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en ünlü üniversiteler
sıralamasında
ilk 100’de.*

Rektörün Mesajı
Sevgili Öğrencilerimiz,
Uzun ve yorucu bir çalışma dönemi sonunda ODTÜ’lü olmaya hak
kazandınız, bu başarınızdan dolayı sizi candan kutlarım.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak amacımız, en üstün
akademik standartlarda yetişmeniz ve kişisel-sosyal gelişiminiz için
en iyi çalışma ve yaşam ortamına sahip olmanızdır. Sizi, kendi
alanında en iyi şekilde yetişmiş, kendine güvenen, yenilikçi, yaratıcı
ve sorumluluk bilincine sahip liderler olarak topluma kazandırmayı
hedefliyoruz.
ODTÜ’nün sahip olduğu “eğitim-öğretim ortamı”, üniversite
karşılaştırmalarında dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. Bu
önemli ayrıcalığın kaynağı, çok nitelikli akademik kadromuz, yurt
içinden ve yurt dışından gelen başarılı öğrencilerimiz, zengin fiziki
ve sosyal olanaklarımız ve öğrenmeyi ve üretmeyi destekleyen
değerlerimizdir. ODTÜ’de eğitim göreceğiniz dönemde sosyal,
kültürel, sanatsal, düşünsel faaliyetlere ve spor etkinliklerine aktif
olarak katılmanız hem üniversitemizin zenginliğine, hem kişisel
gelişiminize katkıda bulunacaktır.
Üniversitemizin size sunduğu akademik ve sosyal olanakları bir an
önce tanımanızı ve ilgi alanlarınız doğrultusunda bu olanaklardan
yararlanmanızı istiyoruz. Üniversite yaşamınız boyunca size
yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu el kitabında,
üniversitemizin çeşitli birimleri ile ilgili özet bilgiler yer almaktadır.
Dört yılınızı geçireceğiniz, ODTÜ kampusunda, size sunulan
akademik, sosyal, kültürel ve sportif olanaklar hakkında daha
ayrıntılı bilgi için ilgili birime başvurunuz.
ODTÜ’de yoğun ve heyecan dolu bir dönem sizi bekliyor. Birlikte
olacağımız dönem çok çabuk geçecektir ve ODTÜ’de olduğunuz
her günü en iyi şekilde değerlendirmeniz önemlidir. Bu nedenle,
hepinizi ODTÜ’nün öğrenim ve üretim ortamına aktif olarak
katılmaya ve ODTÜ’lü olmanın ayrıcalığını yaşamaya davet
ediyorum.
ODTÜ’de başarı ve mutluluk dolu günler dilerim.
Sevgilerimle,
*Mart 2012’de yayınlanan ve 17 binden fazla
akademik görüşe başvurularak yapılmış en
geniş uluslararası araştırmaya dayanan yıllık
“Times Higher Education World Reputation
Rankings 2012” raporuna göre.

Prof. Dr. Ahmet Acar
Rektör
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Akademik Bilgiler
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)
Öğrenim yaşamınız boyunca akademik konularda bütün işlerinizi yürütecek ve size rehberlik yapacak birim,
ÖİDB'dir. Rektörlük binasının yanında bulunan birim, üniversiteye kayıt için geldiğiniz ilk günden itibaren
burs, diploma, askerlik, çift ana dal, yan dal, yatay geçiş vb. gibi konularda uzmanlaşmış yaklaşık 50
personeli ile size hizmet verecektir. Birimde, hazırlık sınıfından itibaren karşılaşacağınız tüm akademik
sorunlarınızı çözümleyecek program danışmanları bulunmaktadır. ÖİDB'deki program danışmanlarına
şahsen veya aşağıda belirtilen telefon numaraları ve e-posta adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Öğrenciler için Haber Bülteni
Öğrenciler için Haber Bülteni, sizleri ilgilendiren akademik konularda bilgi sunmak amacı ile, iki ayda bir
çıkarılır. Bülteni düzenli okursanız, yönetmelikler konusunda her türlü bilgiyi edinebilir, güncel olan akademik
konularda yapmanız gerekenleri ve bu işlemler ile ilgili tarihleri öğrenebilirsiniz. Bültenlere ayrıca başlıkta
belirtilen internet adresinden ulaşılabilir.
Öğrenci Kimlik Kartları
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt sırasında kimlik kartı verilir. Kimlik kartları "akıllı kart"
özellikleri taşır. Kimlik kartı elektronik cüzdan olarak da kullanılır. Öğrencilerimiz kartlarına banka
hesaplarından para yükleyip, öğrenci kafeteryasında nakit para ödemeksizin yemek ücretlerini akıllı kart
vasıtası ile ödeyebilirler. Ayrıca üniversite içinde bazı mekanlara girişte e-kimlik olarak da kullanılır. Kimlik
kartları, yeni öğrencilere kayıt sırasında, diğerlerine ÖİDB'den şahsen verilir. Öğrencinin kimlik kartı
arkadaşına veya yakınına verilmez.
Disiplin İşlemleri
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere
yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen, uyulması gerekli hususlara
uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette
bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve teşkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla
düzenlenmiştir. Öğrencilerin yönetmelikte yer alan kuralları bilmelerinde yarar vardır. İlgili yönetmeliğe
başlıkta belirtilen internet adresinden ulaşılabilir.
Askerlik İşlemleri
Askerlik sevk tehir işlemleri; 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yapılır. Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin
askerlik işlemleri ÖİDB tarafından yürütülür. Askerlik sevk-tehir işlemi, öğrencinin lisans programına kayıt
yaptırmasından itibaren en geç iki ay içinde askerlik şubelerine bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi
süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden öncelikle
18 yaşını bitirmiş, 19 yaşından gün almış olanların sevk-tehir işlemleri yapılır. 19 yaşından gün almamış
olanların askerlik sevk-tehir işlemleri daha sonra yapılmak üzere bekletilir. 29 ve üzeri yaşta olan öğrenciler
için sevk-tehir işlemi yapılmaz.
Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, kayda gelmeme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme, iki dönem üst
üste izinli sayılma, disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılma, lisans programında azami öğrenim
süresinin dolması nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, en geç iki ay içinde, öğrencilere ait
bilgiler askerlik şubelerine bildirilir. Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde
askerlik şubesine giderek yedek subay adaylığına karar aldırır. Bu kararı aldırmayanlar hakkında askerlik
şubelerince kanuni işlem yapılır. Askerlik nedeni ile polis veya jandarma tarafından aranması durumunda,
öğrencinin ÖİDB/Askerlik birimine başvurması gerekir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
T: (312) 210 34 17 veya (312) 210 21 31 - F: (312) 210 79 60 / e-posta: oidb@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr
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Akademik Bilgiler
Yaz Okulu, Değişim Programları
Yaz Okulu
Altı hafta süre ile açılan yaz okuluna isteyen öğrenci kayıt yaptırabilir. Süre, final sınavlarını da kapsar. Yaz
okulunda en fazla iki ders, maksimum sekiz kredi ders alınabilir. Yaz okulu katkı payı “kredi” başına ödenir.
Yaz okulu sayesinde:
• Öğrenciler üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarından yaz aylarında da faydalanabilir,
• Açılan seçmeli dersler ile öğrenciler dönem içindeki ders program yüklerini haﬁﬂetebilirler,
• Yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrenciler programları daha rahat izleyebilirler ve üstün
başarılı öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler,
• Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersler yaz aylarında da açılarak
başarısız öğrencilere fırsat sağlanır ve eğitim verimi artırılır.
Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programlarını, Uluslararası İşbirliği Ofisi (Kütüphane Binası, Solmaz İzdemir
Salonu, t: +90 (312) 210 22 98) yürütür. Bu programlar, ODTÜ'nün yurt dışındaki üniversitelerle imzalamış
olduğu resmi anlaşmaların bir bölümüdür. ODTÜ'de bir tam akademik yılı tamamlamış ve belirlenen diğer
kriterlere de uygun öğrenciler, öğrenci değişim programına başvurabilir. Değişim öğrencileri, yurt dışındaki
üniversiteye bir dönem ya da bir akademik yıl boyunca devam eder ve sonra ODTÜ'ye dönüp öğrenimlerini
tamamlarlar. Öğrenciler öğrenim harcını gittikleri üniversiteye değil, ODTÜ'ye öderler.
ODTÜ ile değişim programı yapılan bazı ülkeler: ABD, Almanya, Avustralya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Norveç, Ukrayna,
Yeni Zelanda, Polonya, Portekiz.
Öğrencilere lisans ve lisansüstü seviyesinde çift diploma alma imkanı sağlayan uluslararası ortak programlar
da bulunmaktadır. Uygulanmakta olan değişim programlarının yanı sıra Avrupa Birliği tarafından
desteklenen Erasmus değişim programıyla, katılan öğrenciye AB üyesi bir ülkedeki üniversitede geçen
eğitim süresince, aylık olarak belli miktarda maddi destek de sağlanır. Ayrıntılı bilgi için:
www.ico.metu.edu.tr/node/75
Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları
Lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağlayanlar, ana dal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift ana
dal veya yan dal programlarını izleyebilirler.
Çift ana dal programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin
aynı zamanda ikinci bir dalda öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift ana dal programını tamamlayan
öğrenciye o bölüme ait lisans diploması verilir. Öğrenci, duyurulmuş olan çift ana dal programına kendi
lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.
Öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal programında
aldığı tüm kredili (W notu alınan dersler alınmamış ders kapsamındadır) dersleri başarıyla tamamlamış
olması, başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması, ana dal programının ilgili sınıfında
başarı sıralaması itibari ile en üst %20'de bulunması ve başvurunun başvurduğu bölüm ve Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından uygun görülmesi gerekir.
Yan dal programının amacı ana dal programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda
bilgilenmelerini sağlamaktır. Yan dal programını tamamlayan öğrenciye sertifika verilir. Öğrenci duyurulmuş
olan yan dal programına, ana dal programının en erken 3. ve en geç 6. dönemin başında başvurabilir.
Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal programında aldığı
tüm kredili (W notu alınan dersler alınmamış ders kapsamındadır) dersleri başarıyla tamamlamış olması,
başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurunun başvurduğu bölüm ve Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi gerekir. Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal
alanında lisans ve ön lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
Çift ana dal ve yan dal programı veren bölümlere ile ilgili ayrıntılı bilgi: www.oidb.metu.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
T: (312) 210 34 17 veya (312) 210 21 31 - F: (312) 210 79 60 / e-posta: oidb@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr
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Akademik Bilgiler
Yatay Geçişler
Yatay Geçiş
Yönetmelikler çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
Başvuru koşulları ve kontenjanlar her dönem başında duyurulur.
Genel Kontenjan
Genel kontenjan, ODTÜ içi veya dışından başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program
eşdeğer olan öğrencilerin kontenjanıdır. ODTÜ dışından başvurular sadece güz dönemleri için yapılır.
Kurum içi genel kontenjan (başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi) için koşullar:
• Öğrenci yatay geçiş başvurusu yaptığı döneme "kayıtlı" olmalıdır.
• Öğrenci lisans programında en az iki dönemi başarı ile tamamlamış olmalıdır.
• Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış
olmalıdır (ODTÜ için kredili derslerde en az DD, kredisiz derslerde S). Dolayısı ile kayıtlı olduğu
dönemlerde, programlarında yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da kayıtlı olduğu herhangi
bir dönemde, programlarında yer alan herhangi bir dersten başarılı olmayan notu (ODTÜ için FF, FD, NA,
U, I, W) bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
• Öğrencinin genel not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.
Ayrıca, adayların LYS puanı ile ilgili olarak ilan edilen özel koşulları sağlaması gerekir.
Özel Kontenjan
Kurum içi özel kontenjanı, ODTÜ içinden başvuru yapan öğrencilerden, başarı yetersizliği ve/veya program
uyuşmazlığı nedeni ile "Kurum içi genel" kontenjan kategorisinden yararlanma imkanı olmayan öğrencilerin
kontenjanıdır. Bu kontenjanın amacı; üniversiteye giriş sırasında, kişisel yetenekleri ile uyumlu olmayan ya
da hatalı tercih yapan öğrencilere fırsat tanınmaktır.
Kurum içi özel yatay geçiş kontenjanı (başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi) için koşullar:
• Öğrenci yatay geçiş başvurusu yaptığı dönem "kayıtlı" olması ve dönem sonunda hangi nedenle olursa
olsun, üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmsı gerekir.
• Öğrenci lisans programında (İngilizce hazırlık sınıfı dışında) en az iki dönem tamamlamış olmsı gerekir.
• Öğrenci kayıtlı olduğu programda aldığı tüm "kredili" dersleri başarı ile tamamlamış olmsı gerekir.
• Geçiş yapılmak istenilen programın, varsa, öngörülen diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olmsı gerekir.
• Öğrenci genel not ortalaması en az 1.25/4.00 olmalıdır.
• Öğrenci girdiği yıla ait LYS puanı, başvurduğu programın o yıla ait LYS genel kontenjan taban puanından
yüksek olmsı gerekir.
Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresi hesabına önceki bölümlerinde harcamış olduğu süreler katılır.
Yatay geçiş ile ilgili detaylı bilgi için: www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/index.html

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
T: (312) 210 34 17 veya (312) 210 21 31 - F: (312) 210 79 60 / e-posta: oidb@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr
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Akademik Bilgiler
Yönetmelikler
Yönetmeliklerden Özet Bilgiler
Üniversitede uygulanmakta olan tüm yönetmeliklere ulaşmak için: www.oidb.metu.edu.tr
Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nden özet bilgiler aşağıda verilmiştir:
Eğitim Öğretim Yılı
Bir eğitim-öğretim yılı her biri 16 haftalık iki dönemden oluşur. Dönemlere sınav süreleri de dahildir. Normal
eğitim-öğretim yılının bitiminde altı hafta süreli yaz okulu açılır.
Öğretim Dili
Üniversitemizde öğretim dili İngilizce’dir. Öğrencilerin İngilizce dil bilgisi seviyelerinin, dersleri izleyebilecek
düzeyde olup olmadığı, ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun İngilizce Yeterlik Sınavı ile saptanır. İngilizce
Yeterlik Sınavında başarı gösteremeyen veya sınava giremeyenler Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfına
alınır. Doğrudan İngilizce hazırlık sınıfını okumak isteyen öğrenciler Yerleştirme Sınavına (Seviye Tespit) alınır.
Öğrenim Süresi
Normal eğitim öğretim süresi, lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans ve yüksek lisans derecesini
birlikte veren programlar için beş yıl (on yarıyıl)’dır.
Azami eğitim-öğretim süresi, lisans programları için 7 yıl (14 yarıyıl), lisans ve yüksek lisans derecesini
birlikte veren programlar için 9 yıl (18 yarıyıl)’dır. Ek eğitim öğretim süresi, azami eğitim öğretim süresi
sonunda mezun olamayan öğrencilere mezuniyet koşullarını sağlamak üzere verilen bir yıl (2 yarıyıl)’dır.
İngilizce hazırlık programında geçirilen süre ve ilgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal, azami
ve ek eğitim öğretim süresine dahil değildir. Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten
itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar ve değişim
programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, normal, azami
ve ek eğitim öğretim süresine dahildir.
Lisans Programına İntibak ve Ders Sayımı
Öğrencilerin lisans programına aşağıda belirtilen durumlardaki intibak ve/veya ders sayımı işlemleri, ilgili
bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
• Yatay veya dikey geçiş.
• Daha önce herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitim görmüş olanların lisans programlarına
yerleştirilmesi veya kabul edilmesi.
• ODTÜ’de öğrenci iken diğer bir yükseköğretim kurumundan ders alınması.
• Azami eğitim öğretim süresinin sonunda verilen ek eğitim öğretim süresinin bitimiİntibak ve ders sayımı
İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
• İntibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
• Önceki programda alınmış ancak güncel müfredatta yer almayan dersler intibak dışı bırakılır.
• CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve
hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.
• DC, DD, FD, FF, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.
• İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul veya eş koşul olan
dersten CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.
• Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıl(lar)
hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın
normal ders yükü kullanılır.
• Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Akademik Bilgiler
Yönetmelikler
Zorunlu, Seçmeli ve Önkoşul Dersleri
Öğrencilerin ders programları, kayıt oldukları bölümce hazırlanır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki
gruba ayrılır. Öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür.
Seçmeli dersler, öğrencinin isteği de göz önünde tutularak, ilgili bölüm tarafından kararlaştırılır. Önkoşul
dersi ise bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken bir derstir.
Ders Ekleme, Bırakma
Kayıt yaptıran öğrenciler ders ekleme-bırakma yapabilirler. Ders ekleme, öğrencilerin yarıyıl başında aldıkları
derslere ek olarak, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, yeni dersler almasıdır. Ders ekleme
işleminde ders yükü göz önünde bulundurulur.
Benzer şekilde öğrenciler, ders yükünün ağır gelmesi veya ders programının çakışması durumunda daha
sonra dersleri verildikleri ilk yarıyılda almak kaydıyla, ilan edilen süre içinde bırakabilirler. Ders
ekleme-bırakma işlemleri sonrasında danışman onayı alınmalıdır.
Dersten Çekilme
Öğrenci, normal ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra, dönem başından itibaren ilk on hafta içinde
danışmanın önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile gerekli koşulları sağlayarak dersten çekilebilir.
Dersten çekilmeye ilişkin koşullar ilgili yönetmelikte belirtilmiştir.
Ders Yükü
Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında en fazla sayıda kredili dersin yer aldığı yarıyıldaki
kredili ders sayısıdır. Öğrencinin ders yükü, ilgili yönetmelikte belirtilen koşullarda, artırılabilir veya
azaltılabilir.
Ders Tekrarı
Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması gerekir.
AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.
DC ve DD koşullu geçer notlardır. Bu notların “Koşullu Geçer” statüsü öğrencinin azami eğitim öğretim
süresi ve bu süre sonunda verilen ek süre ile sınırlıdır. Bu sürenin sonunda yapılan intibak işlemlerinde bu
notlar “Başarısız” not olarak değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.
FF, FD, NA, U başarısız notlardır.
FF, FD, NA, U, W harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir. Tekrarlanacak seçmeli derslerin
yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir.
DD ve üzeri not alınan dersler, dersin alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrarlanabilir.
Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
T: (312) 210 34 17 veya (312) 210 21 31 - F: (312) 210 79 60 / e-posta: oidb@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr
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Akademik Bilgiler
Yönetmelikler
Ders Saydırma İşlemleri
Öğrencilerimiz ders saydırma işlemlerini kayıt programı aracılığı ile kayıt sırasında yaparlar. Daha önce FF,
FD, NA, W, U veya geçer not alınan ders yerine farklı kodlu bir ders alanlar, etkileşimli kayıt sırasında ders
sayımı (replacement) işlemini yaparlar. Aynı kod ile tekrarlanan derslere ilişkin işlemler kayıt programı
tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Geriye dönük gerekçeli ders sayımları ancak ilgili Yönetim Kurulu
kararı ile yapılabilir.
Ders Saydırma Kuralları
• Sonra alınan ders, daha önce alınmış olan ders yerine sayılabilir.
• Ders sayımı yapılan dersler bire bir eşlenmiş olmalıdır.
• Aynı dönemde alınan dersler birbirinin yerine sayılamaz.
• Daha önce geçer not (DD ve üzeri) alınan bir dersin yerine sayılacak dersin daha önce alınmış olan
dersten sonraki en geç üç dönem içinde alınmış olması zorunludur.
• "W" notu alınmış olan ders yerine daha sonra alınmış bir dersin sayılması zorunludur.
• Zorunlu bir ders yerine farklı kategoride bir ders saydırılamaz.
Derslerden Muafiyet
Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna veya ODTÜ'ye devam ederek bazı derslerden geçer not alan
öğrenciler, LYS veya eşdeğeri sınavlar ile yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan aynı
derslerden muaf sayılmak üzere başvuru yapabilirler. Bu öğrencilerin, transcriptlerini kayıtlı bulundukları
bölüm başkanlıklarına hitaben yazacakları dilekçeye ekleyerek Rektörlük zemin katta bulunan Evrak ve Arşiv
Müdürlüğü’ne vermeleri gerekir. Karar ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır. Bu şekilde muaf olunan dersler
kredisiz muafiyet olarak işlem görür ve genel not ortalaması hesabında yer almaz. Temel İngilizce
Bölümü’ne devam eden öğrenciler, başvuruyu birinci sınıfa başlarken yaparlar.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar
Öğrenciler, dönem boyunca ara sınavlara ve dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara
sınav yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlıklarınca dönemin ilk ayı içinde ilan edilir. Sınav tarihlerindeki
değişiklikler bölüm başkanının onayı ile yapılır. Dönem sonu sınavları ise üniversite senatosu tarafından
saptanan ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem
sonu sınavları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanları
tarafından verilir. Sınava girmeyen öğrenciye, mazeretinin haklı ve geçerli görülmesi durumunda mazeret
sınavı verilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından
dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları
aşağıda gösterilmiştir.
Puan

