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AKADEMİK TAKVİM 

 
Akademik Takvim 
http://www.odtu.edu.tr/acadcal/ 
http://www.metu.edu.tr/acadcal/index.php 

 
 
4 Kasım 2016 Gerekçeli durumlarda katkı payı iade başvurusu için son gün 
10 Kasım 2016 Atatürk´ü Anma Günü (Perşembe) 

25 Kasım 2016  

2016-2017/ İlkbahar yarıyılında açılacak derslerin 
Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Öğrenci 
İşleri Bilgi Sistemine girişlerinin yapılması ve ayrıntılı bilgilerin 
ÖİDB´ye iletilmesi için son gün 

1-30 Kasım 2016 Doktora Yeterlik Sınavı 
28 Kasım - 9 Aralık 
2016 İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuru tarihleri 
5-11 Aralık 2016 Dersten çekilme başvuruları (öğrenciler için) 
5-13 Aralık 2016 Dersten çekilme onayları (danışmanlar için) 

13 Aralık 2016 
İngilizce Yeterlik Sınavına girecek olan öğrencilerin isim listesi 
ve sınav yerlerinin duyurulması (Saat 16:00) 

14 Aralık 2016 

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden 
Sonra Oturumu: 14:00; yarım saat önce sınav yerinde 
olunmalıdır) (ODTÜ 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve diğer 
lisansüstü başvuruları, 35. madde kapsamındaki öğrenciler 
için) 

20 Aralık 2016 İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının duyurulması 
1 Ocak 2017 Yeni yıl tatili(Pazar) 
1 Aralık 2016 – 3 Ocak 
2017 İlkbahar yarıyılına yönelik lisansüstü başvurular 

6 Ocak 2017 
Derslerin kesilmesi; lisans ve lisansüstü programlar (teze ilişkin 
dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç) 

8 Ocak 2017 Meslek Yüksekokulu programlarında Derslerin kesilmesi 

11 Ocak 2017 
Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından 
Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi 

2- 13 Ocak 2017 
Önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş (ODTÜ 
öğrencileri) ve çift ana dal, yan dal programlarına başvurular 

20 Ocak 2017 Temel İngilizce Bölümünde derslerin kesilmesi 
9 –21 Ocak 2017 Yarıyıl sonu sınavları (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) 

23 Ocak 2017 
Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı 
Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi 

29 Ocak 2017 Yarıyıl sonu notlarının verilmesi için son gün (saat: 24:00) 
30 Ocak 2017 Yarıyıl sonu notlarının ilan edilmesi 

30 Ocak 2017 
Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri 
tarafından ilanı ve ÖİDB´ye iletilmesi 
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DERSTEN ÇEKİLME (WITHDRAWAL) 

(2016-2017/ Sonbahar Yarıyılı) 
 

 
Dersten çekilme başvuruları (öğrenciler için) 5-11 Aralık 2016 (23.59’a kadar) 
Danışman Onayları 5-13 Aralık 2016 (23.59’a kadar) 
 
Dersten çekilmek isteyen öğrenciler, http://oibs2.metu.edu.tr/Withdrawal 
programı vasıtası ile dersten çekilme başvurularını yapacaktır. Öğrenci bir dersten 
çekilme başvurusunu yaptıktan sonra (danışman onayı alınsa dahi) süresi içinde 
vazgeçerek başka bir dersten çekilmek isterse, program önceki derse ait çekilme 
işlemini iptal edecek ve öğrenciye, danışmana e-posta gönderilecektir. Bu durumda 
öğrencinin son çekilme başvurusu için onay verilmesi gerekecektir. Öğrencilerin 
dersten çekilme başvuruları için danışman onayı verilip/verilmediğini başvuruyu 
yaptıkları programdan izlemeleri gerekir. 
 
Danışmanlar, https://sis.metu.edu.tr/ programı vasıtası ile onay işlemlerini 
yapacaklardır. Öğrenciler dersten çekilme işlemini yaptığında danışmana ve dersi 
veren öğretim elemanına e-posta gönderilecektir. Süresi içinde onaylanmayan 
başvurular RET olarak sonuçlanacak ve öğrenciye ve danışmana e-posta 
gönderilecektir. 
 
Dersi veren öğretim üyeleri ve görevlileri, Dersten çekilme onayı vermeyecektir. 
 
Değişim programı kapsamında gelen öğrenciler de dersten çekilme işlemlerini aynı 
program vasıtası ile yapacak, bu öğrencilerin danışmanı olmadığı için Uluslar arası 
İşbirliği Ofisi onay verecektir. 
 
Yönetmelikte yer alan dersten çekilme kuralları hakkında bilgi için: 
http://oidb.metu.edu.tr/dersten-cekilme. 
 
