
Akademik Uyarlama Talepleri 

Akademik uyarlamaların sağlanması için birime başvuru yapmanız gerekmektedir. Akademik 

uyarlamalar hizmet alan öğrencinin engel durumu ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir ve 

dersi veren öğretim elemanına (ve gerekirse dersin koordinatörüne) hizmet alan öğrenci aracılığıyla 

kapalı zarf içinde iletilir. Talep edilen her ders için ayrı bir mektup hazırlanır.  

Akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir: 

1. Bu dönem uyarlama almayı talep ettiğiniz derslerin isimleri, kodları ve dersleri veren öğretim 

elemanlarının isimlerini belirleyiniz. 

2. En geç ekle-sil döneminin sonuna kadar Engelsiz ODTÜ Birimi’ne bireysel başvuru yapınız ve 

randevu alınız. 

3. Randevu gününüzde ihtiyaçlarınız doğrultusunda başvurduğunuz ders(ler)e yönelik 

uyarlamalar belirlenecek ve akademik uyarlama mektubunun hazırlanma süreci 

başlayacaktır. Başvurunuzu yaptıktan sonraki bir hafta içinde mektubu imzalamak ve teslim 

almak üzere size e-posta ya da telefon yoluyla ulaşılacaktır. 

4. Mektubun hazır olduğu bilgilendirmesi yapıldıktan sonra birime gelerek mektubu teslim 

alınız. 

5. Mektubu dersi veren öğretim elemanına imzalatınız. 

6. İmzalanmış mektubun aslını birime teslim ediniz. Öğretim elemanına, talepte bulunursa, 

mektubun kopyasını bırakabilirsiniz. 

7. Mektubun birim başkanımız tarafından imzalanmasından (yani mektubun hazır olduğu 

bilgilendirmesi size iletildikten) sonraki bir ay içinde öğretim elemanına imzalatılarak birime 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

a. Örneğin; 20.09.2019 tarihinde size bilgilendirme yapılmışsa mektubun öğretim 

elemanına imzalatılarak birime teslim edilmesi için son tarih 20.10.2019’dur. 

Birimimiz bu tarihten sonra imzalatılan ve birime teslim edilen mektuptaki 

uyarlamaların sağlanmasını taahhüt etmemektedir. 

b. Mektubun teslim alınmasını takip eden bir ay içinde öğretim elemanına 

ulaşamayacağınız kesin ise engelsiz@metu.edu.tr adresini cc’ye ekleyerek öğretim 

elemanına birimimizden uyarlama desteği aldığınıza yönelik bir e-posta atınız. Böyle 

bir durum söz konusu ise konuyla ilgili birimimize danışabilirsiniz. 

 

 Akademik uyarlama mektuplarının öğretim elemanına ve birime zamanında teslim edilmesi 

hizmet alan öğrencinin sorumluluğundadır.  

 Akademik uyarlamaların uygulanmasındaki aksaklık ya da güçlüklerin birime zamanında 

bildirilmesi hizmet alan öğrencinin sorumluluğundadır. 

 Sınav veya sunum gibi zamanı önceden belli olan değerlendirmeler için yer ve gözetmen 

sağlanması zaman alabileceğinden bu değerlendirmelerin olduğu hafta uyarlama talep 

edilmesi gerekli düzenlemelerin sağlanmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle lütfen 

mümkünse dönem başında bireysel başvuru yapınız. Bu mümkün değilse uyarlama 

düzenlemelerinin yapılması için makul bir zaman öncesinde başvurunuzu gerçekleştiriniz. 

 Geriye dönük uyarlamalar yapılmamaktadır.  Tüm uyarlama düzenlemeleri, değerlendirme 

(sınav, sunum, ödev vb.) öncesinde planlanmakta ve geçmişe yönelik herhangi bir uygulamayı 

içermemektedir. 

 Öğrencilerimizin uyarlama hizmetleriyle ilgili olumlu ve olumsuz geri bildirimlerini birimimizle 

paylaşmalarını rica ederiz. 
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