Yarıyıl Ders Notu

90-100
AA
85-89
BA
80-84
BB
75-79
CB
70-74
CC
65-69
DC
60-64
DD
50-59
FD
49 ve aşağısı
FF
Devamsızlık Nedeniyle Başarısızlık
NA
______________________________________________________

Katsayısı

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

Ortalamaya Katılmayan Notlar
Eksik
Yeterli
Yetersiz
Gelişmekte Olan
Muaf
Not Ortalamasına Katılmayan
Çekilmiş

I
S
U
P
EX
NI
W
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Akademik Bilgiler
Yönetmelikler
Not Ortalaması Hesabı
Öğrencilerin başarı durumu, her dönem sonunda, öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları
hesaplanarak belirlenir.
Dönem not ortalaması, öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi değerleri ile dönem sonu ders notu
katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde
öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde
edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
Genel not ortalaması, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde
geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem ve genel not ortalamasında "AA"dan "FF"e
kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.
Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.
Başarılı Öğrenciler
Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar.
Bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi,
3.50-4.00 arasında olanlar yüksek şeref öğrencisi sayılırlar.
Başarısız Öğrenciler
Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler Başarısız (Unsatisfactory) öğrenci olarak
tanımlanır.
Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler Sınamalı (Probation) öğrenci olarak
tanımlanır.
Sınamalı öğrenciler, daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar. Bu öğrenciler, öncelikle
başarısız not (FF, FD, NA, U) aldıkları ve istedikleri takdirde son üç dönem içinde alınmış olmak koşuluyla
koşullu geçer not (DC ve DD) aldıkları dersleri tekrarlarlar.
Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı ile daha önce almadıkları
farklı bir seçmeli dersi alabilir.
Sınamalı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.
Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not ortalamasının en az 2,00 olması
gerekir.

Öğrenci
Ayrıntılı Bilgi
İşleriİçin:
DaireÖğrenci
Başkanlığı
İşleri Daire Başkanlığı
T: (312) 210 34
21 17
32 veya (312) 210 21 31
27 - F: (312) 210 79 60 / e-posta: oidb@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr
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Öğrenci Katkı Payları
Katkı payı ödemeleri, borçlu öğrenciler, katkı payı kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler ile ilgili işlemler
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci Katkı Payı Ofisi (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2.Kat)
tarafından yürütülür.
Katkı payı ödemeleri, katkı payı kredisi alan öğrenciler ile ilgili duyurular Yurtlar Bölgesi, Kafeterya, Temel
İngilizce Bölümü Binaları öğrenci panolarında ve ilgili web sayfalarında ilan edilir.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredileri ve Bursu
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yükseköğrenim gören öğrencilere katkı kredisi ile öğrenim kredisi
veya burs vermektedir. Başvurular www.kyk.gov.tr internet adresi aracılığı ile alınmakta olup süresi
içerisinde başvuruda bulunamayan öğrenciler bir sonraki yıl Temmuz ayında başvuru yapabilirler.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Katkı Payı Ofisi
T: (312) 210 71 69 veya (312) 210 34 09 - F: (312) 210 35 29 / e-posta: oidb@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr
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Öğrenci Katkı Payları
Öğrenim Kredisi
Her yıl enflasyona göre artırılan öğrenim kredisi, öğrenciye aylık olarak ödenir. Öğrenim kredisi geri
ödemelidir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca (YÖKYK) verilen kredi ve bursların devam veya
geri ödeme koşulları YÖKYK internet adresinde duyurulur. Öğrencilerin durum değişikliklerini (öğretim
kurumunu değiştirme, ayrılma, çıkarılma, kayıt dondurma ve mezun olmaları halinde) otuz gün içerisinde
YÖKYK’ya bir dilekçe ile müracaat ederek bildirmeleri gerekmektedir.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kıbrıs Caddesi, No: 4, Kurtuluş, 06604 - Ankara
T: (312) 430 17 80- 363 87 70
www.kyk.gov.tr
Öğrenci İşlemlerine İlişkin Hesap Numaraları ve Iban Numaraları
Akbank

Garanti

Halk Bankası

İş Bankası

Vakıfbank

Yapı Kredi

Ziraat Bankası

Ödeme Noktaları: Ödeme Noktaları: Ödeme Noktaları: Ödeme Noktaları: Ödeme Noktaları: Ödeme Noktaları:
Banka Şubeleri
İnternet

Banka Şubeleri
İnternet
Bankamatikler

Banka Şubeleri

Banka Şubeleri
İnternet
Bankamatikler

Banka Şubeleri
İnternet
Bankamatikler

Banka Şubeleri

Katkı Payı (TL)*

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

Katkı Payı (Dolar)*

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

On-Line
Katkı Payı
Hesabı

SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı
Hesabı

SUNY UOLP
On-Line
Katkı Payı
Hesabı

SUNY UOLP
On-Line
Katkı Payı
Hesabı

SUNY UOLP
On-Line
Katkı Payı
Hesabı

SUNY UOLP
On-Line
Katkı Payı
Hesabı

SUNY UOLP
On-Line
Katkı Payı
Hesabı

SUNY UOLP
On-Line
Katkı Payı
Hesabı

Diğer Hizmetler
(TL)**

TR 850004600
656888000024689

TR 8900062000
48300006201891

TR 110006400000
142290431564

TR 530015001
58007289873356

TR 750006701000
000072415359

TR2800010015
37089654275005

Diğer Hizmetler
(Dolar)***

TR 020004600
656001000039754

TR 2600062000
48300009004288

TR 100006400000
242293123036

TR 9200015001
58048000861797

TR 520006701000
000072417034

TR8400012001
37200006000004

Önemli Not: ODTÜ ve kampus dışındaki banka şubelerinden On-line Katkı Payı Hesabı’na yapılan ödemelerde
havale ücreti ödenmez.
* TİB öğrencileri, lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil)
** Başvuru Ücreti (lisans, lisansüstü,özel öğrenci, yatay geçiş, çiftanadal/yandal, değişim programı), Özel Öğrenci Kredi Ücreti, İngilizce Yeterlik Sınavı,
Transcript, Kimlik, Akademik Yıl Pulu, Diploma, Cüppe, Onaylı Belge Fotokopisi

*** Başvuru Ücreti (lisans, lisansüstü,özel öğrenci, yatay geçiş, çiftanadal/yandal, değişim programı), Özel Öğrenci Kredi Ücreti
Önemli Not: İkinci Öğretim Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin katkı payı ödemelerini yalnızca İŞ BANKASI
ON-LINE KATKI PAYI HESABI’na yapmaları gerekmektedir.
Diğer Hizmetler için belirlenen banka hesap numaralarına katkı payı ödemesi yapılmaz.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Öğrenci Katkı Payı Ofisi (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2. Kat)
T: (312) 210 34 09 - F: (312) 210 35 29/ e-posta: register@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr/odeme/index.html

10

Burs ve Yardım Olanakları
Başarı Bursları
Başarı bursları, LYS sınavında dereceye giren öğrencilere ODTÜ Vakfı Üstün Başarı Bursu, ODTÜ Vakfı
Başarı Bursu ve ODTÜ Vakfı Temel Bilim Bursu isimleriyle verilmektedir. Bu burslar karşılıksız olup, öğrenci
yerleştirildiği programda öğrenimine başarılı olarak (iki dönem üst üste hem dönem hem de genel not
ortalaması 2.50’nin altına düşmediği takdirde) devam ettiği sürece verilir. ODTÜ Vakfı Üstün Başarı Bursu,
ODTÜ Vakfı Başarı Bursu ve ODTÜ Vakfı Temel Bilim Bursu'nun her üçünü de almaya hak kazanan
öğrencilere, daha yüksek olan başarı bursu verilmektedir. Bu bursları kazanan öğrencilere burs otomatik
olarak tahsis edilir. Başarı bursları ile ilgili detaylı bilgi her yıl LYS kılavuzunda yer alır.
ODTÜ Burs ve Yardım Komitesinin Dağıtımını Üstlendiği Burs ve Yardımlar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomik sorunları olan öğrencilerine olanakları ölçüsünde destek olmayı bir
görev bilmektedir. ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği ve ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın yanında, birçok
mezunumuz bireysel, kurumsal ve çeşitli illerde faaliyet gösteren mezun dernekleri aracılığıyla çok sayıda
öğrencimize burs ve yardım olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerimizin aileleri de yardım fonuna katkıda
bulunmaktadır. Ayrıca birçok vakıf, dernek, kuruluş ve kişinin ODTÜ öğrencilerine verdiği yardımların
dağıtımını ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi yapmaktadır.
Bu gruptaki yardımların bazılarında öğrencinin başarı durumu (LYS puanı/genel not ortalaması) etkili olmakla
beraber, genelde bu yardımlar başarılı öğrencilere verilen bir ödül değil, ekonomik sorunlar nedeni ile
eğitimlerini sürdürmekte zorlanan öğrencilere yapılan yardımlardır. Nakit yardımları öğrencinin bir aylık
zorunlu tüm masrafını (yemek, yurt, kitap, giyecek, yol vb.) karşılayacak kadar yüksek olabildiği gibi, küçük
bir katkı ile sınırlı da kalabilmektedir. Öğrencinin ekonomik durumu göz önüne alınarak yardımlar
dağıtılmakta ve bazı özel durumlarda bir öğrenci nakit, yurt ve yemek yardımlarının hepsinden yararlanabilir.
Yanlış beyanlar yardımların adil dağıtılmasını ve gereksinimi olan bütün öğrencilere yeterli desteğin
sağlanmasını engellemektedir. Her eğitim yılı başında kayıtlar sırasında yardım başvurusunda bulunan
4500'ün üzerindeki öğrenciden bilgisayarla yapılan ön elemeyi geçen 2500 dolayındaki öğrenci sözlü
görüşmeye çağırılır ve gereksinimi en çok olanlar saptanmaya çalışılır. Yardımların dağıtımı öğrencilerin
beyanları baz alınarak yapılır. Bununla beraber daha sonra yapılan araştırmalar sonunda yanlış beyan
saptanırsa verilen yardım geri alınarak disiplin soruşturması açılır.
Her yıl ODTÜ'yü kazanan 3000’e yakın öğrenciden sadece 1400-1500’üne bu kanaldan yardım olanağı
sağlanabilmektedir. Öğrencilerimizin yardım başvurusu yapmadan önce ülkemizin koşullarını göz önüne
alarak kendi durumlarını değerlendirmeleri uygun olacaktır. Öğrencilerimizden, başkalarının hakkını
çiğnememeye özen göstermeleri ve daha sonra üzücü durumlarla karşılaşmamak için gerekli duyarlılığı
göstermeleri beklenir.
Yardım Başvuruları
https://ozlukbilgi.metu.edu.tr/ adresinden yapılır. Başvuruların değerlendirilmesi ve bursların dağıtımı ile ilgili
takvim her yıl Mayıs ayında ilan edilir ve tüm öğrenciler ODTÜ'yü yeni kazanan öğrenci kayıtlarının bitimine
kadar başvuru yapabilirler. Ancak, ailelerinin ekonomik durumunda burs başvurusu sırasında beyan
ettiklerinden farklı bir durum ortaya çıkan öğrencilerin Burs ve Yardım Ofisine başvurmaları gerekmektedir.
Bu başvuru yeni bir burs talebi, alınan bursun artırılması veya burstan vazgeçme doğrultusunda olabilir.
Burs ve yardımın başarısızlık nedeni ile kesilmiş olması durumunda bursun kesilme nedeni ortadan kalktığı
zaman yeniden başvuru yapılabilir. Burs ve yardımın disiplin nedeni ile kesilmiş olması durumunda ise
kesilme nedeni ortadan kalktıktan bir yıl sonra, bir kereye mahsus olarak yeniden başvuru yapılabilir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs ve Yardım Ofisi (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2. Kat)
T: (312) 210 34 08 - F: (312) 210 35 29 / e-posta: oidb@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr
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Burs ve Yardım Olanakları
ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi'nin dağıtımını üstlendiği burslar
Nakit Bursu: ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği'nin, ODTÜ personelinin ve mezunlarının bağışlarından ve
çeşitli etkinliklerden sağladığı, çeşitli kurumların ODTÜ öğrencilerine tahsis ettiği ve ODTÜ Burs ve Yardım
Komitesi'nin dağıtımını üstlendiği nakit yardımlarını içermektedir. Bazı kurum yardımlarını alabilmek özel
koşullara (başarı, belirli bir bölüm öğrencisi olmak gibi) bağlı olabilmektedir.
Yurt Yardımı: Sadece ODTÜ yurtlarında kalan öğrencilerin yararlanabildiği bu yardım, öğrencinin yurttan
ayrılması halinde otomatik olarak kesilir ve nakit yardımına çevrilemez.
Yemek Yardımı: Yemek yardımları; ODTÜ kafeteryasında öğle, akşam yemeği veya her ikisini de
içerebilmektedir. Yemek yardımı nakit veya yurt yardımına çevrilemez. Öğrenci, aldığı yemek yardımını ders
programına uygun olmadığı takdirde, Kafeterya Müdürlüğü'ne başvurarak öğün zamanını değiştirebilir.
Kamu Kaynaklı Yardımlar
Bu yardımlar ile ilgili bilgiler, ilgili kurumlar tarafından duyurulur.
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu: Normal öğrenim süresinde verilen burs, öğrenci bu süre
sonunda mezun olamamışsa bile otomatik olarak kesilmektedir. Burs Ocak ayında başlar ve aylık olarak
ödenir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu geri ödemesizdir. Her yıl öğretim kurumlarından
istenen başarı durumlarında başarısız olarak bildirilen öğrencilerin bursları öğretim yılı başı itibari ile
borçlanma karşılığı Öğrenim Kredisine otomatik olarak dönüştürülür. Bu hususlar Kredi ve Yurtlar
Kurumunun ilgili Kredi/Burs Taahhüt Senedinde de belirtilerek imza altına alınmıştır.
Öğrencilerin durum değişikliklerini (öğretim kurumu değiştirme, ayrılma, çıkarılma, kayıt dondurma ve
mezun olmaları halinde) bir ay içerisinde kuruma bir dilekçe ile müracaat ederek bildirmeleri gerekir.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu hakkında bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kıbrıs Caddesi No: 4, 06604, Kurtuluş, Ankara
T: (312) 431 11 00 / 10 hat - http://www.kyk.gov.tr
Diğer Yardım Olanakları
Üniversitemiz öğrencilerine çeşitli dernek, vakıf ve şirketler de yardım olanağı sağlamaktadır. Karşılıklı veya
karşılıksız olabilen bu tür yardımlarla ilgili duyurular Burs ve Yardım Ofisi’nden takip edilebilir. Ayrıca birçok
dernek, vakıf ve kurum gazete ilanları veya çeşitli yöntemlerle yardım olanaklarını duyurmaktadır. Yardım
başvurusunda bulunulan kuruluşun güvenilirliği, yardımın sürekliliği için önemlidir. Bu tür yardımlara
başvuran öğrencilerin ilgili kurum hakkında bilgi edinmeleri gerekir. Öğrenciler aldıkları her tür yardım ile
ilgili bilgileri Burs ve Yardım Ofisi'ne bildirmelidir. Bildirilmemesi durumunda Burs ve Yardım Komitesi
tarafından verilen yardımlar geri alınarak disiplin soruşturması açılır.
Üniversitede Çalışma Olanağı
Üniversitede öğrenciler ilgi duydukları birimlerde, haftada en fazla 20 saat olmak üzere çalışabilirler. Bu
birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
Basın Bürosu, Grafik Tasarım Birimi, Havuz Müdürlüğü, Spor Müdürlüğü, Kültür ve Kongre Merkezi ile
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bazı bölümlerdir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs ve Yardım Ofisi (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2. Kat)
T: (312) 210 34 08 - F: (312) 210 35 29 / e-posta: oidb@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr
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Yurtlar
Kampusta toplam 18 adet yurt binası bulunuyor. Yurtların kapasitesi 3271 kız, 3390 erkek olmak üzere
toplam 6661 öğrencidir. Bunlardan 2, 4, 6, 8, 9, İsa Demiray ve Refika Aksoy öğrenci yurdunun bir bloğunda
erkek, 1, 3, 5, 7, Faika Demiray ve Refika Aksoy yurdunun bir bloğunda da ise kız öğrenciler kalmaktadır.
Ayrıca konukevi statüsünde kız öğrenciler için Osman Yazıcı ve ODTÜ Konuk Evi, erkek öğrenciler için Faik
Hızıroğlu Konuk Evi mevcuttur. Bunların yanı sıra Üniversitemiz Vakfının (EBİ) işlettiği kampus içerisindeki 2
adet yurtta ise kız ve erkek öğrenciler kalmaktadır.
2 numaralı yurtta odalar 2 kişilik, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı yurtlar ile Faik Hızıroğlu Konukevi, İsa Demiray,
Faika Demiray ve Refika Aksoy Öğrenci Yurtlarında odalar 4 kişiliktir. Bunların dışında Osman Yazıcı Konuk
Evi, ODTÜ Konuk Evi ve EBİ Öğrenci Konuk Evlerinde 1, 2, 3, 4 kişilik odalar bulunmaktadır.
Öğrencilerimize verdiğimiz hizmet TSE ISO-EN 9001-2008 kalitesindedir.
Yurtlarda Sağlanan Olanaklar
Yurt odalarında internet bağlantısı ve bazı yurtlarda tüm öğrencilerin yararlanabileceği 24 saat açık
bilgisayar laboratuvarları bulunur. Her yurtta çalışma salonları ve mimarlık öğrencileri için çizim salonları,
kantin, TV salonu ve öğrencilerin yemek pişirebilecekleri modern mutfaklar bulunur. Her yurtta yeterli sayıda
otomatik çamaşır ve kurutma makinesi ile ütü ve ütü masası mevcuttur. Yurtlarda 24 saat sıcak su vardır.
Kampus İçi Sağlanan Olanaklar
Kampusta, öğrencilerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş merkezi ve banka şubeleri
ile kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol, basketbol sahaları ve tenis kortları bulunmaktadır.
Ulaşım
Yurtlarla şehir merkezi arasında ulaşım, 07.00 - 24.00 saatleri arasında dolmuş ve belediye otobüsleri ile
yapılır. Ayrıca öğrencilerin derslere zamanında gidebilmeleri için belli saatlerde yurtlar ve bölümler arası ring
servisleri yapılır.
Sağlık Hizmetleri
Yurtlar bölgesinde 24 saat hizmet veren Sağlık ve Rehberlik Merkezi mevcuttur.
Yurtlara başvuru
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan bağımsız olarak hizmet vermen ODTÜ Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı’na bağlı üniversite yurtlarına, ailesi Ankara dışında ikamet eden öğrenciler başvurabilir.
Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yurt başvurularını üniversite kayıtları sırasında Yurtlar Müdürlüğü resmi
internet adresinden Öğrenci Özlük Bilgi Formu’nun yurtlarla ilgili bölümlerini doldurup işlemi sonlandırmak
suretiyle yapmaları gerekir. Kayıtlar sırasında başvuruda bulunmayan öğrenciler ise derslerin başlamasından
dört hafta sonrasına kadar 2. Yurt binasında bulunan Yurtlar Müdürlüğü’ne başvuru yapabilirler.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ODTÜ kampus alanı dışında yer almakta olup bu
yurtlar için başvuru talebinin YURTKUR‘a yapılması gerekmektedir.