 
 
 
 
 
 

 

İNGİLİZCE YETERLİK 
SINAVI 

BAŞVURULARI 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Başvuru Birimi 
Tel  : 0 (312) 210 34 48 -210 21 29 
Faks  : 0 (312) 210 79 60 
E-ileti : oidb@metu.edu.tr 
http://www.oidb.metu.edu.tr/ingilizceyeterlik/index.html 
http://www.metu.edu.tr/home/www93/dbe/ogkit.pdf 

 
ÖNEMLİ TARİHLER 
 
28-Kasım-9 Aralık 2016 (Saat 17:00) Başvuru Tarihleri (On-line) 

13 Aralık 2016 (Saat 14:00) 

İngilizce Yeterlik Sınavına girecek olan 
öğrencilerin isim listesi ve sınav yerlerinin 
duyurulması 

14 Aralık 2016 

1. Oturum Saat 10:00 
2. Oturum Saat 14:00 
Sınav oturumlarından yarım saat önce sınav 
yerinde olunmalıdır. 

20 Aralık 2016 (Saat 16:00) Sınav sonuçlarının duyurulması 
 
GENEL BİLGİLER 
 
Eğitim- Öğretim Dili 
  
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Lisans ve lisansüstü 
programlara başlayabilmek için öğrenciler İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. 
  
Lisans programlarında, anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son üç yılında, 
İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların 
İngilizce yeterlikleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilir. 
  
Lisansüstü programlarda, resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşı olup İngilizce eğitim 
veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanların İngilizce yeterlikleri Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından değerlendirilir. 
  
Dil Belgelerinin geçerlik süresi 
  
İYS ve Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik 
süresi, sınavı yapan ilgili kurumun belirlediği sınav sonucu geçerlilik süresidir. Lisansüstü 
programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde 
geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır. 
  
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin uluslararası geçerli sınav sonucunu sunabilecekleri 
tarihler 
  
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri Temel İngilizce programından muaf sayılmalarına yeterli 
olarak belirlenen TOEFL vb. uluslararası geçerli belgeleri, Bahar dönemi sonunda; Temel 
İngilizce Bölümünde Derslerin Kesilmesi tarihi ile Güz dönemi etkileşimli kayıtların son günü 
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Lisans programlarında, anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son üç yılında, 
İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların 
İngilizce yeterlikleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilir. 
  
Lisansüstü programlarda, resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşı olup İngilizce eğitim 
veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanların İngilizce yeterlikleri Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından değerlendirilir. 
  
Dil Belgelerinin geçerlik süresi 
  
İYS ve Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik 
süresi, sınavı yapan ilgili kurumun belirlediği sınav sonucu geçerlilik süresidir. Lisansüstü 
programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde 
geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır. 
  
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin uluslararası geçerli sınav sonucunu sunabilecekleri 
tarihler 
  
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri Temel İngilizce programından muaf sayılmalarına yeterli 
olarak belirlenen TOEFL vb. uluslararası geçerli belgeleri, Bahar dönemi sonunda; Temel 
İngilizce Bölümünde Derslerin Kesilmesi tarihi ile Güz dönemi etkileşimli kayıtların son günü 

 

 
DERSTEN ÇEKİLME (WITHDRAWAL) 

(2016-2017/ Sonbahar Yarıyılı) 
 

 
Dersten çekilme başvuruları (öğrenciler için) 5-11 Aralık 2016 (23.59’a kadar) 
Danışman Onayları 5-13 Aralık 2016 (23.59’a kadar) 
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20 Aralık 2016 (Saat 16:00) Sınav sonuçlarının duyurulması 
 
GENEL BİLGİLER 
 
Eğitim- Öğretim Dili 
  
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Lisans ve lisansüstü 
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İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların 
İngilizce yeterlikleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilir. 
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programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde 
geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır. 
  
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin uluslararası geçerli sınav sonucunu sunabilecekleri 
tarihler 
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arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edebilirler, bu tarihler dışında belge kabul 
edilmez. 
  
Sunulan belgelerin doğruluğu araştırılır ve geçersiz belge sunan öğrenciler hakkında ilgili 
yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. 
   
Lisansüstü programlar 
  
ODTÜ’nün lisansüstü programlarında eğitim öğretim dili İngilizcedir. Türkçe veya başka bir 
dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir. 
 
Lisansüstü programlara başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. 
İngilizce dil yeterliği İYS ile tespit edilir. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen ulusal veya 
uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir. 
 
Ana veya resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup en az son üç yılda İngilizce eğitim 
veren bir orta veya yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi 
istenmez. 
 
