları 

 

1. Derse düzenli devam ederek, not tutmak. 

2. İlgili öğrenciyle, önceden belirlenmiş şekilde (fotoğraf, fotokopi ve elektronik ortamda) notları 

paylaşmak. 

3. İlgili öğrenciye, öğretim elemanından izin almışsa, derste ses kaydı alması veya fotoğraf 

çekmesi için yardımcı olmak. 

4. Herhangi bir aksaklık veya sağlık sorunları nedeniyle derse devam edilememesi durumunda 

ders partnerliği yaptığı öğrenciyi bilgilendirmek.   

5. Ders partnerliği yaptığı öğrencinin kimlik ve yetersizliği ile ilgili bilgileri kimseyle 

paylaşmamak. 
 

Yukarıda belirtilen sorumluluklarımı okudum ve anladım. Bu sorumlulukları yerine getirmemem 

durumunda ders partneri hizmetinden yararlanmayacağımı kabul ediyorum.  
 

Ders Partnerinin; 

Adı Soyadı:   

E-Posta Adresi:  Telefon Numarası:  

Tarih:  İmza:  
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AKADEMİK UYARLAMA MEKTUBUNUN KULLANIMI 

Akademik Uyarlama Mektubu, ihtiyacı olan öğrencilerin, bireysel özelliklerine göre 

ders ve sınavlarda yapılabilecek öğretim uyarlamalarını kapsayan bir formdur. 

Akademik uyarlamaların yapılabilmesi için öğrencinin birime başvuru yapması 

gerekmektedir. Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü Hizmet Talep 

Formu (Ek-1) ile koordinatörlüğe başvuran tüm öğrenciler, her akademik dönemin en 

geç ders ekle-sil döneminin sonuna kadar ilgili formu alabilir.  

Öğrenci bu formu, bir nüshası kendisinde, bir nüshası uyarlama talep ettiği öğretim 

elemanında, biri nüshası da Birim Koordinatörlüğünde kalacak şekilde 3 (üç) kopya 

olarak alır. Formda yer alan uyarlamalardan istediğini ve uygun görülenleri 

HÜEÖBK’nde görevli öğretim elemanları ile birlikte doldurur. Ardından uyarlama 

talep ettiği dersi veren öğretim elemanına aynı 3 nüshası ile kapalı zarf içerisinde 

götürerek, formu öğretim elemanıyla da doldurur. Öğretim elemanı da uygun gördüğü 

uyarlamaları kabul ederek üç formu imzalar. Karşılıklı imzalanan formların bir 

nüshası kendisinde, bir nüshası öğrencide, diğer nüshası da HÜEÖBK’de kalır.  

Önemli Not 

1. Akademik uyarlama mektuplarının öğretim elemanına ve birime teslim 

edilmesi hizmet alan öğrencinin sorumluluğundadır.  

2. Akademik uyarlamaların uygulanmasındaki güçlük ve aksaklıkların birim 

koordinatörlüğüne zamanında bildirilmesi hizmet alan öğrencinin 

sorumluluğundadır. 

3. Akademik uyarlama formu her akademik dönemde, uyarlama istenen her ders 

için ayrı olarak düzenlenmelidir. 

4. Öğretim elemanın imzasının olduğu formun bir nüshasının ders ekle-sil 

döneminin son bulmasından en geç bir hafta sonra birim koordinatörlüğüne 

teslim edilmesi hizmet alan öğrencinin sorumluluğundadır. Aksi takdirde 

form geçersiz sayılacaktır.  
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SES KAYIT ve FOTOĞRAF KAYIT  

TAAHHÜTNAMELERİNİN KULLANIMI 

Akademik uyarlama mektubunun ders içi uyarlamalar kısmında yer alan ses kaydı ve 

fotoğraf çekiminin mahremiyet konusuna dikkat edilerek yapılması, öğretim elemanı 

ve öğrencilerin yaşayabilecekleri aksaklıklar nedeniyle oluşabilecek problemleri 

önlemesi açısından önemlidir.  

Ses Kayıt Taahhütnamesi (Ek-3) ve Fotoğraf Kayıt Taahhütnamesi’nde (Ek-4) 

öğrencilerin uyması gereken kurallar yer almaktadır.  

Akademik Uyarlama Mektubu’nda “ses kayıt ve/veya fotoğraf kayıt” seçeneğini 

işaretleyen öğrencilerin, uyarlama mektubu ile birlikte “ses kayıt ve/veya fotoğraf 

kayıt” taahhütnamelerini 3 nüsha şeklinde çıkartmaları ve bir nüshası kendilerinde 

kalmak koşulu ile engelli öğrenci koordinatörlüğüne ve ilgili öğretim elemanına 

teslim etmeleri gerekmektedir.  

Ses Kayıt (Ek-3) ve Fotoğraf Kayıt (Ek-4) Taahhütnamelerinin bir örneği Harran 

Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü’nün internet sayfasında 

“Formlar” bölümünde mevcuttur.  
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