UNUTMAYINIZ

Yurtlar Müdürlüğü 2. Yurt Binası Giriş Katı
T: (312) 210 27 39 veya (312) 210 27 40 - F: (312) 210 79 80 / e-posta: ym@metu.edu.tr
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Yurtlar
Başvuruların Değerlendirilmesi
Öğrencilerin yurt başvuruları her yıl Yurtlar Yönetim Kurulu'nca mevcut kapasite ve yurt talebinde bulunan
öğrenci sayısına göre saptanan ve Rektörlük Makamı'nca onaylanan ölçütlere göre değerlendirilerek
puanlama yapılır. Başvuru sonuçları, 2. Yurt binasında bulunan Yurtlar Müdürlüğü ilan panolarında ve Yurtlar
Müdürlüğü resmi web sayfasında ilan edilir. Puanını öğrenen öğrenci, yurda ne zaman kayıt yaptıracağını,
kesin kayıt duyurusu tablosundan her hafta ilan edilen günde öğrenebilir.
Ayrıca tüm puan türleri dikkate alınarak, Türkiye genelinde sıralamaya giren ve ODTÜ’yü kazanan üstün
başarılı öğrencilerden LYS-MF puan sıralamasının herhangi birinde ilk 4000’e, LYS- TM puan sıralamasının
herhangi birinde ilk 500’e, LYS-TS puan sıralamasının herhangi birinde ilk 300’e, LYS-Yabancı Dil puan
sıralamasının herhangi birinde ilk 100’e girenler Yurtlar Yönetim Kurulu kararı gereğince sıralamasız olarak
yurtlara yerleştirilirler. Gerekli durumlarda öğrencinin ailesinin ekonomik ve sosyal durumu ile ikametgah
adresi mahalli idareler aracılığı ile araştırılır.
Yurt Kayıtlarının Yapılması
Yurtlara yüksek puan alan öğrencilerden başlanarak yerleştirme yapılır. Yıl içinde yerleştirmeler yurtlardan
ayrılan öğrenci sayısı ve yurt puanları dikkate alınır ve haftalık listelerde ilan edilir. Yurtlara kesin kayıt
başvurusu için belirlenen tarihten sonra yapılan yurt müracaatları yerleştirmeler tamamlanıncaya kadar
dikkate alınmaz. Başvurulan ders yılında yurda yerleştirilemeyen öğrenci bir sonraki yıl için tekrar başvuruda
bulunmalıdır. Yurda yerleştirilmesi uygun görülen öğrenci kayıt için istenilen gerekli belgeleri tamamlamışsa
kaydını yaptıracağı Yurt Müdürlüğüne en geç saat 15.00'e kadar başvurup, yerleştirme işlemlerini tamamlar.
Kayıt için gerekli olan belgeleri eksik olan öğrencilerin kesin yurt kayıtları yapılmaz.
Yurt Kaydının Dondurulması
Üniversiteyi yeni kazanıp yurt başvurusunda bulunan ve yurtlara yerleştirilmesi yapılmadan kayıt donduran
öğrencilerin yurt haklarının saklı tutulabilmesi için Yurtlar Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurması gerekir.
Yurtta Kalma Süresi
Yurtta kalma süresi lisans eğitimi alacak öğrenciler için 30 yaşını doldurmamış olmak kaydı ile normal eğitim
süresi ve bu süreye ilave olarak 1 yıldır.
Yurda Giriş
Kalma Süresi (yıl)
Hazırlık
5+1=6
1.sınıf
4+1=5
2.sınıf
3+1=4
3.sınıf
2+1=3
4.sınıf
1+1=2
Not: Yurtta kalma süresi dolan öğrencinin yurtla ilişiği kesilir.
Yurt Kayıt Sırasını Geçiren Öğrencilerin Durumları
Kesin kayıt duyurusunda belirlenen puanlara göre yurtlara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci, duyuruda
belirtilen süre içinde kaydını yaptırmadığı takdirde, sırasını geçirmiş olur ve listedeki puanı ile kayıt hakkını
kaybeder. Bu durumda olan öğrencilerin tekrar yurt müracaatı yapmaları halinde geç başvuru puanı
düşülmek suretiyle belirlenen yeni puana göre yerleştirmeleri yapılır.
Puan Sırası Gelmeyen Öğrencilerin Durumu
Ders yılı içerisinde yurt başvurusunda bulunup puan sırası gelmeyen ya da sırası geldiği halde kayıt
yaptırmayan öğrencilerin yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
Yurtlar Müdürlüğü 2. Yurt Binası Giriş Katı
T: (312) 210 27 39 veya (312) 210 27 40 - F: (312) 210 79 80 / e-posta: ym@metu.edu.tr
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Yurtlar
Yurtlarda Uygulanan Kurallar
ODTÜ öğrenci yurtları, Yurtlar Yönetmeliği'nde belirtilen hükümlere göre yönetilir, işletilir ve denetlenir. Her
yurdun ilan panosunda ve Yurtlar Müdürlüğü resmi web sayfasında yer alan Yurtlar Yönetmeliği’nin
öğrencilerimiz tarafından okunması gerekmektedir. Ayrıca öğrenci yurda kaydedilirken kendisine uyması
gereken kuralları içeren bilgiler yazılı olarak verilir.
Ücretler
2012–2013 eğitim yılında aylık yurt ücretleri, kişi başına numaralı yurtlar için 120 -152 TL, İsa Demiray, Faika
Demiray ve Refika Aksoy öğrenci yurtları için aylık 179 TL olarak belirlenmiştir. Konukevi ücretleri ise aylık
252–886 TL arasında değişmektedir. Numaralı yurtlar ile İsa Demiray, Faika Demiray ve Refika Aksoy
yurtlarında aylık yurt ücreti kadar, Konukevlerinde ise 200 TL depozit ücreti alınmaktadır.
İzin Süreleri
Her öğrencinin bir dönem içinde, hafta sonları, bayram ve resmi tatil günleri hariç 20 gün izin kullanma hakkı
vardır. İzin kullanacak öğrenci yurt danışmasında bulunan izin dosyasını doldurmalıdır. Ancak 18 yaşından
küçük öğrencilerimizin evci iznine çıkabilmeleri için velilerinin yazılı izni olmalıdır. İlgili form Yurt
Müdürlükleri'nden temin edilebilir.
Yurtlarda kalan öğrenciler için yurtlara son giriş saati 24.00'dır.
Tatil Dönemlerinde Yurtlarda Kalabilme
Tatil dönemlerinde eğitim programları devam eden (yaz okulu, zorunlu staj vb.) öğrenciler kalış nedenlerini
belgelemek koşulu ile yurtlarda kalabilirler.
Yurt Adres ve Telefon Numaraları
Öğrencinin yurt adresini kullanırken yurt, oda ve yatak numarasını belirtmesi gerekir.
1. Yurt

(312) 210 62 50 - (312) 210 62 51 - (312) 210 62 52

2. Yurt

(312) 210 62 53 - (312) 210 62 54 - (312) 210 62 55

3. Yurt

(312) 210 62 56 - (312) 210 62 57 - (312) 210 62 58

4. Yurt

(312) 210 62 59 - (312) 210 62 60 - (312) 210 62 61

5. Yurt

(312) 210 62 62 - (312) 210 62 63 - (312) 210 62 64

6. Yurt

(312) 210 62 65 - (312) 210 62 66 - (312) 210 62 67

7. Yurt

(312) 210 62 68 - (312) 210 62 69 - (312) 210 62 70

8. Yurt

(312) 210 62 71 - (312) 210 62 72 - (312) 210 62 73

9. Yurt

(312) 210 62 74 - (312) 210 62 75 - (312) 210 62 76

Osman Yazıcı Konukevi

(312) 210 62 77 - (312) 210 62 78 - (312) 210 62 79

ODTÜ Konukevi

(312) 210 62 80 - (312) 210 62 81 - (312) 210 62 82

Faik Hızıroğlu Konukevi

(312) 210 62 83 - (312) 210 62 84 - (312) 210 62 85

ODTÜKENT Konukevi

(312) 210 65 02 - (312) 210 65 03

EBİ Konukevi

(312) 210 14 00 - (312) 210 38 86

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Konukevi

(312) 210 15 91

İsa Demiray Öğrenci Yurdu

(312) 210 62 86 - (312) 210 62 87 - (312) 210 62 88

Faika Demiray Öğrenci Yurdu

(312) 210 62 89 - (312) 210 62 90 - (312) 210 62 91

Refika Aksoy Öğrenci Yurdu

(312) 210 62 92 - (312) 210 62 93 - (312) 210 62 94

Yurtlar Müdürlüğü 2. Yurt Binası Giriş Katı
T: (312) 210 27 39 veya (312) 210 27 40 - F: (312) 210 79 80 / e-posta: ym@metu.edu.tr
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Bilgi İşlem Hizmetleri
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın (BİDB), ODTÜ'deki akademik araştırmalarda, eğitim programlarında
ve idari birimlerin işleyişinde kullanıcıların ihtiyaç duyduğu Merkezi Bilişim Sistemleri’ni servise sunmak için
gerekli teknoloji araştırmalarını yapar, bu teknolojileri yatırım ve hizmete dönüştürür, ODTÜ'deki bilişim
olanaklarını dünyanın önde gelen kurumları seviyesine taşır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.bidb.odtu.edu.tr
ODTÜ bilişim kaynaklarının, Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları belgesi http://bilisim-etigi.odtu.edu.tr ve
BİDB web sayfasında (http://www.bidb.odtu.edu.tr) belirtilen kurallara uygun şekilde kullanılmalıdır.
Kampus Altyapısı
Kampus içinde, merkez BİDB sistem odası olmak üzere, tüm bölüm ve birimlere en az 8 damarlı singlemode
fiberoptik kablo üzerinden 1 Gbps bant genişliğinde ethernet omurga bağlantısı sağlanır. Bilgisayarında
uygun ağ erişim kartı bulunan kullanıcılara, kampus içi uçtan uca gigabit ethernet hızında bağlantı verilir.
Kampus dışı internet erişimleri, 1 Gbps bant genişliğine sahip Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET)
bağlantısından yapılır (ULAKNET üzerinden Küresel Ağa çıkış kapasitesi 800 Mbps’dir). Ayrıca bağlantı
yedekliğini sağlamak ve acil durumlarda kullanılmak üzere yüksek kapasiteli yedek bir hat bulunmaktadır.
ODTÜ BİDB, RISC ve x86 tabanlı sunuculardan oluşan bir sunucu parkına sahiptir. Etkileşimli kullanım, web
ve e-posta sistemi, Üniversite Alan Adı Servisi (DNS), FTP Servisi, bilimsel yazılımlar ve üniversitenin ihtiyaç
duyduğu merkezi uygulamalar bu sunucular üzerinde çalışmaktadır.
Merkezi sistemler üzerinde çalışmak isteyen BİDB, okula girişlerinde öğrencilere, kullanıcı kodu (usercode)
ve şifresi (password) verir. Öğrenciler, kendilerine verilen kullanıcı kodu ve ‘ad.soyad'dan oluşan e-posta
adresi ile e-posta gönderip alabilir, elektronik haberleşme listelerine üye olabilir, merkezi sistemler üzerinde
çalışan yazılımları kullanabilir, kütüphane kaynaklarına ODTÜ kampusu dışından erişim sağlayabilir, ftp
servisinden yararlanabilir, Öğrenci Bilgi Sisteminde sunulan her türlü programa erişebilir ve BİDB tarafından
işletilen bilgisayar salonlarında bulunan ücretli yazıcı-çıktı servisinden faydalanabilirler.
ODTÜ Akıllı Kimlik Kartı
ODTÜ’de tüm personel ve öğrenci kimlik kartları akıllı kart özelliğine sahiptir. Akıllı kart içinde yer alan çipte,
1 KB hafıza ve ROM üzerine yazılmış bir işletim sistemine sahip mikro işlemci bulunmaktadır. Üniversitede
ODTÜ kimlik kartları elektronik cüzdan ve elektronik kimlik olarak kullanılır.
Elektronik cüzdan uygulamaları ile nakit kullanılmadan akıllı kimlik kartı ile geçekleştirilebilecek işlemler:
•
•
•
•
•
•

Kafeterya yemek salonlarında alakart ve tabldot bankolarında hesap ödeme,
Spor Merkezinde kullanım ve kurs ücreti ödeme,
Baraka Spor Salonunda ﬁtness salonu ve halı saha kullanım ücreti ödeme,
Açık ve kapalı havuz ile burada bulunan sauna giriş ücreti ödeme,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda yazıcı kotası ücreti ödeme,
Kütüphane’de kitap gecikme cezası ödeme.

Bu hizmetlerden yararlanabilmek için kampus içinde çeşitli noktalarda bulunan Cüzdanmatik cihazları
kullanılarak aşağıdaki işlemlerin sırayla yapılması gerekir:
•
•

Bankamatik ya da kredi kartı ile akıllı kimlik kartının eşleştirilmesi,
Banka hesabından akıllı kimlik kartına sanal para yüklemesi.