Lisansüstü programlara başvuran adaylardan programa başvuru yaptıkları tarihten itibaren 
son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl Üniversitede lisansüstü programlarda öğrenci olanların, 
başvuru yaptıkları EABD’nin belirlediği İYS puanını sağlamış olmaları koşuluyla, İngilizce 
yeterliklerini yeniden belgelemeleri istenmez. 
 
İYS ve Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik 
süresi, sınavı yapan ilgili kurumun belirlediği sınav sonucu geçerlilik süresidir. Lisansüstü 
programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde 
geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır. 
  
Telafi Sınavı 
  
ODTÜ İngilizce yeterlik sınavına herhangi bir sebeple girmeyenlere veya giremeyenlere telafi 
sınavı verilmez. 
 
BAŞVURU SÜRECİ 
 
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA BAŞVURU (ON-LINE) 
  
İngilizce Yeterlik Sınavına başvurular https://application.metu.edu.tr web adresinde yer alan 
İNGİLİZCE YETERLİK SINAV BAŞVURULARI başlığı üzerinden yapılacaktır. ODTÜ öğrencileri ve 
mezunları başvuru sistemine kullanıcı kodları ve şifreleri ile giriş yaparlar. ODTÜ dışından 
olan adaylara program kullanıcı kodu ve şifresi verir. 
  
Aday, başvuru programına bilgi girişi yapar, fotoğrafını ve sınav ücreti ödeme dekontunu 
sisteme yükler. Başvurusunu tamamlayan aday, programdan İngilizce Yeterlik Sınav Giriş 
Belgesi alır. 
  
 

Fotoğraf biyometrik özellikte (5x6 cm, minimum 5x5 cm) ön cepheden çekilmiş, güneş 
gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte) olmalıdır.  
  
Sınava girme hakkı olan adayların listesi ve sınav yerleri sınavdan bir gün önce Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nun http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/ adresinde duyurulacaktır. 
  
İngilizce Yeterlik Sınav günü adayların sınava girebilmesi için Nüfus Cüzdanı veya Pasaport 
sunması zorunludur. 
 
Başvuru Ücreti:75 TL 
 
Banka Hesap Numaralarına http://oidb.metu.edu.tr/diger-hizmetler-banka-no adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
SINAV KURALLARI 
1. Sınava girecek adaylar yanlarında nüfus cüzdanı veya pasaport, yumuşak kurşun kalem, 
tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar. 
2. Sınava girecek adayların sınav salonuna aşağıdaki gereçler ile girmesi ve bu tür gereçleri 
sınav süresince verilecek aralarda kullanmaları yasaktır: Her türden çanta (el çantası, sırt 
çantası vs.); herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, cep telefonu, avuç içi 
bilgisayar, elektronik tercüme cihazı, kronometre, alarmlı saat, fotoğraf makinesi, veri 
depolama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz); kitap, broşür, ders notu, sözlük 
gibi, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın. 
Yukarıdaki kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi 
durumunda, adayın sınav sonucu iptal edilir. 
3. Sınavın her oturumu için, sınav başlamadan 30 dakika önce sınav yerinde bulunulması 
gereklidir. 
4.Sınavın her iki oturumunda (sabah ve öğleden sonra oturumları), ilk bölüm Dinlediğini 
Anlama / Dinleme ve Not Tutma bölümleri olduğu için, sınav başladıktan sonra sınav 
salonuna kimse alınmayacaktır. Dinleme bölümleri bitiminde kapılar açılacak ve geç kalanlar 
sınavın geri kalan sorularını yanıtlamak için sınav salonuna girebileceklerdir. 
5. Adaylar sınav süresince sınav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler. 
6. Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları 
geçersiz sayılacak ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılacaktır. 
 
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 
 
İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarına aşağıda belirtilen adresten ulaşılabilecektir. 
Öğrenciler için: http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/ 
Akademik birimler için: http://oibs.metu.edu.tr adresinde yer alan 103 nolu “View Exam 
Results” programı. 
  
