2018-2019 YAZ OKULU DUYURUSU
Yaz okulu kayıtları ve danışman onayları ODTÜ Ankara ve ODTÜ KKK dersleri için 25 Haziran 2019 – 27
Haziran 2019 tarihleri arasında etkileşimli ortamda yapılacaktır. Danışman onayları akademik
danışmanlar tarafından uzaktan verilecektir (danışman onayı için Kampusta bulunmanız
gerekmemektedir). Yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin bu belgede yer alan açıklamaları dikkatle
okumaları önerilmektedir. Yaz okulu dersleri Lisans ve İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri için 1
Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. Final sınavları 9 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir.
Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler
ODTÜ KKK ve ODTÜ Ankara Kampusu’nda yaz okulunda açılması planlanan derslere ÖİBS 64 numaralı
programdan ulaşılabilir.
https://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/
Kayıt tarihlerine kadar bölümler ve programlar dersler üzerinde değişiklikler yapabilirler. Bu nedenle
kayıtlar öncesinde açılması planlanan derslerin kontrolü önem taşımaktadır.
Yaz Okulu Kuralları
ODTÜ KKK ve ODTÜ Ankara dersleri için aynı tarihlerde kayıt işlemi yapılacaktır. Öğrencilerimiz ODTÜ
KKK veya ODTÜ Ankara derslerini alabilirler. Dikkat edilmesi gereken tek şey, KKK’ dan bir ders ve
Ankara’dan bir ders alınamaz. Alınacak iki dersin aynı kampustan olması gerekir. ODTÜ KKK’ da
açılmakta olan bir dersin eşdeğeri ders ODTÜ Ankara Kampusu’nda alınabilecektir. ODTÜ Ankara
dersleri ile ilgili kriter ve diğer koşullar dersi veren bölüm tarafından belirlenmekte olup ODTÜ KKK
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacaktır.
Yaz okulunda toplamda iki ders alınabilir (kredi sayısı için bir sınır bulunmamaktadır).
Yaz Okulunda ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. Etkileşimli ders kayıtları 25 Haziran 2019
Salı günü saat 09:00’da kampus içi ve dışına açılacaktır. Öğrencilerimizin kayıtlar ve danışman onayları
için kampuslarda bulunmaları gerekmeyecektir. Danışman onayları akademik danışmanlar tarafından
uzaktan verilecektir. Etkileşimli ders kayıtları ve danışman onayları 27 Haziran 2019 Perşembe günü
saat 16:00’da sona erecektir.
ODTÜ Ankara Kampusu’nda açılan bazı derslerin popüler oldukları ve kontenjanlarının kısa sürede
dolduğu bilinmektedir. Böyle dersleri almayı planlayan öğrencilerimizin kayıt süresinin ilk saatlerinden
itibaren işlemlerini yapmaları önem taşımaktadır. Yeterli sayıda kayıt olmadığı için açılamayan dersler
27 Haziran 2019 Perşembe gün içerisinde öğrencilere e-posta aracılığıyla duyurulacaktır.
Yaz okulunda KKK ve Ankara Kampusu’nda alınacak dersleri akademik danışman ve/veya program
koordinatörlerinin uygun bulması gerekmektedir. Program koordinatörü ve/veya akademik
danışmanınız ile iletişim halinde olmanız önerilmektedir. Danışmanlar tarafından onay verilmeyen
dersler etkileşimli kayıtlar sonrasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından düşürülecektir.
Bahar dönemi sonu itibariyle sınamalı (probation) durumunda olan öğrenciler yaz okulunda sadece
daha önce almış oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Önceden almış oldukları bir seçmeli dersin yerine
saydırmak üzere yeni bir seçmeli ders alınabilir.

2017-2018 Bahar Dönemi öncesinde alınmış ve DD veya üzeri not ile geçilmiş dersler üç dönem kuralı
nedeniyle 2018 - 2019 Yaz Okulunda alınamaz. Probation durumunda olan öğrenciler için bu kural
uygulanmaz. Kuzey Kıbrıs Kampusu veya Ankara Kampusunda yaz okuluna katılmayı ve yurtlarda
kalmayı planlayan öğrencilerin başvurularını, ilgili yurt müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir. Bahar
dönemi sonu itibariyle lisans programlarına başlamaya hak kazanan öğrenciler yaz okuluna katılabilir.
Bu öğrencilerin ÖİM’ye kayıt tarihlerinden önce başvuru yapmaları gerekmektedir.
Mühendislik Programı Öğrencileri için Not:
Yaz okulunda Ankara Kampusunda alttaki dersler Non-Technical Elective kategorisinde alınamazlar.
History of Jazz (MUS 231, MUS 232, MUS 331, MUS 332), History of Music (MUS 241, MUS
242), Foundations of Distance Education (CEIT 321).
Yaz okulu ile ilgili genel kurallar alttaki yönergede yer almaktadır.
http://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/yaz-okulu-yonergesi

Ödeme İşlemleri
Yaz Okulu dersleri için kredi başı ders ücretinin Türkiye İş Bankası, ODTÜ KKK Şubesi Online Hesabına
yatırılması gerekmektedir (3B Ekranı, Kurum Kodu: 006, Ödeme Türü: KKK). Sistemde borç tanımlı
olmadığı için ödemenin alınacak kredi sayısına bağlı olarak öğrenci tarafından hesaplanarak yapılması
gerekmektedir. Ödemeler, 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 16:00’ya kadar yapılabilecektir.
ODTÜ KKK dersleri için kredi başı ders ücreti 515 TL olarak belirlenmiştir.
Ankara Kampusunda alınacak dersler için kredi başı ders ücreti alttaki tabloda belirtilmiştir.
İşletme
İktisat
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İngilizce Öğretmenliği
Psikoloji
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

78 TL
78 TL
78 TL
36 TL
36 TL
36 TL
72 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL

Ücretsiz MAT 120 Uygulaması: 2018-2019 Akademik Yılı Güz Döneminde MAT 100 dersini ilk defa alıp
geçer not alan ve izleyen Bahar Döneminde MAT 119 dersini alarak başarılı olan öğrenciler yaz
okulunda KKK’da açılan MAT 120 dersini ücretsiz alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin öğrenci linkte
yer alan öğrenci başvuru formunu çıktı alarak sadece öğrenci bilgileri ve isteği /açıklaması bölümlerini

doldurmaları ve en geç 18 Haziran 2019 tarihine kadar taratılmış formu nccreg@metu.edu.tr adresine
göndermeleri gerekmektedir.
Kredi Kartı ile Ödeme:
OPAY sistemini kullanarak öğrenim ücreti ödemesi yapılabilir. OPAY sistemi KKK dersleri için belirlenmiş
kredi ücreti esas alınarak düzenlenmiştir. OPAY sistemi Ankara dersleri için de kullanılabilir. Sistemde
Ankara dersleri için gerekli kredi başı ders ücretleri tanımlı olmadığından Ankara dersleri için ödeme
yapacak öğrencilerin ödeme yapmak istedikleri tutara yakın bir miktarı seçerek ödeme yapmaları
mümkündür. Fazla yapılan ödemeler Ağustos ayı içerisinde iade edilecektir.
Gerekçeli durumlarda yaz okulu öğrenim ücreti iade başvuru için son gün 19 Temmuz 2019’dur.