Kampus İçi Cüzdanmatikler
Cüzdanmatiklerin yeri ve kullanımı ile bilgi www.smartcard.metu.edu.tr/akilli-noktalar adresinde yer alır.
Elektronik cüzdan uygulamaları Akıllı Karta nakit yükleme pilot çalışması kafeteryada devredir. Kafeteryada
bulunan Nakit Yükleme Noktaları kullanılarak, kimlik kartına nakit yüklemesi yapılabilir. Sanal para yalnızca
kafeteryada geçerlidir. Nakit Yükleme Noktaları yalnız ODTÜ öğrencilerine açıktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
T: (312) 210 33 01 - F: (312) 210 33 03 / e-posta: metucc@metu.edu.tr / www.bidb.odtu.edu.tr
Yardım Masası (Hot-line)
T: (312) 210 33 55 / e-posta: metucc@metu.edu.tr
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Bilgi İşlem Hizmetleri
Elektronik kimlik uygulamaları ise bina, bilgisayar salonu ve bazı yurt girişlerinde kullanılır. Bu noktalarda
giriş-çıkış yapmak için ODTÜ amblemi bulunan kart okuyucularına kart birkaç santimetre kadar yaklaştırılır.
Geçiş yetkisinde veya kartın fiziksel yapısında bir sorun yoksa okuyucu sesli uyarı verir ve kapı açılır.
ODTÜ kullanıcıları, www.akillikart.odtu.edu.tr adresinde yer alan Sisteme Giriş kısmından kullanıcı kodu ve
şifre ile giriş yaparak harcama ve giriş-çıkış hareketlerini sorgulayabilir, kayıp/çalıntı durumunda sisteme
bildirerek kartın iptal edilmesini sağlayabilirler.
Enformatik Servisleri
ODTÜ kullanıcıları, BİDB'nin merkezi sunucular üzerinde sunduğu Elekronik Liste, Kişisel Web Sayfası
oluşturma, Duyuru-Etkinlik-İş Olanakları Sistemleri ve Blog gibi servislerinden yararlanabilirler. Tüm
enformatik servisleri hakkında detaylı bilgiyi www.bidb.odtu.edu.tr sitesinden alınabilir.
Elektronik listeler kişilerin üyelik yoluyla yararlanabildiği e-posta temelli iletişim sistemleridir. ODTÜ'de
elektronik liste hizmeti Mailman adında bir yazılım vasıtasıyla verilmektedir. Elektronik Liste servisinin web
arayüzüne http://mailman.metu.edu.tr/mailman/listinfo adresinden ulaşılır. Listelere üyelik, liste arşivlerine
ulaşmak, üyelik ayarlarını değiştirmek gibi çok sayıda işlem bu adres üzerinden etkileşimli biçimde
yapılabilmektedir. 2012 yılı itibariyle aktif olarak hizmet veren 475 adet elektronik liste bulunmaktadır.
Kişisel Web Sayfaları ODTÜ'de merkezi sunucular üzerinde tanımlı kişisel kullanıcı hesabı olan tüm
kullanıcıların,www.metu.edu.tr/~kullanıcı-kodu şeklinde erişim sağlayabildikleri sayfalardır. Sayfalar
hazırlanırken ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları metninde belirtilen kurallara dikkat edilmelidir.
ODTÜ kampusu içinden veya dışından kullanıcılar www.odtu.edu.tr adresinde kullanıma sunulan ODTÜ
sitesi aracılığıyla ODTÜ içi, yurt içi ve yurt dışı bilgi kaynaklarına kolayca ulaşabilmektedirler. Ayrıca aşağıda
adresleri verilen ODTÜ sosyal ağ sayfalarına da erişebilirler:
ODTÜ Facebook Sayfası :
ODTÜ Twitter Sayfası
:
ODTÜ YouTube Sayfası
:

http://www.facebook.com/MiddleEastTechnicalUniversity
http://twitter.com/METU_ODTU
http://www.youtube.com/middleastechuniv

ODTÜ’deki Duyuru, Etkinlik ve İş Olanakları Sistemleri aracılığıyla yayınlanan duyurulara, etkinlik haberlerine
ve ODTÜ içi iş ilanlarına aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:
Duyuru Sistemi
Etkinlik Sistemi
İş Olanakları Sistemi

:
:
:

http://duyuru.odtu.edu.tr
http://etkinlik.odtu.edu.tr
http://ios.metu.edu.tr

http://blog.metu.edu.tr adresinden hizmete sunulan Blog Servisi ile ODTÜ kullanıcıları kendi bloglarını
oluşturabililirler. Dileyenler, merkezi sunucular üzerinde tanımlı kullanıcı kodları ile servise giriş yaparak,
http://blog.metu.edu.tr/kullanıcı_kodu şeklindeki adreslerden ulaşılan kişisel blog sayfalarını hazırlayabilirler.
Kullanıcı Servisleri
Dokümantasyon: BİDB’nin hazırladığı tüm dokümantasyon www.bidb.odtu.edu.tr/106-bidb-kutuphanesi
adresinden kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bu yayınlar arasından BİDB servisleri hakkında tanıtıcı ve
eğitici kitapçık olarak hazırlanan "ODTÜ Öğrencileri için Bilişim Servisleri El Kitabı" kayıtlar sırasında yeni
kayıt yaptıran ya da isteyen tüm öğrencilere kayıtlar sırasında dağıtılmakta, BİDB Kütüphanesinden ve
danışmanlık servisinden de ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
T: (312) 210 33 01 - F: (312) 210 33 03 / e-posta: metucc@metu.edu.tr / http://www.bidb.odtu.edu.tr
Yardım Masası (Hot-line)
T: (312) 210 33 55 / e-posta: metucc@metu.edu.tr
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Yazıcı-Çıktı Servisi: Kullanıcı kodu olan her öğrenci bu servisten akıllı kimlik kartlarına yüklenilen sanal para
ile yararlanabilir. Ayrıntılı bilgi :http://yazici-cikti.bidb.odtu.edu.tr adresinde yer almaktadır.
Danışmanlık
BİDB, her düzeydeki kullanıcıya BİDB servisleri ile ilgili danışmanlık ve destek hizmeti sağlar. Servisler ile
ilgili her türlü soru ve sorunlar için 'Hot-line' servisine, hafta içi her gün 09.00-17.30 saatleri arasında 210 33
55 numaralı telefonudan veya BİDB 114 No’lu odaya gelerek ulaşılır. Ayrıca, hotline@metu.edu.tr adresine
e-posta göndererek de bu servisten yararlanılır. Sıkça sorulan sorular ve cevaplarının yer aldığı bir web
sayfası, İngilizce ve Türkçe olarak http://sss.bidb.odtu.edu.tr adresinden hizmete sunulmuştur.
Bilgisayar Salonları
Öğrenciler, öğrenimleri süresince merkezi olarak sağlanan tüm bilgisayar kaynaklarını kullanabilir. Merkezi
kaynakların kullanımı için BİDB'ye; bölümlerin sorumluluğundaki bilgisayar kaynaklarının kullanımı için ise
ilgili bölüm bilgisayar koordinatörüne başvurulması gerekir. Kampus dahilinde; aşağıdaki listedeki binalarda
yaklaşık 525 adet kişisel bilgisayarın bulunduğu 18 bilgisayar salonu öğrencilerin kullanımına açıktır:
• Makine Mühendisliği

• Beşeri Bilimler

• 8. Yurt

• İnşaat Mühendisliği

• Hazırlık Bölümü

• 9. Yurt

• Endüstri Mühendisliği

• 1. Yurt

• İsa Demiray

• Fizik Bölümü

• 2. Yurt

• Faika Demiray
• Reﬁka Aksoy

Salonlarda bulunan ve MS-Windows ve Linux uygulamalarının çalıştırılabilen bilgisayarlarda internet erişimi
bulunmaktadır. Bilgisayar salonlarının yerleri, donanımları, kuralları, çalışma saat ve günleri ile ilgili güncel
bilgi; http://pc-salon.bidb.odtu.edu.tr adresinden takip edilebilir.
Akıllı Sınıf
Akıllı Sınıf, video-konferans ve canlı yayın teknolojisi ile yapılandırılmış, fiziksel olarak farklı ortamlarda
bulunan eğitmen ile katılımcıları interaktif ortamda birleştiren bir yapıdır. Mevcut video-konferans sistemi ile
dünyanın herhangi bir yerinde bulunan benzer teknolojiye sahip sınıflarla ortak dersler işlenebilmekte,
seminerler verilebilmekte ve jüriler yapılabilmektedir. Yapılan dersler, seminerler, sunumlar ve toplantılar
internet üzerinden kampusye canlı olarak yayınlanabilmektedir (http://akillisinif.bidb.odtu.edu.tr).
İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, etkileşimli teknolojilerin (web siteleri ve
diğer bilgisayar yazılımları gibi) tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi için geliştirilmiş, test ve kontrol
odasından oluşan bir laboratuvardır. Test sırasında kullanıcıyı, ekran görüntüsünü ve göz hareketlerini
kaydetme imkanı sağlar, elde edilen verilerle programın kullanılabilirliği araştırılır ve değerlendirilir.
Ayrıntılı bilgi için: http://ibe.bidb.odtu.edu.tr.
Laboratuvar, 12/06/2012 itibariyle TSE’nin "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Akreditasyonu" standardına uygun olarak, "TS EN ISO/IEC 9241-151 İnsan Sistem Etkileşiminin Ergonomisi,
Bölüm 151: Dünya Geneli Arayüzleri Kılavuzu" kapsamında ürün belgelendirme çalışmalarının yürütüleceği,
TSE’nin Türkiye’deki ilk ve tek akredite laboratuvarı olarak yetkilendirilerek hizmet vermeye başlamıştır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
T: (312) 210 33 01 - F: (312) 210 33 03 / e-posta: metucc@metu.edu.tr / http://www.bidb.odtu.edu.tr
Yardım Masası (Hot-line)
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ODTÜ – TV
Video gösterimlerinin seçilerek izlendiği (on-demand), canlı yayınların yapıldığı bir web ortamı olan ODTÜ-TV
(http://odtutv.metu.edu.tr), öğretim üyelerinin araştırmalarını, ödüllerini, Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili
görüşlerini kamuoyu ile paylaşmalarına olanak sunmar. Kampus içinde gerçekleşen seminer, söyleşi, tören
ve derslerin internetten kampus içi ve dışına canlı yayınlanması için uygun bir arayüz oluşturur.
Lisanslı Yazılımlar
Öğrencilerin ve idari/akademik birimlerin kullanımına yönelik olarak, çeşitli bilimsel çalışmalarda kullanılmak
üzere paket programlar satın alınarak merkezi bilgisayar sistemleri üzerinde kullanıcıların hizmetine
sunulmaktadır. Bu programlar ve kullanım detayları http://yazilim.bidb.odtu.edu.tr adresinde bulunmaktadır.
FTP Servisi
ftp.metu.edu.tr adresinden ODTÜ öğrenci ve personelinin yanı sıra tüm dünyaya ftp servisi sağlanır. Bu
servis ile ücretsiz yazılımlar edinilebilir ve açık kaynak kodlu işletim sistemlerine ait güncelleme ve
kurulumlar yapılabilir. ODTÜ ftp sitesi, Linux Kernel sitesi ve çeşitli Linux sürümlerinin resmi yansısıdır..
Kablosuz Bilgisayar Ağı Servisi
Kampusta, Kütüphane, KKM gibi ortak kullanım alanlarının yanı sıra, yurtların çalışma salonu ve ortak
kullanım alanlarında, bölüm içi ortak alanlarda ve dersliklerde kablosuz ağ hizmeti verilmektedir. Kablosuz
ağlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://kablosuz.bidb.odtu.edu.tr adresinden erişilebilir. Kablosuz ağlarda,
dizüstü bilgisayarların fiziksel adreslerini (MAC) baz alan kimlik doğrulama sistemi çalışır. Bu nedenle,
kablosuz ağa bağlanacak bilgisayarların kimlik doğrulama sistemine kaydedilmesi gerekir.
ODTÜ’de iki farklı SSID (Service Set Identifier) ile kablosuz ağ yayını yapılır. “ng2k” yayını en yaygın olandır.
Bu ağda güvenlik için herhangi bir şifreleme yapılmdan fiziksel adres (MAC) tabanlı bir kimlik doğrulama
sistemi kullanılır. Sistemi kullanabilmek icin http://netregister.metu.edu.tr adresinden kayıt yapılır. Yapılan
diğer yayın “eduroam” yayını ise kampusta belli noktalarda sağlanır. “eduroam”, RADIUS tabanlı altyapı
üzerinden IEEE 802.1x güvenlik standartlarını kullanarak, “eduroam” üyesi kurumların kullanıcılarının diğer
eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ kullanımını amaçlar. “eduroam” üyesi kurumların kullanıcıları, kendi
kurumlarında ağa bağlanmak için kullandıkları kullanıcı adı-şifre ikilileri ile eduroam üyesi olan başka bir
kurumdan ağa bağlanabilirler. Ayrıntılı bilgi için: http://eduroam.metu.edu.tr.
Kampus Dışından Kütüphane Kaynaklarına Erişim
ODTÜ Kütüphanesi’nin üye olduğu pek çok elektronik kaynağa IP bazında erişim denetimi uygulanır. Bu
kaynaklara ODTÜ dışından Kampus Dışı Önbellekleme Servisi sayesinde erişilebilir. Bu servisi kullanan
kullanıcılar web tarayıcılarında gerekli ayarları yaptıktan sonra http:/netregister.metu.edu.tr adresinden
aldıkları tek kullanımlık şifre ile elektronik kaynaklara erişirler. Detaylı bilgiye www.bidb.odtu.edu.tr
sayfasında bulunan “Ağ Servisleri Kampus Dışından Kütüphane Kaynaklarına Ulaşım” linkinden erişilebilir
WEB Önbellekleme Servisi
Web önbellekleme, internet üzerinden istenen objelerin (HTTP, FTP, Gopher gibi protokollerdwn ulaşılabilen
verilerin), yerel alan ağı içinde bir sunucuda saklanarak, aynı veya farklı bir istemci tarafından istenilmesi
halinde, bu sunucu tarafından isteğin karşılanmasıdır. Aynı web önbellekleme sunucusunu kullanan tarayıcı
programların isteklerinin karşılanma süresi düşer, ayrıca bant genişliği tasarrufu sağlanır. Ayrıntılı bilgiye
www.bidb.odtu.edu.tr sayfasında bulunan “Ağ Servisleri Kampus İçi Web Önbellekleme” linkinden erişilebilir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
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ODTÜ’de Geliştirilen Bilgi Sistemleri
1. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS): ÖİBS aşağıdaki uygulamaları bünyesinde bütünleşik bir yapı içinde barındırır ve
internet üzerinden öğrencilerin kullanımına sunar:
a) Yeni Öğrenci İşlemleri: Yeni öğrencilere “öğrenci numaraları” atanır; özlük, akademik dönem, adres, askerlik
durumu, vb. bilgileri, ÖSYM’den alınan veriler ile, programlar aracılığı ile sistemde oluşturulur.
b) Derslerin Tanımlanması: Verilecek derslerin temel bilgileri (kredisi, türü, açıklaması, vb.) üniversite kataloğunda tanımlandıktan
sonra dersler akademik dönemde açılır ve açılan derslerin grupları, kapasiteleri, dersleri veren öğretim üyeleri, programları ve kriterleri
tanımlanır. Ders alma koşullarının sağlanması için zorunlu dersler, seçmeli dersler, önkoşul dersler, denk dersler de tanımlanır.
c) Öğretim Üyesi/Danışman Atama İşlemleri: Öğretim üyeleri bilgileri (sicil no., kullanıcı kodu, bölüm, ad/soyad, vb.)
sistemde tanımlanır. Bölüm bazında listelenen öğretim üyeleri için bölüme ait öğrencilere danışman ataması yapılır.
d) Burs ve Katkı Payı İşlemleri:
- Burs Başvuru ve Değerlendirme: Öğrencilerin burs ve yurt başvurularını İnternet üzerinden yaptıkları bu sistemde,
burs başvuru puanları otomatik olarak hesaplanır, mülakat jürileri ve jüri değerlendirmeleri yapılır.
- Katkı Payı İşlemleri: Katkı payı miktarları tanımlanarak, bölüm bazında öğrencinin ödemesi gereken katkı payı
miktarı saptanır ve bankalara gönderilir.
- Online Harç Sistemi: Web servisleri teknolojisi ile geliştirilen uygulama, arka plandaki veritabanı ve uygulamalardan
bağımsız çalışır. Öğrencilerin anlaşmalı bankalardan herhangi bir şubesinden harç ödemesini yapmasından hemen sonra,
ödeme bilgisi üniversitedeki merkezi veritabanına otomatik olarak kaydedilir ve öğrenci ödeme bilgileri takip ve kontrol edilir.
e) Kayıt İşlemleri:
- Yeni Öğrenci Kaydı: Üniversiteyi kazanan öğrenciler, kayıtlı hale getirilir, öğrenci belgesi verilmesi sağlanır.
- Dönem Kaydı: Ders Kayıt işlemleri öncesinde; öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler ve (lisans, lisansüstü)
daha önce alıp başarısız olduğu zorunlu dersler öğrencilerin üzerine otomatik olarak kaydedilir.
- Etkileşimli Kayıt: Öğrenciler internet üzerinde erişilebilen etkileşimli kayıt programı aracılığı ile her dönem ders kayıt
işlemini yaptırmalıdır. Kayıt yapabilmesi için, akademik durumu, ödeme koşulu, alınacak dersin açılması, ders kriterleri
ve önkoşul ders uygunluğu vb. gibi koşulların sağlaması gerekir.
f) Danışman Onayı: Kayıt yaptıran öğrenciye, danışmanı, web tabanlı bir program ile kayıt onayı verir, öğrenci kayıtlı hale getirilir.
g) Notlama İşlemleri: Ders veren öğretim üyeleri örencilerin dönem notlarını internet üzerinden verilebilir, öğrencilerin
genel ve dönem not ortalamaları otomatik hesaplanır. Notlama işlemi sonrasında öğrencilerin genel not ortalamasına,
dönem not ortalamasına ve sınıfına göre dönem sonu akademik durumu saptanır.
h) SMS Uygulaması (Student Mobile Information): ÖİBS’de yer alan bilgilerini SMS yoluyla öğrenmek isteyen
öğrenciler sisteme web tabanlı bir program ile kayıt yapabilirler. Sisteme kayıt yaptırmış olan öğrenciler ihtiyaç
duydukları bilgileri cep telefonlarından SMS göndererek sorgulayabilir, sorgu sonuçları cep telefonlarına gelir.
ı) Mezuniyet İşlemleri: Mezun duruma gelmiş öğrencilerin aldıkları dersler kontrol edilip, mezun olmak için yeterli sayıda
ve nitelikte ders alanlar aday mezun konumuna getirilir, diploma numarası verilir ve mezuniyetleri sağlanır. Öğrenciler
ayrılırken, sadece borçlu oldukları birime uğrayığ ayrılış işlemlerini elektronik ortamda kısa sürede tamamlayabilirler.
2. Lisansüstü Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (LÜBS): LÜBS kapsamında, lisansüstü başvuru, değerlendirme,
kabul/red işlemleri internet üzerinden erişilebilen etkileşimli programlar aracılığı ile yapılır.
3. Ders Değerlendirme Sistemi: Öğrencilerin öğretim üyelerinin verdiği dersleri değerlendirilmeleri internet üzerinden
yapılır; değerlendirme sonuçları, yetkilendirilmiş kişilerce üniversite, fakülte ve bölüm bazında İnternet üzerinden takip edilir.
4. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Başvurusu: başvuru yapılması, değerlendirilmesi, kabulü, üniversite tercihleri
ve onayları ÖYP Başvuru Sistemi ile yapılır. Kullanıcı grupları; rektörlük, enstitüler, bölümler, üniversiteler ve başvuru yapan adaylardır.
5. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisans Başvurusu (YOS): Uluslararsı lisans öğrencisi adayları başvuruları, bölümlerin
değerlendirilmesi, kabulleri ve ÖİBS’ye aktarılması yapılır. Kullanıcı grupları; rektörlük, bölümler ve başvuru yapan adaylardır.
6. Outgoing Erasmus Student Sistemi (OES): OES Sistemi, üniversitede okuyan lisans öğrencilerinin yurt dışındaki
üniversitelere eğitim amaçlı gitmeleri için gerekli başvuruların ve değerlendirme işlemlerini sağlar.
7. E-Katalog: Üniversitenin Akademik Kataloğu’na http://catalog.metu.edu.tr/ adresinden erişilebilir.
8. Kitap Sipariş Talepleri: Öğretim üyelerinin kitap sipariş talepleri, ÖİBS’ye bütünleşik biçimde web üzerinden alınır,
raporlama ve sorgulama işlemleri gerçekleştirilir.
9. İngilizce Kur Sınavı ve Yeterlik Sınavları Değerlendirme: İngilizce Yeterlik Sınavları’nın tüm süreçlerini kapsayan,
sonuçlarının web ortamında hızlı ve hatasız bir şekilde görüntülenmesini sağlayan bir sistemdir.
10. Temel İngilizce Bölümü (TİB) İşlemleri: Hazırlık Bölümü öğrencilerinin alması gereken hazırlık dersleri otomatik
olarak yerleştirilmekte; sınava gireceklerin tespiti ve sınav sonuçları değerlendirmesi yapılmaktadır.
11. Üniversite İçi Değişim Programı: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu arasında dönem veya yıl bazında öğrenci
değişimini içeren uygulama kapsamında, öğrencilerin başvuruları değerlendirilir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
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Kütüphane ve Kitaplık
Araştırmaların ve eğitim-öğretimin en önemli destek birimi olan ve kullanıcılarının bilgi ve belge gereksinimini
karşılamak için Kütüphane, ODTÜ kampusundaki merkezi binasında hizmet verir.
Kütüphane Saatleri