Program Enstitülerin ve Bölüm Başkanlıklarının kullanımına açıktır. Bu nedenle ODTÜ içinde 
herhangi bir birime sunulmak üzere sınav sonuç belgesi verilmeyecektir. ODTÜ dışına 
sunulmak üzere belge almak isteyenler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurabilirler. 
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ODTÜ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA GİREN ADAYLARIN STATÜLERİ VE SINAV DÖNEMLERİ 
 

HAZİRAN 

Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme 
hakkı olanlar (*) 
ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler 
(***) 

TEMMUZ 

Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden, TİB 
Uzatılmış Bahar Dönemine devam eden ve yönetmelik çerçevesinde sınava 
girme hakkı olanlar (*) 

EYLÜL 
(1. hafta) 

Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrenciler (*) 
Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme 
hakkı olanlar (*) 
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden ilişiği kesilmiş durumda olup, 
yönetmelik çerçevesinde sınav hakkı bulunanlar(**) 
ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler 
(***) 

EYLÜL 
(4. hafta) 

Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrencilerden geç kayıt olanlar (*) 
Ek kontenjan ile ODTÜ’ye yerleşenler(*) 

ARALIK 
  

ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler 
(***) 

 

Sınava girme amacı 
 

 (*) Temel İngilizce Bölümünden muafiyet ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muafiyet 
(**) İlişik kesilme nedeninin ortadan kaldırılması, Temel İngilizce Bölümünden muafiyet ve 
zorunlu ENG 101 dersinden kredili muafiyet 
(***) Lisansüstü programlara ve/veya araştırma görevliliğine başvuru 
 

LİSANS PROGRAMININ ZORUNLU ENG 101 DERSİNDEN MUAFİYET 
 

ODTÜ İYS sınavı veya eşdeğeri uluslararası sınavlar ile Senato tarafından belirlenen puanı 
alan öğrenciler lisans programının zorunlu ENG 101 dersinden (kredili) olarak muaf olurlar. 
 

Muaf olunan dersin kredisi ve (AA) notu öğrencinin genel not ortalaması hesabına katılır, 
dönem not ortalaması hesabına katılmaz. 
 

Öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında veya Temel İngilizce Bölümünde eğitim gördükten 
sonra girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavından en az 85 puan aldıkları takdirde ENG 101 
dersinden AA notu ile muaf olurlar. 84.50 ve altında puan alan öğrenciler ENG 101 dersini 
almak zorundadır. Bu kapsamdaki öğrenciler muafiyet işlemleri için ayrıca başvuru 
yapmazlar. 
 

İngilizce Yeterlik Sınavında muafiyet için gereken puanı alamayan ya da sınava hiç girmemiş 
olan öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan tarihler içinde denkliği kabul 
edilen uluslararası sınavlardan eşdeğerde not alındığına dair belge getirdikleri takdirde ENG 
101 dersinden AA notu ile muaf olurlar. 
 

Aşağıda belirtilen programlarda zorunlu ENG 101 dersi yer almadığı için bu dersten muafiyet 
de söz konusu değildir. 
 

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği-SUNY, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler-
SUNY, Meslek Yüksekokulu 
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2016-2017/  
BAHAR YARYILI 
YATAY GEÇİŞ 
BAŞVURULARI 
 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Başvuru Birimi 
Tel  : 0 (312) 210 21 29, 210 34 12 
Faks : 0 (312) 210 79 60 
E-ileti : oidb@metu.edu.tr 
Url  : 
http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/iyatay.html 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 
 

2- 13 Ocak 2017 Yatay geçiş başvuruları 
24 Şubat 2017 Yatay geçiş başvuru sonuçlarının ilanı 
27 Şubat-3 Mart 2017 Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları 

 

Yatay geçişler “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik” ile “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay 
Geçiş Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yapılır. 
 

Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında 
geçiş yapılır. 
 

Kontenjan türleri, kontenjan türleri kapsamında başvuru koşulları, ÖSYS ve eşdeğeri puanlara 
ilişkin koşullar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş 
Yönergesi’nde belirtilmiş olup yönergeye aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir. 
 

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-onlisans-ve-lisans-programlari-yatay-
gecis-yonergesi 
 

BAŞVURU SÜRECİ 
 

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 
 

Programlara başvuru yapmak isteyen  öğrenciler aşağıdaki adreste yer alan yatay geçiş 
başvuru formunu dolduracaktır. 
https://application.metu.edu.tr/ 
 

Öğrenciler, ekranda listelenen yatay geçiş programları içinden tercihlerini (tercih sırası 
belirterek) işaretleyecektir. En fazla 5 program tercihi yapılabilir. 
 

Elektronik ortamda yapılan başvurunun değerlendirmeye alınması için aşağıda belirtilen 
belgelerin son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) Başvuru Birimine 
elden ya da posta yolu ile teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye 
alınmaz, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEREKLİ BELGELER 
 

ODTÜ Öğrencileri 
 

 ODTÜ öğrencileri başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (transkript vb.) 
sunmayacaktır. 

 

ODTÜ Dışından (sadece Meslek Yüksekokulu için) Öğrenciler 
 

 Not belgesi: Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu 
derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript). 
Fotokopi kabul edilmez. 

