
 

 

 
Akademik Uyarlama Formunun Kullanımı 

 

Akademik Uyarlama Formunun Kullanımı 

Akademik Uyarlama Formu, ihtiyacı olan özel gereksinimli öğrencilerin, bireysel özelliklerine 

göre ders ve sınavlarda yapılabilecek öğretim uyarlamalarını kapsayan bir formdur. Akademik 

uyarlamaların yapılabilmesi için, öğrencinin uyarlama talep ettiği dersin öğretim elemanına ya da 

bölümünün Engelli Öğrenci Akademik Birim temsilcisine başvuru yapması gerekmektedir. Bartın 

Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Hizmet Talep Formu (Ek-1)’na Koordinatörlük 

web sayfasında “Formlar” kısmından ulaşabilirler.  

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

biri nüshası da Birim Koordinatörlüğünde kalacak şekilde 3 (üç) kopya olarak hazırlar. Formda yer 

alan uyarlamalardan istediği ve uygun görülenler uyarlama talep ettiği öğretim elemanı / eğitim 

gördüğü bölümün Engelli Öğrenci Akademik Birim temsilcisi ile birlikte doldurulur. Öğretim elemanı 

uygun gördüğü uyarlamaları kabul ederek üç formu da imzalar. Karşılıklı imzalanan formlardan biri 

öğretim elemanın kendisinde, biri öğrencide, diğeri de BÜEÖBK’nde kalır.   

 

Önemli Not: 

1. Akademik uyarlama mektuplarının öğretim elemanına ve birime teslim edilmesi uyarlama 

talep eden öğrencinin sorumluluğundadır.  

2. Akademik uyarlamaların uygulanmasındaki güçlük ve aksaklıkların birim koordinatörlüğüne 

zamanında bildirilmesi uyarlama talep eden 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 uyarlama talep 

eden öğrencinin sorumluluğundadır. Aksi takdirde form geçersiz sayılacaktır. 



 

 

 
Ses Kayıt ve Fotoğraf Kayıt Taahhütnamelerinin Kullanımı 

 

Ses Kayıt ve Fotoğraf Kayıt Taahhütnamelerinin Kullanımı 

Akademik uyarlama formunun ders içi uyarlamalar kısmında yer alan ses kaydı ve fotoğraf çekiminin 

özel hayatın gizliliği/kişisel verilerin korunması konularına dikkat edilerek yapılması, öğretim elemanı 

ve öğrencilerin bireysel haklarına aykırı olabilecek ve hak ihlalini oluşturabilecek durumların 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 hazırlamaları ve bir nüshası kendilerinde kalmak koşulu ile Engelli Öğrenci Birim 

Koordinatörlüğüne ve ilgili öğretim elemanına teslim etmeleri gerekmektedir.  

Ses Kayıt (Ek-3) ve Fotoğraf Kayıt (Ek-4) Taahhütnamelerinin bir örneği Bartın Üniversitesi Engelli 

Öğrenci Birim Koordinatörlüğü’nün internet sayfasında “Formlar” bölümünde mevcuttur.  

Not: Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında ses ve görüntü kaydı konusunda öğretim 

elemanının, engelli öğrencinin ve diğer öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak adına 

dönem başında engelli öğrencimize ses ve görüntü kaydını amacı, sınırları ve gerekliliğine ilişkin 

bilgi verilmelidir.  

 

 