Yarıyıl

Pazartesi-Cuma
Cumartesi-Pazar

: 08.45-23.30
: 09.00-21.00

Yaz Okulu

Pazartesi-Cuma
Cumartesi-Pazar

: 08.45-23.30
: 09.00-21.00

Tatil

Pazartesi-Cuma
Cumartesi-Pazar

: 08.45-17.15
: 09.00-21.00

Kütüphanede 8 okuma, 1 gösteri ve 1 sergi salonu bulunuyor. Kütüphane 12.058 metrekarelik bir alanı
kaplamakta; aynı anda 1.164 kişinin oturarak yararlanmasına olanak sağlanır. ODTÜ Kütüphanesi köklü ve
zengin bir kitap ve dergi koleksiyonuna sahiptir. Özellikle elektronik yayınlar koleksiyonda çok önemli bir yer
tutuyor. Kütüphane koleksiyonunda 430.247 kitap, 177.144 ciltli dergi olmak üzere toplam 607.391 ciltlik
basılı kaynak ve aboneliği devam eden 1.263 basılı dergi ile 152 veritabanından erişilen 54.681 elektronik
dergi ve 91.596 elektronik kitap bulunuyor.
Kütüphane Otomasyon Sistemi ile kataloglama ve ödünç verme işlemleri elektronik ortamda yapılır.
Çevrimiçi Kütüphane Kataloğu’nda yayın taraması kütüphanede bulunan terminallerden veya internet
bağlantısı olan her yerden yapılabilir.
Kütüphanenin giriş ve birinci katlarında yer alan 33 bilgisayardan çevrimiçi veritabanına erişilir. Ayrıca
“metu.edu.tr” uzantılı e-posta adresine sahip olanlar, çevrimiçi kaynaklarına kampus dışından, “Kampus Dışı
Ön Bellekleme Servisi” aracılığı ile erişebilir. Kütüphane koleksiyonundaki basılı ve elektronik bilgi
kaynaklarına “METUnique Search” alanından tarama yapılarak erişilebilir.
Kütüphaneden Yararlanma ve Kullanım Kuralları
Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt olan öğrencilere Kütüphane tanıtım programı düzenlenir.
Kütüphane, akademik ve idari personele, öğrencilere ve diğer araştırmacılara hizmet verir. Kullanıcıların
ödünç kitap alabilmeleri için ODTÜ mensubu olduklarını belgeleyen kimlik kartlarını göstermelidir.
Öğrenciler Uzun Süreli Ödünç Verme Birimi'nden (Desk) 15 kitabı 15 gün süreyle, Kısa Süreli Ödünç Verme
Birimi'nden (Rezerv) 2 kitabı 3 saat süre ile ödünç alabilirler.
Danışma kaynakları, süreli yayınlar, nadir eserler, yüksek lisans ve doktora tezleri ile görsel-işitsel bilgi
kaynakları ödünç verilmez.
Gününde iade edilmeyen kitaplardan, kitabın türüne göre Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenen
günlük gecikme cezaları alınır. Üyelerin, kaybettikleri veya zarar verdikleri bilgi kaynaklarının bedelini
ödemeleri gerekir. Kütüphane’ye borcu olan öğrenciler kayıt yenileyemezler.
Kütüphane’deki bilgi kaynakları elektronik kapı güvenlik sistemi ile korunur. Bilgi kaynaklarının açık raf
sisteminde hizmete sunulduğundan ödünç alma ve genel kullanım kurallarına uyulması büyük önem taşır.
ODTÜ Kütüphanesi
T: (312) 210 27 80 - F: (312) 210 27 78 / e-posta: lib-hot-line@metu.edu.tr / http://ww2.lib.metu.edu.tr
Kütüphane Kataloğu: http://library.metu.edu.tr
Blog: http://blog.lib.metu.edu.tr / Facebook: www.facebook.com/metulib / Twitter:/twitter.com/METULibrary

21

Kütüphane ve Kitaplık
ODTÜ Kitaplığı
ODTÜ kitaplığı (Bookstore), ODTÜ kampusu içinde, çarşı sitesinde bulunan, tek katlı binasında hizmet
vermektedir.
Serbest dolaşım sistemi sayesinde, ferah ve rahat bir ortamda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin rahatça
dolaşarak, seçimlerini yaptıkları kitaplıkta, satışlar ve stok işlemleri bilgisayarla yürütülmekte olup güvenlik
elektronik kontrol sistemi ile sağlanmaktadır. Nakit yanında kredi kartı da kullanılmaktadır.
Kitaplık, üniversitemiz ders kitaplarını yurt dışındaki ana kitap firmalarından, öğrenci yararına özel şartlar
sağlayarak ithal etmekte ve yine maliyetine yakın fiyatlarla satmaktadır. Öğrenciler, bölümlerinden isim ve
yazarlarını öğrendikleri ders kitaplarını buradan temin ederler.
Ders kitaplarının yanında üniversitenin yayın ve dergileri ile çeşitli kuruluş ve kişilere ait (Tübitak, Pelikan Tıp
ve Teknik Kitapçılık gibi) yayınları da bulundurmaktadır. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun bastırmış olduğu
kendi yayınlarının satışı da kitaplıktan yapılmaktadır.

Kitaplık Müdürlüğü Çalışma Saatleri
Pazartesi – Cuma
(Resmi Tatil Günleri Haricinde)

:

08.45 – 17.00

ODTÜ
ODTÜ Kütüphanesi
Kütüphanesi
T:
T: (312)
(312) 210
210 27
27 80
80 -- F:
F: (312)
(312) 210
210 27
27 78
78 // e-posta:
e-posta: lib-hot-line@metu.edu.tr
lib-hot-line@metu.edu.tr // http://ww2.lib.metu.edu.tr
http://ww2.lib.metu.edu.tr
Kütüphane
Kütüphane Kataloğu:
Kataloğu: http://library.metu.edu.tr
http://library.metu.edu.tr
Blog:
Blog: http://blog.lib.metu.edu.tr
http://blog.lib.metu.edu.tr // Facebook:
Facebook: www.facebook.com/metulib
www.facebook.com/metulib // Twitter:/twitter.com/METULibrary
Twitter:/twitter.com/METULibrary
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Sağlık Hizmetleri
Kampustaki sağlık kompleksi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi (SRM) ve buraya bağlı laboratuar, İlk Yardım
Ünitesi ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ünitelerini (PDRM) kapsar.
SRM’de 9 pratisyen hekim ve 14 uzman hekim (1 ortopedi ve travmatoloji, 2 dermatoloji, 1 üroloji, 1
biyokimya, 1 mikrobiyoloji, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 2 kadın hastalıkları ve doğum, 1 psikiyatrist, 1 göz
hekimi, 1 çene cerrahi ve 1 diş eti hastalıkları) ve 3 diş hekimi bulunuyor. Ayrıca 13 hemşire, 6 sağlık
memuru, 5 laboratuvar teknisyeni, 2 röntgen teknisyeni ve 3 fizyoterapist ile 6 klinik psikolog ve 4 psikolojik
danışma rehberlik görevlisi hizmet veriyor. Öğrencilere verilen hizmet ISO 9001:2000 kalitesindedir.
Başvuru Yöntemi :
Öğrencilerinin sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili başvuruda bulunacakları ilk yer SRM’dir. Başvurular
ODTÜ kimlik kartı ile Hasta Kayıt Kabul Servisi’ne yapılır. SRM’ne başvuran öğrencinin ilk muayenesi yapılır,
olanaklar ve mevzuat dahilinde tetkik ve tedavileri SRM’de yapılır. İleri tetkik ve tedavi gereken durumlarda:
Sosyal güvencesi olmayan 25 yaş üzeri öğrenciler SGK’ya başvurarak SGK mevzuatı doğrultusunda
hizmet alırlar.
Sosyal güvencesi olan 25 yaş ve altı öğrenciler nüfus cüzdanları ile hastanelere doğrudan başvurabilirler.
Ulusararası öğrenciler olanaklar dahilinde SRM’de sağlık kontrolleri sağlanır. Bu öğrencilerin SGK’ya kayıt
yaptırmaları gerekir. Yabancı öğrenciler üniversiteye kayıtlarını yaptırdıktan sonra Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden almış oldukları vatandaşlık numarası ile ODTÜ SRM Tahakkuk Servisi’ne müracaat ederek
SGK’ya ait kayıt işlemlerine başlayabilirler. SRM Tahakkuk Servisi’nde kayıt açıldıktan sonra Ziraat Bankası,
Halkbank veya Vakıfbank şubesine sağlık primini yatırarak Genel Sağlık Sigortası sistemine kayıt olurlar.
Tedavi giderleri Genel Sağlık Sigortası tarafından karşılanır.
Hastanelere Başvuru:
Ailesinden sosyal güvencesi bulunan 25 yaş ve altı öğrenciler hastane ve sağlık kuruluşlarına nüfus
cüzdanları ile direkt başvurabilirler. İlgili kurum ve kuruluşların hekimlerince muayene edilerek tedavileri
düzenlenebilir ve sağlık raporu alabilirler.
Uluslararası öğrenciler ile özel öğrencilerimiz Genel Sağlık Sigortası kapsamında hastane ve sağlık
kuruluşlarına kimlik kartı ve vatandaşlık numaraları ile müracaat edebilirler. İlgili kurum ve kuruluşların
hekimlerince muayene edilerek tedavileri düzenlenebilir ve sağlık raporu alabilirler.
Değişim öğrencilerine SRM olanakları dahilinde tedavi sağlanır, ilaç ve hastane giderleri kendilerine aittir.
Sağlık ve Rehberlik Merkezi’nde İzlenmesi Gereken Yol :
SRM’ye ilk başvuru bina giriş katında bulunan Hasta Kayıt Kabul bölümüne yapılır. Başvuru kayıt yaptırmak
için ODTÜ öğrenci kimlik kartı yeterlidir. Hasta Kayıt Kabul Bölümü’nde, öğrencinin rahatsızlığına ve
gereksinimine göre öğrenci ilgili bölüme yönlendirilir, hekimin adı ve hasta sıra numarası verilir.
Sağlık Raporları:
Hastalık nedeniyle öğrenciler derslerini ya da sınav ve başvuru tarihlerini kaçırabilir. Mazeret sınavlarına
girmek ya da eksik işlemlerini tamamlamak için Ankara ili sınırları içinde sağlık kurumlarından onaylanmış
sağlık raporları getirilmelidir. Bu raporların geçerli kabul edilmesi için SRM’den de onaylanması gerekir.
Özel hekimlerden alınmış sağlık raporları kabul edilemez. Geceleri, hafta sonları veya tatil dönemlerinde,
acil durumlarda, öğrenciler sağlık muayenelerini yaptırdıkları sağlık kurumlarından aldıkları raporları üç iş
günü içinde SRM’ye onaylatmalıdır. Aksi takdirde alınan raporlar geçersiz sayılır. Resmi tatil dönemlerinde
ya da okulun kapalı olduğu dönemler haricinde il dışından getirilen raporlar onaylanmaz.
Sağlık
ODTÜ Kütüphanesi
ve Rehberlik Merkezi (2. Yurt Binası Yanı)
Gündüz
T: (312) 210 27T:80
(312)
- F:210
(312)
49210
68 27 78 / e-posta: lib-hot-line@metu.edu.tr / http://ww2.lib.metu.edu.tr
Gece
Kütüphane Kataloğu:
T: (312) http://library.metu.edu.tr
210 49 60 veya (312) 210 49 32
F:
Blog:
(312)
http://blog.lib.metu.edu.tr
210 13 65 veya (312) 210/ Facebook:
49 99 / www.mc.metu.edu.tr
www.facebook.com/metulib
/ e-posta:/ Twitter:/twitter.com/METULibrary
kalite@mc.metu.edu.tr
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik
ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi bünyesinde, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ve
psikiyatrik-psikolojik sağaltım veren birim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM)'dir.
Birimin öğrencilere, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden en üst düzeyde gelişmesine yardımcı olur. Bununla
birlikte, öğrenim sürecinde ortaya çıkabilecek olan problemlere yönelik "önleyici" çalışmalar yaplır.
Yapılan tüm görüşmeler etik kurallar dahilinde gizli tutulur. Merkeze başvuran kişilere ait bilgiler hiçbir kişi ya
da kurum ile (kişinin ailesi dahil) kendisinin onayı alınmadan paylaşılmaz. Bir birey olarak kişisel farklılıklara
saygı duyulur. Kişilerin sahip olduğu özellikler ne olursa olsun, insan olarak her zaman saygıdeğerdirler.
Programlar: PDRM çalışma grubu ve söyleşiler programını yılda 2 kez ilan eder ve KKM’de gerçekleştirir.
Söyleşiler: Aşağıda belirtilen çeşitli konularda bilgilendirme yapılır ve paylaşım ortamı sağlanır.
• İletişim,
• Mükemmeliyetçilik,
• Konsantrasyon ve Motivasyon,
• Zaman Kullanımı ve Erteleme Davranışı,
• Ev ve Oda Arkadaşlarıyla İlişkiler,
• Depresyonla başa çıkma yolları
Çalışma Grupları: Ortalama 20 kişilik gruplarla, 2 saatlik sürede bilgi alma ve uygulama ortamı sunulur.
• Girişkenlik,
• Kaygı ve/ya sınav ve sunuş kaygısı,
• Stresle başa çıkma,
• Kendini tanıma,
• Nasıl bir iş/meslek istiyorum.
Bireysel Görüşmeler: Bireysel görüşmelerle, kişinin kendi gelişimini ilgilendiren konuları ve kişisel
sorunlarını profesyonel olan kişilerle güvenli bir ortamda konuşma fırsatı sunulur. Danışanla, kişisel
sorunlarını belirlemek ve beraber saptanılan hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütülür. Gerekiyorsa,
danışana, mümkün olan en kısa zamanda başka bir uzman ya da kurumla görüşme olanağı sağlanır.
Grupla Psikolojik Danışma: Ön görüşme sonunda herkes bir grup üyesi olabilir. 8-15 üye ile
oluşturduğumuz gruplarda, kişiler, iç dünyalarını, yaşam biçimlerini ve ilişkilerini anlama olanağı bulabilirler.
Uygulamalarla hem kendi iç dünyalarında hem de ilişkilerinde değişimi harekete geçirebilirler.
Psikiyatrik Yardım: psikolojik sorunların tanı, tedavi ve takibi psikiyatri uzmanları tarafından yapılır.
• Psikoz,
• Duygulanım bozuklukları,
• Nevrotik bozukluklar,
• Psikosomatik bozukluklar, kişilik bozuklukları, vb.
Psikolojik Testler: Yardım sürecinde, gerekiyorsa, danışanı daha fazla tanıma fırsatı sağlayan çeşitli
psikolojik testler uygulanır.
Siz de PDRM'ye Gelebilirsiniz: Bazı ruhsal durumlarda öğrenciler kendilerine yardım edebilecek kaynakları
harekete geçiremediklerinden ciddi akademik kayıplarla karşı karşıya kalırlar. Hepimizin hayatında kişisel,
sosyal ya da akademik destek, yönlendirme ve objektif bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz dönemler
olabilir. Sizin hayatınızı yaşamayan ve sizin duygularınızı hissetmeyen bir başkasının sizi anlayamayacağını
düşünebilirsiniz. PDRM'de, profesyonel anlamda empati kurma becerisi edinmiş uzmanlar sizi anlamaya ve
yardımcı olmaya her zaman hazır. Ünitelede veya SRM’de hangi uzmandan daha etkin yararlanacaksanız o
kişi ile görüşmeniz sağlanır. Bu bir psikolojik danışman, klinik psikolog ya da psikiyatrist olabilir. Size uygun
programa katılımınız, yapılan ön görüşme sayesinde sağlanır. Bu bir bireysel görüşme, grupla psikolojik
danışma ya da psikiyatrik yardım olabilir.
PDRM'ye Başvuru: Hafta içi her gün 09.00-16.00 arasında üniteler ya da merkeze gelebilir, telefonla
ulaşabilirsiniz. Ünitelerde verilen hizmetler ücretsizdir. Merkez ve dönem içindeki uygulamalarla ilgili güncel
bilgiler için: www.mc.metu.edu.tr/~pdrm. İlgili her türlü öneri ve beklentileriniz için: pdrm@mc.metu.edu.tr
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM)
1. Ünite Matematik Bölümü Giriş Katı - T: (312) 210 49 47 veya (312) 210 49 48
2. Ünite Temel İngilizce Bölümü - T: (312) 210 49 98
http//www.mc.metu.edu.tr~pdrm
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Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi
Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi (ÖGEB) öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini
destekler, öğretim elemanlarının öğretim ihtiyaçlarına yönelik hizmetler geliştirir; üniversite öğrenme ortamını
geliştirir, mesleki ve etik ilkelere bağlı, yeniliklere açık, katılımcı bir anlayış çerçevesinde katkıda bulunur.
Sürdürdüğü çalışmalar ile ÖGEB:
- Öğrencilerin ruh sağlıklarını koruyucu ve gelişimlerini destekleyici hizmetler sunar,
- Öğrencilerin özeliklerini tanımaya, gelişimlerini izlemeye, ihtiyaçlarını belirlemek için araştırmalar yapar.
- Üniversitedeki öğrenme ortamının geliştirilmek için araştırmalar yapar, öğretim destek hizmetleri geliştirir,
sunar ve değerlendirir.
Öğrenci Gelişim Hizmetleri
Psikolojik Danışma Hizmetleri: Öğrencilerimize kısa süreli bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri
vermeyi ve gerekli durumlarda öğrencileri yardım alabilecekleri uygun birimlere yönlendirmeyi içermektedir.
Gelişimsel ve Koruyucu Hizmetler: Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik, psikolojik sağlıklarını
koruyucu ve önleyici etkinlikler yürütmeyi kapsar. ÖGEB, üniversiteye uyum, beden algısı, öz-düzenleme
gibi öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda geniş gruplara hitap eden seminerler ve daha küçük grupların
aktif katılımının sağlandığı paylaşım toplantıları düzenler. Ayrıca yeni gelen öğrencilerin uyum süreçlerini
kolaylaştırmak için “Üniversiteye Uyum Programı” kapsamında öğrencilerin akademik, sosyal, psikolojik ve
kişisel uyum alanlarını göz önünde bulundurarak etkinlikler yapar.
Akademik Gelişime Yönelik Hizmetler:
Öğrencilere, akademik özelliklerini tanıma, üniversitede gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirme ve
başarılarını artırma gibi konularda yardımcı olmak için ÖGEB, öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmeyi
hedefleyen verimli ders çalışma yöntemleri, erteleme, sunum yapma kaygısı gibi konularda seminer ve
paylaşım toplantıları düzenler. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile Hazırlık öğrencilerinin bir
araya geldiği “Birlikte Öğrenelim Akademik Destek Programı”nı yürütür.
Mesleki Gelişime Yönelik Hizmetler:
Öğrencilerin kendilerini tanımalarına, akademik ve mesleki konulara ilişkin kararlar vermelerine ve iş
yaşamına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen etkinlikleri içerir. ÖGEB, öğrencilerin kariyer
planlarını çizmelerine yardımcı olmak için “Kariyer Gelişim Atölyesi” yürütür.
Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri:
Öğrencilerin ihtiyaçlarını belli aralıklarla belirler, birim tarafından sunulan hizmetleri değerlendirir, öğrencilerin
kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini takip eden araştırmalar yürütür.
Öğrenme ve Öğretim Hizmetleri
Öğretimin Geliştirilmesine Yönelik Destek Hizmetleri: Mesleğe yeni başlayan öğretim elemanlarına
yönelik mesleğe uyum programları yürütmeyi, öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan
seminerler sunmayı (örneğin, Etkili Öğretim Semineri) ve etkili öğretime yönelik kaynaklar geliştirmeyi içerir.
Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Mesleğe yeni başlayan öğretim elemanlarının desteğe
gereksinim duydukları profesyonel gelişim alanlarını belirler, üniversitenin öğretim ortamının geliştirilmek için
projeler geliştirir, uygulamayı ve değerlendirmeyi, öğretim elemanlarına sunulan hizmetleri değerlendirmeyi
kapsar.

Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi (ÖGEB) Mühendislik Merkez Binası 4. Kat No 413
T: (312) 210 71 75 / e-posta: ogeb@metu.edu.tr / www.ogeb.metu.edu.tr
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Bilim-Kültür-Sanat
KKM ve Kültür İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Kongre Merkezi
Dokuz salon, iki fuaye ve destek birimlerinden oluşan Kültür ve Kongre Merkezi, yıl boyunca birçok bilim,
kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapar. Merkez, sunum, seslendirme araçları ve data-show, salonlar
arası görüntü aktarımı, video-ses kaydı ve internet bağlantısı gibi teknolojik donanımıyla her türlü ulusal ve
uluslararası kongre, konferans, seminer, toplantı ve çeşitli kültürel etkinlikler için eşsiz bir ortam hazırlar.
Teknolojinin tüm yeniliklerinin bir araya getirildiği Merkez'in 850 kişilik Kemal Kurdaş Konser Salonu'nda, her
hafta sanatseverlere farklı konserler sunulur. Sanatseverler bu mekanda İdil Biret, Fazıl Say, Timur Selçuk,
Leman Sam gibi ünlü sesleri izleyebilir, ayrıca yerli ve yabancı amatör sanatçı veya grupları dinleme şansını
da bulabilirler. Salon, konserlerin dışında tiyatro, opera, bale gösterileri için de vazgeçilmez bir mekandır.
KKM ulusal ve uluslararası fuarların ve festivallerin de alışagelmiş mekanıdır. Kariyer Fuarı, Plastik Sanatlar
Festivali, fotoğraf ve resim sergileri bu etkinliklerden bazılarıdır.

Kültür ve Kongre Merkezi
T: (312) 210 41 51 - F: (312) 210 41 54 / Bilet Satış T: (312) 210 41 62 / www.ccc.metu.edu.tr

Kültür İşleri Müdürlüğü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık ve Kültür Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak 1984 yılından itibaren
çalışmalarını sürdüren Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde, 79 öğrenci topluluğu ders yılı boyunca çok çeşitli
kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler Üniversitemizin yalnızca bilim yuvası
olmadığını, kültürel olguların ve sosyal faaliyetlerin kendi öz kültürümüzü de içine alarak gerçekleştirilmesi,
ODTÜ'ye o çok farklı boyutunu kazandırmış bulunmaktadır.
Tümü öğrencilerimizden gelen istek doğrultusunda kurulan ODTÜ Kültür Toplulukları tarafından 2011-2012
ders yılı boyunca çeşitli konserler, sergiler, kültür haftaları, konferans, kongre, seminer, panel, tiyatro ve
geziyi içeren 1000’nin üzerinde nitelikli etkinlik düzenlenmiştir. Ayrıca geleneksel hale gelen Avrupa
Öğrencileri Forumu Topluluğu Yaz Okulu, Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi, Klasik
Türk Sanat Müziği Konserleri, Sosyoloji Günleri, Psikoloji Günleri, Kimya Haftası, Rock Şenliği, Tiyatro
Şenliği, Halk Bilimi Günleri, Uluslararası Bahar Şenliği, Metal Günleri, Üniversitelerarası Halk Oyunları
Şenliği, Uluslararası Klasik Gitar Festivali, Yönetim ve Mühendislik Günleri, Uluslararası Çağdaş Dans
Festivali, Müzikal Gösterileri, METUCON, Robot Günleri, Reklamcılık Günleri, Malzeme Günleri ve Kitap
Fuarı yıllardır süregelmektedir.
Bu etkinliklerin düzenlenmiş olması öğrencilerimizin ders dışı başarılarının etkileyici bir örneğini oluşturmuş
ve öğrencilerimiz bu konuda kırılması güç bir rekorun da sahibi olmuşlardır. Üniversitemiz öğrencilerinin
yalnızca bilim ve eğitim alanında değil sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde sergiledikleri üstün başarılar
ODTÜ'nün yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada seçkin konumunu ortaya koyması açısından da önem
taşımaktadır. Böylece ODTÜ, kuruluşundan bugüne geçen yıllar boyunca nice kurum ya da kuruluşun
ulaşamadığı yaşam sürecini ve başarılar zincirini yaratmış bulunmaktadır.

Kültür İşleri Müdürlüğü Kütüphane Binası Alt Kat
T: (312) 210 21 50 veya (312) 210 21 51 - F: (312) 210 79 50
e-posta: wwwkim@metu.edu.tr veya kultur@metu.edu.tr / www.kim.metu.edu.tr
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Bilim-Kültür-Sanat
Kültür Toplulukları
Kültür Toplulukları
Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 79 öğrenci topluluğu tarafından ders yılı boyunca
konser, sergi, gösteri ve konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenir. 2011-2012
eğitim-öğretim yılında ODTÜ'de geleneksel olarak gerçekleştirilen Uluslararası Bahar Şenliği,
Üniversitelerarası Tiyatro Şenliği, Üniversitelerarası Halk Oyunları Şenliği gibi etkinliklere ek olarak, çeşitli
topluluklar tarafından 1000’nin üzerinde etkinlik başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Akademik danışmanın denetiminde ve öğrencilerden oluşan yürütme kurulu kararları ile gerçekleştirilen bu
topluluk çalışmalarına katılabilmek için Kültür İşleri Müdürlüğü'ne başvurularak üyelik formu alınması gerekir.
Kültür Topluluklarının İsim Listesi
1.

Alternatif Enerji Tekno. T.

28. Genç Girişimciler Topluluğu

55. Moda Topluluğu

2.

Amatör Astronomi Topluluğu

29. Genç Yazarlar Topluluğu

56. Modelleme ve Simülasyon T.

3.

Amatör Fotoğrafçılık Top.

30. Gıda Topluluğu

57. Münazara Topluluğu

4.

Ar-Ge Topluluğu

31. Go Topluluğu

58. Müzik Toplulukları

5.

Arkeoloji Topluluğu

32. Gülmece Topluluğu

59. Müzikal Topluluğu

6.

Asya Topluluğu

33. Güzel Sanatlar Topluluğu

60. Psikoloji Topluluğu

7.

Atatürkçü Düşünce T.

34. Havacılık Topluluğu

61. Radyo Topluluğu

8.

Avrasya Topluluğu

35. Havacılık ve Uzay Topluluğu

62. Robot Topluluğu

9.

Avrupa Öğr. Forumu Top.

36. IEEE ODTÜ Öğrenci Top.

63. Sinema Topluluğu

10. Avrupa Teknoloji Öğr. T.

37. İletişim Topluluğu

64. Siyaset Bilimi T.

11. Balkan Topluluğu

38. İlk-Yar Topluluğu

65. Sosyal Demokrasi Topluluğu

12. Bilgisayar Topluluğu

39. İstatistik Topluluğu

66. Sosyalist Düşünce Topluluğu

13. Bilim Kurgu ve Fantezi T.

40. İşletme Topluluğu

67. Sosyoloji Topluluğu

14. Bilim ve Teknik Topluluğu

41. Jeoloji Topluluğu

68. Tarih Topluluğu

15. Biyoloji ve Genetik Topluluğu

42. Kimya Topluluğu

69. Tasarım Topluluğu

16. Biyomedikal Mühendisliği T.

43. Kişisel Gelişim Topluluğu

70. Tiyatro Topluluğu

17. Caz Topluluğu

44. Kitap Topluluğu

71. Türk Halk Bilimi T.

18. Çağdaş Dans Topluluğu

45. Klasik Gitar Topluluğu

72. Türkçe Topluluğu

19. Çevre Topluluğu

46. Klasik Müzik Topluluğu

73. Türk-Japon İletişim T.

20. Çocuk Aklım Topluluğu

47. Klasik Türk Müziği T.

74. Uluslararası Gençlik T.

21. Dış Politika ve U.İ.T.

48. Kuş Gözlem Topluluğu

75. Ulus. Öğrenci Değişimi T.

22. Eğitim Topluluğu

49. Makine ve İnovasyon Top.

76. Ulus. Tic. ve Lojistik T.

23. Ekonomi Topluluğu

50. Malzeme Bilimleri Top.

77. Verimlilik Topluluğu

24. Engelsiz ODTÜ Topluluğu

51. Matematik Topluluğu

78. Yapı Topluluğu

25. Felsefe Topluluğu

52. Medya Topluluğu

79. Yaratıcılık ve Sosyal Yenilik Top.

26. Finans Topluluğu

53. Meslek ve İş Etiği Topluluğu

27. Fizik Topluluğu

54. Mimarlık Topluluğu

Kültür İşleri Müdürlüğü Kütüphane Binası Alt Kat
T: (312) 210 21 50 veya (312) 210 21 51 - F: (312) 210 79 50
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Spor
Spor etkinliklerinin planlı ve standartlara uygun yapılmasını sağlayarak tüm ODTÜ’lülerin sosyal yönden
etkin, özgüveni gelişmiş, sağlıklı bireyler olmaları, spor takımlarımızın örnek davranış ve başarıları hedeflenir.
ODTÜ'lüler, Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli spor turnuvaları, özel karşılaşmalar ve spor
şenlikleri ve diğer organize spor etkinliklerinden de faydalanarak düzenli spor yapma alışkanlığını kazanırlar.
Spor Toplulukları: ODTÜ'de değişik alanlarda etkinlik gösteren ve akademik danışman desteğiyle
öğrenciler tarafından yürütülen 14 topluluk bulunuyor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aikido
Briç
Can Kurtarma ve İlkyardım
Dağcılık ve Kış Sporları
Doğa Sporları
Eşli Danslar
İzcilik
Jonglörler
Kapoera
Motor Sporları ve Trafik
Satranç
Sualtı
Su Altı Sporları
Tenis

Spor Branşları: Spor müsabakalarına katılan 34 spor takımı katılarak bu spor branşlarını yapılabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Amerikan Futbolu
Badminton
Basketbol
Bilardo
Bowling
Buz Hokeyi
Dağ Bisikleti
Cimnastik
Eskrim
Frizbi
Futbol
Futsal
Güreş
Hentbol
Judo
Karate
Kayak (Alp-Kuzey)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.

Korfbol
Kriket
Kürek
Masa Tenisi
Okçuluk
Oryantiring
Ragbi
Satranç
Serbest Dalış
Snowboard
Su Topu
Sualtı Hokeyi
Squash
Taekwan-do
Tenis
Voleybol
Yüzme

Spor Müdürlüğü
T: (312) 210 21 96 - F: (312) 210 79 81 / www.spormd.metu.edu.tr
Büyük Spor Salonu Danışma: T: (312) 210 21 98 / Baraka Spor Salonu Danışma: T: (312) 210 21 94
Spor Merkezi Danışma: T: (312) 210 78 50 / Tenis Kortları Danışma: T: (312) 210 21 93
Kapalı-Açık Yüzme Havuzu: T: (312) 210 27 36 / Halı Futbol Sahası Danışma: T: (312) 210 21 94
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Spor
Spor Kursları: Üniversitede, deneyimli antrenörler eşliğinde ilgi duyduğunuz spor dalında dönemler halinde
düzenlenen kurslara katılabilirsiniz.
Aikido
Briç
Kapoera
Eskrim
Eşli Danslar
Karate do
Okçuluk
Sağlık için Spor Programı (Aerobik, step, fizyogym)
Pilates
Taekwan-do
Tenis
Voleybol
Yüzme
Boks
Buz pateni
Satranç
Yoga
Spor Turnuvaları: Spor Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak yıl boyunca turnuvalar düzenlenmektedir.
Her yarıyıl başında ilan edilen turnuva tarihlerini takip ederek bunlara katılabilirsiniz.
Yurtlar futbol
Yabancı öğrenciler futbol
Bahar futbol
Yurtlar basketbol
Hazırlık basketbol
Bahar basketbol
Bölümlerarası basketbol
Sokak basketbol
Kum voleybolu
Masa tenisi
Satranç
Bu turnuvaların yanı sıra geleneksel olarak Cumhuriyet Koşusu düzenlenmektedir.

Spor Müdürlüğü
T: (312) 210 21 96 - F: (312) 210 79 81 / www.spormd.metu.edu.tr
Büyük Spor Salonu Danışma: T: (312) 210 21 98 / Baraka Spor Salonu Danışma: T: (312) 210 21 94
Spor Merkezi Danışma: T: (312) 210 78 50 / Tenis Kortları Danışma: T: (312) 210 21 93
Kapalı-Açık Yüzme Havuzu: T: (312) 210 27 36 / Halı Futbol Sahası Danışma: T: (312) 210 21 94
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Spor
ODTÜ'de Spor Tesisleri
Kampus içinde ve dışında üniversiteye ait çok ve çeşitli spor tesisleri ve alanları bulunmaktadır. Kapalı ve
açık tesisler tüm ODTÜ'lülerin kullanımına açıktır.
Büyük Spor Salonu (1 Numaralı Salon): 09.00-22.00 saatlerinde kullanıma açık olan salon 750 seyirci
kapasitelidir. Spor Salonunda voleybol, basketbol ve masa tenisi oynanabilmektedir. Bunun yanı sıra 1
Jimnastik Salonu (Aynalı Salon) ve Tırmanma duvarı bulunmaktadır. Danışma Tel: 210 21 98
Baraka Spor Salonu (2 Numaralı Salon): Hentbol, voleybol, basketbol, ve badminton oynanabilen
salonda bir fitness salonu (21.00 ‘e kadar açık) ve minder sporlarının yapıldığı bir salon bulunmaktadır.
Akademik yıl boyunca etkinlik programları dahilinde saat 22.00’ye kadar açıktır. Danışma Tel: 210 21 94
Spor Merkezi: Hafta içi 07.30-20.45, Cumartesi 08.30-20:45, Pazar 8.30-15.30 saatlerinde açık olan Spor
Merkezinde; fitness salonu, squash kortları, tenis, basketbol ve voleybol oynanabilen çok amaçlı spor
salonu, aynalı salon (step, aerobik, dans) bulunmaktadır. Danışma Tel: 210 78 50
Kapalı Yüzme Havuzu: Havuz Müdürlüğü'ne bağlı bulunan, olimpik ölçülerde, 8 kulvarlı, eni 21 m., derinliği
2.2 m ve uzunluğu 50 m olan yüzme havuzu'nun seyirci kapasitesi 500 dür. Kullanımı seanslar şeklinde
düzenlenen havuzda, üniversite içi ve üniversiteler arası, ulusal ve uluslararası yüzme yarışları yapılmaktadır.
Pazartesi günleri temizlik ve bakım amacıyla kapalı, diğer günler 09.00-20.45 saatleri arasında açıktır.
Açık Yüzme Havuzu: Yaz aylarında ODTÜ’lülere hizmet veren açık yüzme havuzun boyutu 25x11.5m,
derinliği ise 1.30'dan 1.90'a kadar uzanır. Pazartesi hariç her gün açık olan havuzun hizmet saatleri:
Hafta içi