 

 ÖSYS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi : Öğrencinin üniversitesine kabulünde 
sunduğu sınav sonuç belgesi (öğrenimlerini yurt dışında gören TC/KKTC uyruklu öğrenciler 
için yukarıda belirtilen koşullarla) 

 

 Üniversite kataloğu fotokopisi: Üniversite kataloğunda yer alan; öğrencinin kayıtlı 
olduğu bölüme ve öğrencinin tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders 
içeriklerini gösteren sayfaların onaylı fotokopisi 

 

ÖN DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI 
 

Öndeğerlendirme sonucunda, başvuru koşullarını sağlamadığı için başvurusu 
değerlendirmeye alınmayan ODTÜ öğrencilerine e-posta yolu ile bilgi iletilecek, ODTÜ 
dışından öğrenciler ilgili web sayfasından duyurulacaktır. 
 

Öndeğerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu kabul edilmeyen adaylara 
başvuru evrakı iade edilmez. 
 

Başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilen 
adaylardan başvurusu kabul edilenler, 26 Şubat 2016 tarihinde ilgili web sayfasından 
duyurulacaktır. 
 

KATKI PAYI ÖDEMELERİ 
 

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgilere 
aşağıdaki adresten ulaşılabilir. 
http://oidb.metu.edu.tr/katki-payi-oedemeleri 
 

İNTİBAK İŞLEMLERİ 
 

ODTÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar 
öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) 
ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) 
yapılır. 
 

ODTÜ dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce 
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının 
önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu 
dersler mezuniyet aşamasında öğrencilerin mezuniyet genel not ortalaması hesaplarına 
katılır. 
 

AZAMİ SÜRE 
 

Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında 
harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır. 
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GEREKLİ BELGELER 
 

ODTÜ Öğrencileri 
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sunmayacaktır. 

 

ODTÜ Dışından (sadece Meslek Yüksekokulu için) Öğrenciler 
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 Üniversite kataloğu fotokopisi: Üniversite kataloğunda yer alan; öğrencinin kayıtlı 
olduğu bölüme ve öğrencinin tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders 
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İNTİBAK İŞLEMLERİ 
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öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) 
ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) 
yapılır. 
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kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının 
önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu 
dersler mezuniyet aşamasında öğrencilerin mezuniyet genel not ortalaması hesaplarına 
katılır. 
 

AZAMİ SÜRE 
 

Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında 
harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır. 
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YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 
 

                

PROGRAMLAR 

1. SINIF (1a) 
1. SINIF 

(1c) 
2. SINIF (2a) 

2. SINIF 
(2b) 

2. SINIF 
(2c) 

3. SINIF 
(3b) 

3. SINIF 
(3c) 

KURUMLAR 
ARASI 

KURUM 
İÇİ 

KURUMLAR 
ARASI 

KURUM 
İÇİ 

KURUM 
İÇİ 

KURUM 
İÇİ 

KURUM 
İÇİ 

GENEL 
(MYO) 

ÖZEL 
GENEL 
(MYO) 

GENEL ÖZEL GENEL ÖZEL 

       

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ        

Biyoloji - 1 - 1 1 - - 

Felsefe - 1 - 1 1 1 1 

Fizik - - - 5 3 2 1 

Kimya - 2 - 5 2 1 1 

Matematik - - - 4 1 3 1 

Moleküler Biyoloji ve Genetik - 1 - 1 1 - - 

Sosyoloji - - - 1 1 - - 

Tarih - 1 - 1 1 1 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ        

Gıda Mühendisliği  -  - - - - 

Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği 

 1  - - - - 

Jeoloji Mühendisliği  1  - - - - 

Kimya Mühendisliği  -  - - - - 

Maden Mühendisliği  1  - - - - 

Petrol ve Doğalgaz 
Mühendisliği 

 1  - - - - 

MESLEK YÜKSEK OKULU        

Elektronik Teknolojisi 2 - 2 - - - - 

BÖLÜMLER BAZINDA TABAN PUANLAR 
 

BÖLÜMLER   

 2011 2012 2013 2014 2015 
Puan 
Türü 

Taban 
Puanı 

Taban 
Puanı 

Taban 
Puanı 

Taban 
Puanı 

Taban 
Puanı 

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ              

Biyoloji MF-2 434.827 387,322 368,500 365.091 366.223 

Felsefe TM-3 420.030 385,340 380,340 379.000 378.119 

Fizik MF-2 380.760 320,276 322.378 330.907 336.268 

Kimya MF-2 415.856 368,862 351.299 357.969 357.855 

Matematik MF-1 465.009 403,225 377,950 380.111 372.682 

Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 504.173 472,267 439.988 437.774 431.873 

Sosyoloji TM-3 438.750 413,002 404.509 400.930 397.776 

Tarih TS-2 462.530 433,420 441.035 442.187 434.125 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ              

Gıda Mühendisliği MF-4 480.017 441,483 410.405 413.763 397.526 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği MF-4 515.368 488,648 466.608 473.344 460.184 

Jeoloji Mühendisliği MF-4 428.242 393,050 364.598 372.474 364.138 

Kimya Mühendisliği MF-4 485.942 451,561 419.984 427,597 412.111 

Maden Mühendisliği MF-4 417.137 384,517 356.383 357.801 352.400 

Petrol ve Doğal Gaz 
Mühendisliği MF-4 485.137 452,925 421.268 426.093 409.427 
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ÇİFT ANA DAL/YAN 
DAL PROGRAMLARINA 

BAŞVURULAR 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Başvuru Birimi 
Tel : 0 (312) 210 21 29 - 210 34 12 
Faks : 0 (312) 210 79 60 
E-mail : oidb@metu.edu.tr 
URL:http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/ciftyanindex
.html 

 
ÖNEMLİ TARİHLER 
 

2-13 OCAK 2017 Çift ana dal/yan dal başvuruları 
24  
ŞUBAT 2017 Çift ana dal/yan dal başvuru sonuçlarının ilanı 

 
BAŞVURU KOŞULLARI 
  
Çift ana dal/yan dal programlarına başvuru koşulları ile programa devam koşulları Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi’nde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Yan Dal Yönergesi’nde belirtilmiş olup yönergelere aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir. 
  
http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-cift-ana-dal-programi-yonergesi 
http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yan-dal-programi-yonergesi 
  
Matematik Bölümü çift ana dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte 
belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,  MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya 
MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az BB notu almış olmaları gerekir. 
  
Kimya Bölümü çift ana dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen 
başvuru koşullarına ek olarak, CHEM 105, CHEM 106, CHEM 101, CHEM 102, CHEM 107, 
CHEM 111, CHEM 112 derslerinden en az CB notu alması, CB notunun altında ise dersi 
tekrar alacak olması gerekir. 
  
Matematik Bölümü yan dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen 
başvuru koşullarına ek olarak,   MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya MATH 151-
152 veya MATH 155-156 derslerinden en az CB notu almış olmaları gerekir. 
  
Avrupa Çalışmaları yan dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen 
başvuru koşullarına ek olarak,   Uluslararası İlişkiler Bölümünden IR kodlu bir ders almış 
ve en az DD notu almış olmaları gerekir. 
  
İktisat yan dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen başvuru 
koşullarına ek olarak,   ECON 101-102 veya ECON 211-212 veya BA2801-ECON 122 
derslerinden ve  MATH 125-126 veya MATH 119 veya MATH 117 veya MATH 153 
derslerinden az DD notu almış olmaları gerekir. 
  

Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili 
yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan 
dersler, önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm 
Başkanlığının web sayfasından incelemeleri önerilir. 
  
BAŞVURU SÜRECİ 
  
Çift ana dal/yan dal başvuruları  https://application.metu.edu.tr/ web adresinde yer 
alan ÇİFT ANA DAL/YAN DAL BAŞVURULARI başlığı üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler 
başvuru sistemine kullanıcı kodları ve şifreleri ile giriş yaparlar. 
  
Öğrenciler, ekranda listelenen çift ana dal/ yan dal programları içinden tercihlerini 
(tercih sırası belirterek) işaretleyecektir. Çift ana dal/yan dal programları için toplamda 
en fazla 5 program tercihi yapılabilir. 
  
Başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi 
yapılmayacaktır. 
  
ÖN DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI 
  
I. Aşama: Öndeğerlendirme 
  
Ön değerlendirme, adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını 
sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Yönetmelik koşullarını sağlayan adayların 
başvurusu değerlendirme için ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını 
sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır. 
  
Ön değerlendirme sonucunda, başvuru aşamasında ret olarak sonuçlananlara e-posta 
yolu ile bilgi iletilir. 
  
II. Aşama: Değerlendirme 
  
Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruları ilgili akademik 
birimler tarafından değerlendirilen adaylardan programa kabul edilenlerin 
listesi http://oidb.metu.edu.tr/butun-duyurular web adresinde duyurulur. 
  
Aynı dönemde hem yatay geçiş hem de çift ana dal/ yan dal başvurusunda bulunan 
adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal/ yan dal programlarına 
yapmış oldukları başvuruları (ilan edilen kontenjan sınırları dahilinde kalmış olmaları 
durumunda dahi) değerlendirmeye alınmaz. 
  