09.00-12.00
12.30-13.30
14.00-16.30
17.00-20.00

tüm kategoriler
yalnızca personel
tüm kategoriler
personel, mezun ve aileleri

Hafta sonu

09.00-12.00
12.30-15.30
16.00-20.00

tüm kategoriler
tüm kategoriler
personel, mezun ve aileleri

Eymir Gölü Kayıkhane ve Kürek Parkuru: 450m2 kapalı alana yerleşik Kayıkhane'de sporcu lokali,
soyunma odaları, 40 adet yarış-eğitim teknesi ve 2 adet motorlu tekne bulunmaktadır. Ayrıca, 1700m’lik 4
şerit, çelik halatlı şamandıralı parkur ve gözetleme kuleleri bulunmaktadır. Eymir Gölü Tesisleri, öğrenci,
mensup ve ailelerine hizmet verir. Tesise akademik yıl süresince konulan düzenli servislerle ulaşılabilir.
Stadyum: 13.000 seyirci kapasiteli olan stadyumda çim futbol sahası ve 6 kulvarlı koşu pisti bulunmaktadır.
Koşu Parkurları: 6 km'lik Yalıncak ve 2 km'lik Çamlık koşu parkuru yürüyüşü ve koşuyu seven tüm ODTÜ
mensuplarının kullanımına açıktır. Çamlık koşu parkurunun zemini yağmurlu günlerde de kullanılabilir.
Açık Basketbol, Voleybol ve Mini Futbol Sahaları: Kampusta bölümler arasında bulunan sahalar tüm yıl
kullanıma açıktır. Voleybol sahaları: İnşaat Bölümü Yapı Mekaniği Laboratuarı, Kimya Müh. ve Temel
İngilizce bölümü, 2 adet kum voleybolu sahası. Basketbol Sahaları: Büyük Spor Salonu yanı, 5. yurt önü ve
Temel İngilizce bölümünde bulunur. Mini Futbol sahası ise Mimarlık Fakültesi arkasında yer alır.
Tenis Kortları: İki ayrı bölgeye yerleşmiş 2‘si kapalı, 2’si toprak, 13’ü asfalt nizami tenis kortu bulunur.
Futbol Sahaları: 2 adet nizami, 1 adet 65x50m ebadında, 1 adet mini ve 3 adet halı saha olmak üzere
toplam 7 adet futbol sahası, özellikle öğle saatlerinde yoğun olarak kullanılır. Toprak sahaların rezervasyonu
Büyük Spor Salonu, halı futbol sahalarının rezervasyonu Baraka Spor Salonu danışmasından yapılır.
Spor Müdürlüğü
T: (312) 210 21 96 - F: (312) 210 79 81 / www.spormd.metu.edu.tr
Büyük Spor Salonu Danışma: T: (312) 210 21 98 / Baraka Spor Salonu Danışma: T: (312) 210 21 94
Spor Merkezi Danışma: T: (312) 210 78 50 / Tenis Kortları Danışma: T: (312) 210 21 93
Kapalı-Açık Yüzme Havuzu: T: (312) 210 27 36 / Halı Futbol Sahası Danışma: T: (312) 210 21 94
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Kariyer Planlama Merkezi
Kariyer Planlama Merkezi
ODTÜ Kariyer Planlama Merkezi (ODTÜ-KPM), Kasım 1996 tarihinde Mezunlara İş Bulma Bürosu'nun
(MİBB, 1980) yeniden yapılandırılması ile kuruldu. KPM, ODTÜ’deki eğitimlerinin ilk yıllarından başlayarak,
öğrencileri sektör ve firmalarla ilgili bilgilendirmek, iş hayatına hazırlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek ve
deneyimli veya yeni mezunlara ihtiyaçları doğrultusunda iş bulmaları konusunda destek veriyor.
KPM Web Sitesi
KPM web sitesi, ODTÜ mezun ve öğrencileri ile işverenleri ortak bir platformda buluşturmak için geliştirildi.
Siteye üye olan öğrenci ve mezunlar özgeçmiş ve kapak yazılarını kaydederek yayınlanan iş ilanlarına
başvuru yapabilirler.
Sitede 29.328 kayıtlı ODTÜ’lünün özgeçmiş bilgileri bulunuyor ve bu sayı her geçen gün büyüyor. 2011
yılında 123 yeni firmanın eklenmesiyle birlikte sistemdeki toplam üye firma sayısı 2157’ye ulaştı. Üye
firmalar 2011 yılı içinde 353 iş ilanı yayınlandılar, Ağustos 2012 itibariyle sitede 695 ilan bulunuyor.
Sisteme üye olan öğrenciler ve mezunlar Kariyer Habercisi sayesinde ilgi ve becerilerine uygun yeni iş
ilanlarından e-posta hesaplarına gönderilen haftalık bilgilendirme ile rahatlıkla haberdar olmakta, sistem
üzerinden başvurularını yapabilmekte ve kendilerine verilen yanıtı takip edebilmektedirler.
Sitenin duyurular bölümünde iş ve staj ilanları yayınlanıyor. Yıl içinde düzenlenen tüm kariyer etkinlikleri ile
ilgili duyurulara da bu sayfadan ulaşılabilir. Çeşitli iş ve staj ilanları, kariyer etkinlikleri ve seminerler ile ilgili
duyurular aynı zamanda merkezimizce hazırlanan afiş ve ilanlarla kampus içi panolarda da duyurulmaktadır.
ODTÜ Kariyer Fuarı
Kasım ve Mart aylarında olmak üzere akademik yıl içinde iki kez düzenlenmekte olan ODTÜ Kariyer Fuarı’nın
amacı, öğrencilerin ODTÜ'deki ilk yıllarından başlayarak firma ve kuruluşları tanımalarını, onlarla iletişim
içinde olmalarını, firma yöneticilerinin önerileri doğrultusunda iş dünyasına hazırlanmalarını sağlamaktır.
Kasım 2011’de hizmet sektöründen 26, Mart 2012’de ise mühendislik alanlarından 41 firma katılımıyla
gerçekleşen, Ankara’daki tüm üniversite öğrencilerine açık olan fuarları 10.000’in üzerinde öğrenci ziyaret
ediyor. Fuarda kurulan firma stantlarında ve düzenlenen firma sunumlarında öğrenciler, insan kaynakları
biriminden yetkililer ve firma yöneticileri ile birebir görüşme ve başvuru yapma olanağına sahip oluyor.
Kariyer Danışmanlığı
ODTÜ öğrencileri ve mezunları KPM web sitesi kanalıyla danışmanlarıdan randevu alarak iş bulma, başvuru,
özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama ve mülakat süreci hazırlığı ile ilgli birebir destek alabilirler.
Mezuniyet sonrası süreçlere öğrencilerin hazırlanmaları için KPM, kişisel gelişim ve kariyer danışmanlığı
uzmanların kampusta etkinlik yapmalarına destek veriyor ve firmaların bu yöndeki girişimlerini teşvik ediyor.
Bu kapsamda kişisel gelişim, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda etkinlikler düzenleniyor.
Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak KPM ile iletişime geçen
yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarının kampusta yapmak istedikleri tanıtım ve sunumlara da destek verilir.
Yurt dışı eğitim kurumlarına başvuru için yapılması gereken hazırlıklarla ilgili KPM işbirliğiyle uzmanlar
seminerler düzenlenmektedir.

Kariyer Planlama Merkezi Rektörlük Binası 1. Kat
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Mezunlarla İletişim Müdürlüğü
Mezunlarla İletişim Müdürlüğü
Mezunlarla İletişim Müdürlüğü 2012 itibariyle sayısı 109.913’ü bulan mezunun üniversite arasında bir köprü
rolü üstleniyor, mezunlar ile üniversite arasındaki iletişimi sağlıyor ve ODTÜ ruhunu canlı tutuyor.
Her yıl Haziran’ın son Cumartesi günü Mezunlar Günü düzenlenir. Tüm mezunların davetli olduğu bu
etkinliğe mezuniyetinin 10., 20., 30., 40., 45. ve 50. yılını dolduran mezunlara madalya takdim edilir. Yurt
dışından ve şehir dışından gelen mezunlar yurtlarda konaklayabilir.
Mezunlar Günü’nde sabah saatlerinde KKM’de başlayan etkinlik sonrasında, Anıtkabir ziyareti ve ardından
geleneksel Mezunlar Günü yemeği ODTÜ kafeteryası’nda verilir. Yemek sonrasında mezun oldukları
bölümlerde 10., 20., 30. ve 40. yıl mezunları madalyalarını bölüm başkanlarından alırlar. 45. ve 50. yılını
dolduran mezunlara KKM’de yapılan törende madalyaları takdim edilir.
6 ayda bir yayımlanan ODTÜLÜ dergisi ile mezunların birbirlerin ve üniversiteden haber almaları sağlanır.
Tirajı 15.000’den fazla basılan ve ücretsiz dağıtılan derginin 49. sayısı yayınlanmış olup ilk sayısından
itibaren web sitesi (www.mezun.metu.edu.tr) üzerinden de online takip edilebilir. Web sitesi mezunlarla en
büyük iletişim kaynağıdır. Site mezunlarla ilgili aktiviteler, duyurular, ODTÜ haberleri ve ODTÜLÜ dergisini
yurt içi ve yurt dışından takip eden mezunlar için en önemli kaynaktır.
2003 yılı itibariyle kurulan ODTÜ-Mezun mail listesinin üye sayısı 20.000’nin üzerindedir. ODTÜ haberlerinin
ve mezunlarla ilgili aktivitelerin gönderilen e-posta aracılığı ile mezunlara duyurulmasını sağlanır.
Mezun Dernekleri’nin Türkiye ve yurt dışı temsilcilikleri ile sürekli iletişim halinde olan kurumumuz,
mezunlarının birbiriyle iletişimini sağlar. ODTÜ Mezunları Dernekleri iletişim bilgilerine (312) 286 79 79 no’lu
telefondan ulaşılabilir.
Yurtiçi

Yurtdışı

ODTÜ Mezunlar Derneği Ankara
Adana ODTÜ Mezunları Derneği
Antalya ODTÜ Mezunları Derneği
Denizli ODTÜ Mezunları Derneği
Eskişehir ODTÜ Mezunları Derneği
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
Mersin ODTÜ Mezunları Derneği
Muğla ve Çevresi ODTÜ Mezunları Temsilciliği
Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği
ODTÜ Bursa Mezunları Derneği
Ege ODTÜ Mezunları Derneği
Gaziantep ODTÜ Mezunları Derneği
Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği
ODTÜ Mezunlar Derneği Doğu Karadeniz Temsilciliği
ODTÜ Mezunlar Derneği Batı Karadeniz Temsilciliği

ODTÜ Mezunlar Derneği ABD
ODTÜ Mezunlar Derneği New York
ODTÜ Mezunlar Derneği Dallas
ODTÜ Mezunlar Derneği Colorado
ODTÜ Mezunlar Derneği Kuzey Kalifornia
ODTÜ Mezunlar Derneği Güney Kalifornia
ODTÜ Mezunlar Derneği Kanada Ontario
ODTÜ Mezunlar Derneği Kanada Ottawa-Montreal
ODTÜ Mezunlar Derneği Almanya
ODTÜ Mezunlar Derneği Belçika
ODTÜ Mezunlar Derneği Fransa
ODTÜ Mezunlar Derneği Hollanda
ODTÜ Mezunlar Derneği İngiltere
ODTÜ Mezunlar Derneği İskoçya
ODTÜ Mezunlar Derneği Avustralya
ODTÜ Mezunlar Derneği Birleşik Arap Emirlikleri
ODTÜ Mezunlar Derneği Suriye
ODTÜ Mezunlar Derneği Ürdün
ODTÜ Mezunlar Derneği Lübnan
ODTÜ Mezunlar Derneği Japonya
Bakü Odtülüler Dayanışma Grubu
Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği

Mezunlarla İletişim Müdürlüğü Rektörlük Binası 1. Kat
T: (312) 210 41 28 - F: (312) 210 13 58 / e-posta: mezun@metu.edu.tr / www.mezun.metu.edu.tr
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Sosyal Tesisler Müdürlüğü ve
Sosyal Hizmetler Birimi
ODTÜ amblemli hediyelik eşyaların yaptırılması, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve satışı, Sosyal Hizmetler Birimi
tarafından yürütülmekte ve Mezunlar Günü, Tanıtım Günleri ve Kayıt Günü gibi özel günlerde de stand
açılmaktadır.
Üniversitenin açıldığı ilk hafta içerisinde, boş zamanlarını değerlendirmek isteyen veya ekonomik desteğe
gereksinimi olan öğrenciler, bu birime başvurarak Bebek Bakımı veya Birlikte Ders Çalışalım Programı’na
katılıp, hem boş zamanlarını değerlendirebilir hem de kendilerine maddi destek sağlayabilirler.
Ayrıca mezunlarımızın kampusa girişlerinde kolaylık sağlamak amacıyla verilen “Minyatür Diplomalar” da bu
ofis tarafından hazırlanmaktadır.
ODTÜ Misafirhanesi, Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi Misafirhanesi ile Uludağ tesisinin rezervasyonları da
Sosyal Tesisler Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. ODTÜ misafirhaneleri, üniversitemiz bölümlerine kongre,
seminer, ders verme vb. çalışmalar yapmak amacı ile gelen konukların konaklama ihtiyaçlarını karşılar.
Ayrıca üniversitemiz ile ilgili diğer konularda gelecek misafirler de ODTÜ misafirhanelerinden
faydalanabilmektedir.

Sosyal Tesisler Müdürlüğü ve Sosyyal Hizmetler Birimi Kimya Bölümü Karşısı
T: (312) 210 21 97 veya (312) 210 36 10 - F: (312) 210 79 43
Mishafirhaneler: T: (312) 210 28 90, (312) 210 28 91 veya (312) 210 28 92 - F: (312) 210 28 93
e-posta: stm@metu.edu.tr / www.stm.metu.edu.tr
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Radyo ODTÜ 103.1

Radyo ODTÜ, 31 Ocak 1995’ten bu yana, klasik anlamda bir kampus veya üniversite radyosu kavramından
çok uzak bir yayın akışına sahip özel bir radyodur. 17 yıllık yayın hayatı boyunca, en iyi radyo, en iyi yabancı
müzik istasyonu, en iyi program, en iyi yayıncı ödülleri gibi 30 adet ödüle layık görülmüştür.
Eğitim ve kültür seviyesi Türkiye’deki birçok radyodan yüksek, seçici müzik ve hayat zevkine sahip, 18 yaş
üstü geniş bir yelpazede dinleyici kitlesine sahiptir. Türkiye’de yabancı müzik yayını yapan 13 radyodan biri
olan Radyo ODTÜ, Hot Adult Contemporary radyo formatında yayın yapan bir müzik radyosudur. “Radyo
ODTÜ bir yaşam biçimidir” diyecek kadar sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başaran Radyo ODTÜ, KMG
IPSOS tarafından yapılan Radyo Ölçümleme Araştırmaları’nda yüksek ortalama dinleme süreleriyle de dikkat
çekmektedir. Ortalama olarak 598 dakika ile Türkiye’nin en uzun süre dinlenen üç radyosundan biridir.
Belgeseller, çevre programları ve özel dosyalar ile sivil toplum kuruluşu bilinci ile yayın hayatına devam eden
Radyo ODTÜ, zengin müzik içeriğiyle, 50’lerden günümüze sadece en iyi olarak gösterilen şarkıları
Türkiye’nin en büyük arşivinde dinleyicisi ile buluşturuyor. İstanbul merkezli herhangi bir yayın grubuna bağlı
olmamasına karşın, müzik ve film şirketleri işbirlikleriyle gerçekleştirdiği “Radyo ODTÜ etiketli albümler” ve
“Radyo ODTÜ Özel Gösterimleri” Haziran 2012 itibariyle 90.’sına ulaşmıştır.
Türkiye’de radyoculuk alanında birçok ilki Radyo ODTÜ gerçekleştirmiştir. İnternet üzerinden ilk canlı yayın,
iTunes üzerinde ilk Türkçe içerikli podcast, Dünya genelinde ilk kez adı bir sokağa verilen radyo, bu ilkler
arasında yer almıştır. 28 Nisan 2012 tarihinde, Ankara’da Çayyolu semtinde bir sokağın adı “Radyo ODTÜ
Sokağı” olarak Yenimahalle Belediyesi tarafından değiştirilmiş ve bu sokak kültür–sanat sokağı haline
dönüştürülmüştür. Radyo ODTÜ Sokağı’nda, üç bin kişilik açık hava etkinlik alanı, bar–pub–performans
mekanları ve Radyo ODTÜ Şehir Stüdyosu bulunuyor. Radyo ODTÜ Sokağı’nda, bugüne kadar ATHENA,
Joe Lynn Turner, Özlem Tekin, Erkin Koray konserleri, ve ODTÜ Mezuniyet Partisi, 80s vs. 90s Partisi
gerçekleşti. Ayrıca, sokak sanatçıları rastlantısal olarak Radyo ODTÜ Sokağı’nda performans sergiliyor.
Radyo ODTÜ, düzenlendiği 90 özel gösterim ile hem İstanbul hem de Ankara’da sinemasevere, bir çok film
gösterime girmeden önce vizyon filmlerini izleme fırsatı sunuyor. Harry Potter serisi, Devil Wears Prada,
Contagion, Sherlock Holmes, New Year’s Eve, Social Network, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Friends With
Benefits, The Wrath of the Titans ve sonuncusu Dark Shadows özel gösterimler arasında yer almaktadır.
Gerek yayın içeriği ve radyoculuğa yaklaşımı, gerek düzenlediği organizasyonlar ve destek verdiği etkinlikler
ile dinleyici kitlesinin kendisini farklı bir noktada konumlandırıyor. Bu sayede “Radyo ODTÜ bir yaşam
biçimidir” diyecek kadar Radyo ODTÜ’ye bağlı, sadık dinleyiciler oluşturmayı başardı. Bu takdirin sonucu
olarak da 17 yıllık yayın hayatında, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından toplam 30 ödüle layık görüldü.
Hedef kitlesi ile yalnızca radyo aracılığıyla değil, hayatlarının içinde birçok noktada buluşuyor. Bu sebeple
yayın merkezi olan Ankara’nın kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak ve hatta yön vermek amacıyla,
onbinlerce kişinin katıldığı 200’ün üzerinde organizasyon gerçekleştirdi. Tescilli sloganı “hayatın sesini aç!”
sadece bir slogan olmaktan öte, Radyo ODTÜ’nün bu hedefine yönelik dinleyicisine verdiği bir söz olarak
algılanabilir. Radyo ODTÜ, eğitim ve kültür seviyesi yüksek, seçici müzik zevkine sahip, 18 yaş üstünde
geniş bir yaş yelpazesinde ancak daha çok 24 – 36 yaş aralığında yoğunlaşmıştır.
Radyo ODTÜ reklam politikası ile de, kendi kulvarından görünen diğer radyolardan farklı bir şekilde algılanır.
Reklam ve sponsorluk çalışması yaptığı firmaların büyük çoğunluğunu ulusal firmalar ve ajanslar oluşturur.
Özel yayın projeleri ile bugüne kadar birçok marka Radyo ODTÜ yayınlarında yer bulmuştur.
Radyo ODTÜ
T: (312) 210 30 30 - F: (312) 210 12 77 / e-posta: radyo@radyoodtu.com.tr / www.radyoodtu.com.tr
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Yiyecek-İçecek, Alışveriş Olanakları ve
Bankalar
Yiyecek - İçecek
Kampusta öğrenciler için çeşitli tür ve bütçelerde yemek yeme seçenekleri bulunmaktadır. Öğrenci
Kafeteryasında öğle ve akşam yemeklerinde tabldot yemek çıkmaktadır. Ayrıca Kafeterya Kafe sabah
08.00’den itibaren öğrencilere hizmet vermektedir.
Her bölümde bulunan öğrenci kantinleri 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet verirken değişik binalarda
bulunan kafelerde de genellikle öğle yemeği verilir. Kafelerde yemek dışında soğuk içecekler, kahve, çay ve
sandviç türü yiyecekler de bulunur.
Yurtlarda bulunan kantinlerde ise 07.30-23.30 arasında hizmet verilmekte, ayrıca birçok yurtta sıcak yemek
servisi yapılmaktadır.
Kampustaki Alışveriş Merkezi saat 08.30-23.30 arası açık olup merkezde sıcak yemek, fast food, pizza,
kebap vb. gibi değişik türde yiyeceklerin bulunduğu restoranlar yer almaktadır.
Alışveriş Olanakları
Kampusta, öğrenciler için uygun alışveriş olanakları bulunmaktadır. Çarşı Sitesi'nde bulunan Şok Market'ten
ve Alışveriş Merkezi'nden çeşitli gereksinimler karşılanabilir. Alışveriş Merkezi'nde eczane, fotoğrafçı,
kırtasiye, bilardo salonu, butik, kitabevi ile yemek yenebilecek yerler bulunmaktadır. Çarşı Sitesi'nde ayrıca
terzi, ayakkabı tamircisi ile kuaför ve berber de bulunmaktadır. Tenis kortlarındaki büfeden, 2. Yurt önündeki
büfeden ve Çarşı Merkezi'ndeki gazete standından İngilizce ve Türkçe gazete ve dergileri satın almak
mümkündür.
Bankalar
Kampusta yedi bankanın şube hizmetlerinden yararlanma olanağı vardır. Çarşı’da İş Bankası, Akbank,
VakıfBank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın birer şubeleri ve
otomatik para kullanma makineleri bulunmaktadır.
Kampusta şubesi olmayan HSBC bankası, ING Bank, Finansbank’ın da otomatik para kullanma makineleri
mevcuttur.
Hafta içi çalışma saatleri içerisinde açık olan bankaların telefon numaraları şunlardır:
İş Bankası ODTÜ Şubesi