Yaz Okulunda alınan dersler ve notları Yaz Okulunu izleyen Güz dönemi başvurularında 
değerlendirmeye alınmaz. 
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2016–2017 / BAHAR YARIYILI YAN DAL KONTENJANLARI 
 

MİMARLIK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 
 

Program Programın Adı Kontenjan  

Endüstri Ürünleri Tasarımı Ürün Tasarımı 2 
Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama  5 

 
 

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 
 

Program 
Programın Adı 

Kontenjan 

Biyoloji Biyoloji 3 
Felsefe Mantık ve Bilim 

Felsefesi 
5 

 Felsefe Tarihi 5 
Fizik Fizik 10 
 Katı Hal Fiziği 10 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
3 

Kimya Kimya ** 5 
Matematik Matematik 3 
Psikoloji Psikoloji 5 
Sosyoloji Sosyoloji 6 
Tarih Tarih 5 

(**)Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği dışındaki bölümlerin öğrencilerine yönelik. 
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 
 

Program Programın Adı Kontenjan  

Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili 30 
 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 
 

Program Programın Adı Kontenjan  

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Siyaset Çalışmaları 1 

 Yönetim Çalışmaları 1 

 
 
 
 
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 

Program Programın Adı Kontenjan 

Çevre Mühendisliği  Çevre Kimyası 3 
 Çevre Mikrobiyolojisi 3 
 
Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği 

Aerodinamik 2 
İtki 2 
Havacılık ve Uzay Yapıları 2 
Uçuş Araçları Kontrolü 3 

İnşaat Mühendisliği Yapı Analizi ve Tasarımı 3 
 Geoteknik 3 
Jeoloji Mühendisliği Yer Bilimleri  5 
Kimya Mühendisliği Kimyasal Reaksiyon Müh.  10 
Maden Mühendisliği  Mineral Teknolojisi 3 
 Kaya Mekaniği 3 
Makina Mühendisliği Üretim 5 
 
Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği 

Yapısal Malzemeler 2 

Elektronik Malzemeler 1 
Seramik Malzemeleri 1 

Mühendislik Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 
Uzaktan Algılama 

10 
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2016–2017 / BAHAR YARIYILI YAN DAL KONTENJANLARI 
 

MİMARLIK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 
 

Program Programın Adı Kontenjan  

Endüstri Ürünleri Tasarımı Ürün Tasarımı 2 
Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama  5 

 
 

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 
 

Program 
Programın Adı 

Kontenjan 

Biyoloji Biyoloji 3 
Felsefe Mantık ve Bilim 

Felsefesi 
5 

 Felsefe Tarihi 5 
Fizik Fizik 10 
 Katı Hal Fiziği 10 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
3 

Kimya Kimya ** 5 
Matematik Matematik 3 
Psikoloji Psikoloji 5 
Sosyoloji Sosyoloji 6 
Tarih Tarih 5 

(**)Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği dışındaki bölümlerin öğrencilerine yönelik. 
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 
 

Program Programın Adı Kontenjan  

Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili 30 
 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 
 

Program Programın Adı Kontenjan  

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Siyaset Çalışmaları 1 

 Yönetim Çalışmaları 1 

 
 
 
 
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI 

Program Programın Adı Kontenjan 

Çevre Mühendisliği  Çevre Kimyası 3 
 Çevre Mikrobiyolojisi 3 
 
Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği 

Aerodinamik 2 
İtki 2 
Havacılık ve Uzay Yapıları 2 
Uçuş Araçları Kontrolü 3 

İnşaat Mühendisliği Yapı Analizi ve Tasarımı 3 
 Geoteknik 3 
Jeoloji Mühendisliği Yer Bilimleri  5 
Kimya Mühendisliği Kimyasal Reaksiyon Müh.  10 
Maden Mühendisliği  Mineral Teknolojisi 3 
 Kaya Mekaniği 3 
Makina Mühendisliği Üretim 5 
 
Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği 

Yapısal Malzemeler 2 

Elektronik Malzemeler 1 
Seramik Malzemeleri 1 

Mühendislik Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 
Uzaktan Algılama 

10 
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ÇİFT ANA DAL/ YAN DAL PROGRAMLARINDA BAŞARI VE 
PROGRAMA DEVAM KOŞULLARI 
 
ÇİFT ANA DAL PROGRAMINDA  

 Çift ana dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi akademik 
nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift ana dal program mı veren 
bölümün önerisi ve çift ana dal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu 
kararı ile yarıyıl izni verilebilir.  

 Çift ana dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, çift 
ana dal programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru 
koşullarını sağladıkları takdirde yeniden çift ana dal programlarına başvurabilir.  

 Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal 
genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar çift ana d                                  
al programından izinli sayılır. 

 Öğrenci çift ana dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift ana dal 
programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. 

 Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin çift ana dal 
programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir. 