:

90 (312) 210 38 91
90 (312) 210 38 92

Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi

:

90 (312) 210 27 62
90 (312) 210 11 72

Yapı Kredi Bankası ODTÜ Şubesi

:

90 (312) 210 38 88
90 (312) 210 14 14

Vakıflar Bankası ODTÜ Şubesi

:

90 (312) 210 10 58

Akbank ODTÜ Şubesi

:

90 (312) 210 10 72

Garanti Bankası ODTÜ Şubesi

:

90 (312) 210 13 69

Halk Bankası ODTÜ Şubesi

:

90 (312) 210 13 72
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Ulaşım Olanakları
Şehir Merkezi'ne 7 km. uzaklıktaki ODTÜ kampusu ana giriş kapısı A1, Eskişehir Karayolu üzerindedir.
Ayrıca, 100. Yıl semti tarafında bulunan A4 ve Bilkent yolu üzerinde A7 kapılarından giriş çıkış yapılabilir.
Ayrancı-ODTÜ, Ulus-ODTÜ, Kızılay-ODTÜ dolmuş güzergahlarıyla şehir içine ulaşılır. ODTÜ içindeki dolmuş
durakları hafta içi 18.00’e kadar Kafeterya önünde; hafta sonları ve 18.00 sonrası Doğu Yurtlar bölgesindedir.
EGO otobüsleri de şehir içi ulaşımda kullanılabilir. EGO Otobüsleri güzergah ve hareket saatleri hakkında
ayrıntılı bilgiye http://www.ego.gov.tr ve http://www.tim.metu.edu.tr/ego.php adreslerinden ulaşılabilir.
Yurtlar bölgesinden taksi çağırmak için (312) 219 51 51 veya (534) 854 86 84 numaralı telefonlar aranabilir.
Gün içinde belirli saatlerde kampus dışı ringler ve çok sık (yaklaşık 15 dk.) kampusu turlayan ücretsiz
kampus içi ringler öğrenci ve tüm mensupların kullanımına açıktır.
Yurtlar bölgesinde ise bazı şehirler arası otobüs firmalarının ofisleri bulunmaktadır.
Kampus Ring Seferleri
Ring seferlerinin saatleri www.tim.metu.edu.tr/ring.php adresinden öğrenilebilir; hareket halindeki ringler
ring.metu.edu.tr adresinden takip edilebilir. Aşağıda ring servislerinin ayrıntılı bilgisi verilmiştir:
1
1-1
1-1-1

Mesai Gün ve Saatlerinde (Öğrencilerin Sömestir ve Yaz Tatili Hariç) Yapılan Ring Servisleri
Kampus İçi Ring Servisleri Saati, Güzergahı ve Durak Yerleri:
Doğu Yurtlar bölgesinden hareket saatleri:

09.00-09.15-09.30-09.45-10.00-10.15-10.30-10.45-11.00-11.15-11.30-11.45-12.00-12.15-12.30-12.45
13.00-13.15-13.30-13.45-14.00-14.15-14.30-14.45-15.00-15.15-15.30-15.45-16.00-16.15-16.30-16.45
Ring servisleri ilk kalkışlarından Demiray Yurtlarına gelinceye kadar Kırmızı, Demiray Yurtlarından sonra Sarı
renkli levha taşırlar.
Kırmızı renkli levha taşıyan ring servisleri Doğu Yurtlar, İş Bankası önü, KKM, İnşaat Müh. Böl., Kimya Müh.,
Makina Müh. Böl., Yuva Müd., Mimarlık Fak., Eğitim Fak., Garajlar, MYO, Eğitim Fak., Teknokent, İsa
Demiray Yurdu, Faika Demiray Yurdu, Havacılık Müh. Böl., Refika Aksoy Yurdu güzergahlarını takip eder.
Sarı renkli levha taşıyan ring servisleri Refika Aksoy Yurdu, Havacılık Müh.Böl., İsa Demiray Yurdu, Faika
Demiray Yurdu, Gıda Müh. Böl., Jeoloji Müh., Makina Müh. Böl., Yuva, Mimarlık Fak., YDYO, İİBF, Rektörlük,
Ziraat Bankası karşısı ve Doğu Yurtlar güzergahlarını takip eder.
1-1-2

Batı Yurtlar (Demiray Yurtları) Bölgesinden Hareket Saatleri:

08.20 - 08.25 saatlerinde Turuncu ve Mavi; 08.25'de Beyaz renkli levha taşıyan ring servisleri yapılır.
Turuncu levha taşıyan ring servisleri Batı Yurtlar, Gıda Müh., Jeoloji Müh., Makina Müh., Yuva Müd.,
Mimarlık Fak., YDYO, İİBF Eski Bina, Rektörlük Binası, İnşaat Müh., Kimya Müh., Makina Müh., Yuva Müd.,
Mimarlık, Eğitim Fak., MYO, Garajlar güzergahlarını takip ederler.
Mavi levha taşıyan servisler Batı Yurtlar, Teknokent, YDYO, İİBF Eski Bina, Rektörlük Binası, İnşaat Müh.,
Kimya Müh., Makina Müh., Yuva Müd., Mimarlık Fak., Eğitim Fak., MYO, Garajlar güzergahını takip eder.
Beyaz renkli levha taşıyan ring servisleri Batı Yurtlar , Teknokent, Eğitim Fak., MYO, Garajlar güzergahlarını
takip eder.

Taşıt İşletme Müdürlüğü
T: (312) 210 29 09 veya (312) 210 29 10- F: (312) 210 79 90 / e-posta: tiatm@metu.edu.tr / www.tim.metu.edu.tr
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Ulaşım Olanakları
1-1-3

A1 Kapısından Hareket Eden Ring Saatleri:

08.35 - 08.40 - 08.45 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00
A1 Kapısı, İİBF, Rektörlük, Ziraat Bankası Önü, Doğu Yurtlar, İş Bankası Önü, KKM, Rektörlük, YDYO, Eğitim
Fak., MYO, Garajlar
1-1-4

Garajlar - Çarşı Ring Saatleri:

17.15 - 17.20 - 17.25
Garajlar, MYO, Eğitim Fak., YDYO, İİBF, Rektörlük, Ziraat Bankası Önü
1-1-5

Garajlar - ODTÜ KENT Ring Saatleri:

17.15 - 17.20
Garajlar, MYO, Eğitim Fak., Teknokent, ODTÜ KENT, Gıda Müh., Jeoloji Müh., Kimya Müh., Ziraat Bankası
1-1-6

Personel Ring Saatleri: Bu servislerimizi sadece personel ve çocukları kullanabilir.

17.20 (ODTÜ Kreş) ODTÜ Kreş, YDYO, İİBF, Rektörlük, Ziraat Bankası Önü
08.40 - 17.05 (ODTÜ MEMS) Rektörlük, A1 Kapısı, Eskişehir Yolu, ODTÜ MEMS
09.00 - 11.30 - 16.30 (Alt Yapı Birimleri Ringi) Elektrik Müd., Isı Müd., Ağaçlandırma Müd., Kampus içi
1-2
1-2-1

Kampus Dışı Ring Servisleri ve Hareket Saatleri:
ODTÜ - Sıhhiye ring servisi hareket saatleri :

08.15 - 09.30 - 12.30 - 15.00 - 16.15 Doğu yurtlar bölgesinden hareket eder.
1-2-2

ODTÜ - Ulus ring servisi hareket saatleri :

16.15 Doğu yurtlar bölgesinden hareket eder.
1-2-3

ODTÜ - Tunus ring servisi hareket saatleri:

16.15 Doğu yurtlar bölgesinden hareket eder.
1-2-4

ODTÜ - AŞTİ ring servisi hareket saatleri:

09.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00 Batı yurtlar bölgesinden hareket eder.
09.20 - 12.20 - 13.20 - 15.20 AŞTİ'den hareket eder.
Faika-İsa Demiray Yurdu, Jeoloji Müh., Doğu Yurtlar durağı, Sosyal Bina önü, A1 kapısı, Eskişehir Yolu
Tahsin Banguoğlu Öğrenci yurdu karşısı (üstgeçit altı), AŞTİ Ankaray metro çıkışı EGO durağı, Çiftlik Caddesi
(Atlı Spor), Söğütözü Caddesi, Eskişehir Yolu Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu girişi (üstgeçit altı), A1 kapısı,
Rektörlük önü, Yurtlar, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Faika-İsa Demiray Yurdu.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
T: (312) 210 34 17 veya (312) 210 21 31 - F: (312) 210 79 60 / e-posta: oidb@metu.edu.tr / www.oidb.metu.edu.tr
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2
2-1
2-1-1

Mesai Gün ve Saatleri Dışında (Öğrenci Sömestir ve Yaz Tatili Hariç) Yapılan Ring Servisleri
Kampus İçi Ring Servisleri Saati, Güzergahı ve Durak Yerleri:
Batı Yurtlar (Demiray Yurtları) Bölgesinden Hareket Saatleri:

09.30 - 13.00 - 16.00 (yalnızca hafta sonları)
Faika-İsa Demiray Yurdu, Spor Merkezi, Eğitim Fak., YDYO, İİBF, Rektörlük, Yurtlar.
19.15 - 20.30 - 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.30 - 23.00 - 23.30
Batı Yurtlar, Gıda Müh., Kimya Müh., Ziraat Bankası önü, Doğu Yurtlar, İş Bankası Önü, KKM, İnşaat Müh.,
Kimya Müh., Gıda Müh., ODTÜKENT, Faika-İsa Demiray Yurdu.
2-1-2

Kafeterya önünden hareket saatleri:

18.35 Kafeterya önü, İnşaat Müh., Kimya Müh., Gıda Müh., Demiray Yurtları güzergahını takip eder.
2-2
2-2-1

Kampus Dişi Ring Servisleri ve Hareket Saatleri:
Sıhhiye - ODTÜ Ring Servisi Hareket Saatleri:

Sıhhiye’den 07.30 'da ve 16.00'da Sıhhiye’den hareket eder. 09.00'da ise YDYO Kursiyerleri olduğu
dönemlerde hareket eder.
YDYO önünden, 13.45'de Sıhhiye’ye hareket eder.
Doğu Yurtlar Bölgesinden 16.45'de Sıhhiye’ye hareket eder.
2-2-2

Tunus - ODTÜ Ring Servisi Hareket Saatleri:

09.00'da YDYO Kursiyerleri olduğu dönemlerde hareket eder. 13.45'de YDYO'dan Tunus'a hareket eder.
Trafik Kuralları ve Uygulanan Yaptırımlar
Kampus içerisinde 27.10.1996 tarih ve 4199 Sayılı kanunla yürürlüğe giren "Karayolları Trafik Kanunu" ile
belirlenmiş trafik kuralları geçerli olmakla birlikte, ulaşımda özel araçlarını kullananların trafik düzeni ile
sürücü ve yayaların güvenliği açısından aşağıda belirtilen idari önlemler ve kurallara uymaları gerekmektedir.
Uymayanlar hakkında cezai işlemler yapılır tekrarında ise taşıt pulu iptal edilir.
• ODTÜ girişlerinde kapılarda durulur ve görevlilerin aracın taşıt pulunu görmesi sağlandıktan sonra giriş
yapılır. İç Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen taşıt pullarının ön cama yapıştırılması zorunludur.
ODTÜ taşıt pulu olmayan araçlar, giriş kapılarından misafir kartı alarak giriş yapabilirler.
• Araçlar, üzerindeki taşıt pulu rengi ile uyumlu park yerlerine park edilebilir. Renk kodu işareti "P"
altındaki levhada bulunan renklerle belirtilmektedir.
• Akademik ve idari personel ile öğrenciler için ayrı park yerleri belirlenmiş olup, kısa süreli de olsa araç
sahipleri kendilerine ait olmayan yerlere park edemezler.
• Hiçbir anayolun kaldırımlarına ve kenarlarına park edilemez.
• Traﬁk işaret levhalarına, kasis ve bariyerlere, görevlilerin ikazlarına uyulması zorunludur.
• Kişinin statüsüne göre verilen taşıt pulunu başka bir araç ve kişiler kullanamaz. İhlalinde taşıt pulu
iptal edilir ve kişiye başka pul verilmez.
• Motosiklet sürücüleri de taşıt pulu almak ve kask takmak zorundadır.
• Hareket halindeki kural ihlallerinin (hız, hatalı sollama, ters yön, hatalı "U" dönüşü vb.) tespitinde Traﬁk
Amirliği'nce işlem yapılır ve tekrarında araç kampusa alınmaz.
• Kampusta azami hız 50 km/saat, yayaların yoğun olduğu yerlerde 30 km/saattir.
• Yayalara öncelik tanınması, emniyet kemerlerinin sürekli takılması herkesin güvenliği için gereklidir.
• Uydu park yeri taşıt pulu olan öğrenciler yalnızca Kültür Sitesi ve yurtlar park yerini kullanabilirler. Yerel
taşıt pulu (sarı pul) sahibi araçlar uydu park yerini de kullanabilirler.
• Yurtlarda kalan öğrencilere yerel taşıt pulu verilmez.
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Haberleşme Hizmetleri
Posta ve Telefon Hizmetleri
Kampusta, İş Bankası'nın yanındaki binada hizmet veren PTT Şubesi, 08.30-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri
arasında çalışır. Ayrıca Alışveriş Merkezi içerisinde UPS kargo şubesi bulunmaktadır.
ODTÜ kampusunda çeşitli yerlerde bulunan telefon kulübelerindeki bütün telefonlar, telefon kartı ile
çalışmaktadır. Telefon kartları ODTÜ postanesinden satın alınabilir.
Kampus İçi Dahili Telefonlar ile Haberleşme
Ahizeyi kaldırıp çevir sesini aldıktan sonra 4 rakamlı dahili numara tuşlanır.
ODTÜ'yü Kampus Dışından Aramak İçin
Arayacağınız dahili numarayı biliyorsanız 210 tuşladıktan sonra dahili numara tuşlanır. Örnek, 2140 iç hat
numarasını dışarıdan aramak için 210 21 40 tuşlanmalıdır. Dahili numara bilinmiyorsa santralden (210 20 00)
bilgi alınabilir. Telefon Santralı operatörleri aracılığıyla dahili aboneye erişim sağlanmaz.
Öğrenciler şehirler arası telefon görüşmelerini PTT kartı ile ankesörlü telefonlardan da yapabilirler. Ankesörlü
telefonlar tüm hizmet, eğitim ve yurt binalarının giriş katlarında ve PTT'de bulunmaktadır. Öğrencilerin
santral aracılığıyla şehir içi, şehirler arası ve uluslararası görüşme yapmaları mümkün değildir.
Rektörlük, Fakülte ve Bölümlerin Telefon ve Faks Numaraları
Telefon

Faks

(312) 210 11 05

Rektörlük
Genel Sekreterlik

:
:

(312) 210 21 01
(312) 210 21 02

Fakülteler:
Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanlık
Fizik
Kimya
Matematik
Biyoloji
Felsefe
Tarih
Psikoloji
İstatistik
Sosyoloji

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

(312) 210 31 01
(312) 210 32 52
(312) 210 32 02
(312) 210 29 70
(312) 210 31 04
(312) 210 31 40
(312) 210 31 37
(312) 210 31 82
(312) 210 29 60
(312) 210 31 24

(312) 210 31 00

Mimarlık Fakültesi
Dekanlık
Mimarlık Bölüm Başkanlığı
Endüstri Ürünleri Tasarım
Şehir ve Bölge Planlama

:
:
:
:

(312) 210 22 01
(312) 210 22 03
(312) 210 22 14
(312) 210 22 04

(312) 210 22 97

Taşıt İşletme Müdürlüğü
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Haberleşme Hizmetleri

Telefon

Faks

:
:
:
:
:

(312) 210 20 01
(312) 210 20 03
(312) 210 20 04
(312) 210 20 07
(312) 210 20 16

(312) 210 79 57

Mühendislik Fakültesi
Dekanlık
Kimya Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Mühendislik Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Havacılık Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

(312) 210 25 01
(312) 210 26 01
(312) 210 27 65
(312) 210 23 78
(312) 210 20 80
(312) 210 23 01
(312) 210 22 66
(312) 210 24 71
(312) 210 28 95
(312) 210 26 41
(312) 210 26 82
(312) 210 24 01
(312) 210 25 11
(312) 210 26 54
(312) 210 25 39

(312) 210 79 58

Eğitim Fakültesi
Dekanlık
İlköğretim Bölümü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
Orta Öğr. Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

:
:
:
:
:
:
:

(312) 210 40 01
(312) 210 40 54
(312) 210 40 71
(312) 210 40 29
(312) 210 40 16
(312) 210 41 93
(312) 210 40 49

(312) 210 41 46

Enstitüler
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enformatik Enstitüsü
Deniz Bilimleri Enstitüsü
Yabancı Diller Yüksek Okulu
Uygulamalı Matematik Enstitüsü

:
:
:
:
:
:

(312) 210 20 94
(312) 210 22 91
(312) 210 37 41
(324) 521 24 06
(312) 210 21 60
(312) 210 29 87

Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulu
Yabancı diller Yüksekokulu
Temel İngilizce Bölümü
Modern Diller Bölümü

:
:
:
:

(312) 210 29 08
(312) 210 39 83
(312) 210 21 60
(312) 210 31 47

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Dekanlık
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
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