 
YAN DAL PROGRAMINDA  

 Yan dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 
alamayacak olan öğrencilere yan dal programı veren bölümün önerisi ve yan dal 
programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir.  

 Yan dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, yan dal 
programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını 
sağladıkları takdirde yeniden yan dal programlarına başvurabilir.  

 Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal 
genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar yan dal programından izinli 
sayılır. 

 Öğrenci yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yan dal programı 
derslerini tekrarlamak zorunda değildir. 

 Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin yan  dal 
programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖĞRENCİ KİMLİKLERİ 
 

 

GENEL BİLGİLER 
Öğrencilere kimlik kartları üniversiteye kayıtlarından sonra verilir ve bu kimlikler 
öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. 
Her yıl, akademik yılı belirten ve ücretsiz olarak sunulan akademik yıl pulu kimlik 
kartlarına yapıştırılır. Programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartlarında 
ilgili yıla ait akademik yıl basılıdır, bu nedenle ilk yıl ayrıca akademik yıl pulu 
almaları gerekmez. Programlara devam etmekte olan öğrenciler için akademik yıl 
pulu güz dönemi kayıtları bitiminde dağıtılır. 
Kimlik kartları ücretsizdir ancak kullanım hatasından kaynaklanan nedenlerle, 
öğrencinin kendi isteği ile yenilemesi veya kimlik kartının kaybı nedeniyle 
yenilenmesi durumunda ücret ödenmesi gerekir. Öğrencinin kimlik kartını 
kaybettiğine dair polis, güvenlik görevlileri ya da ilgili diğer bir resmi birim 
tarafından tutanak tutulması halinde, öğrenci bu tutanakla ücret ödemeden yeni 
kart başvurusu yapabilir. 
Kimlik ücretinin ödenmesi gereken durumlar için banka hesap numaraları ve 
ödenecek ücret ÖİDB web sayfasında yer alan “Ödemeler” başlığı altında 
belirtilmiştir. Dekontlar üzerinde mutlaka öğrenci numarası ve ad-soyad 
bulunmalıdır. Banka tarafından dekont tek kopya olarak verileceğinden dekont 
muhafaza edilmelidir.  
Toplu taşıma araçlarında öğrenci indirimden yararlanmak üzere EGO Genel 
Müdürlüğü web sayfasından bilgilere ulaşılabilir. 
 
KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?  
Öğrenciler, kimlik başvurusunu aşağıdaki web adresinde yer alan program 
üzerinden elektronik ortamda yapar. 
http://cardinfo.metu.edu.tr/ 
Kimlik başvurusunun yapılabilmesi için ODTÜ kullanıcı kodu ve şifresinin alınmış 
olması gerekir. 
Kimlik kartı ücreti ödemekle yükümlü olan öğrencilerin, ödemelerine ilişkin banka 
dekontunu sisteme yüklemesi gerekir. 
Başvuru sırasında sistemde varsa mevcut fotoğrafınız görüntülenecektir. Kimlik 
kartınızda bu fotoğrafı kullanabilir veya farklı bir fotoğraf yüklenebilir. 
 
1. Fotoğraf Özellikleri 
1. Vesikalık fotoğraf ebadı 50 mm x 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır. 
2. Fotoğraf 3MB’ı aşmamalı ve png/ jpg/ jpeg/ gif formatında olmalıdır. 
3. Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf 

gülme vb. mimikler olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir. 
4. Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri 

kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır. 
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ÇİFT ANA DAL/ YAN DAL PROGRAMLARINDA BAŞARI VE 
PROGRAMA DEVAM KOŞULLARI 
 
ÇİFT ANA DAL PROGRAMINDA  

 Çift ana dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi akademik 
nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift ana dal program mı veren 
bölümün önerisi ve çift ana dal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu 
kararı ile yarıyıl izni verilebilir.  

 Çift ana dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, çift 
ana dal programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru 
koşullarını sağladıkları takdirde yeniden çift ana dal programlarına başvurabilir.  

 Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal 
genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar çift ana d                                  
al programından izinli sayılır. 

 Öğrenci çift ana dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift ana dal 
programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. 

 Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin çift ana dal 
programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir. 

 
YAN DAL PROGRAMINDA  

 Yan dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 
alamayacak olan öğrencilere yan dal programı veren bölümün önerisi ve yan dal 
programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir.  

 Yan dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, yan dal 
programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını 
sağladıkları takdirde yeniden yan dal programlarına başvurabilir.  

 Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal 
genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar yan dal programından izinli 
sayılır. 

 Öğrenci yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yan dal programı 
derslerini tekrarlamak zorunda değildir. 

 Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin yan  dal 
programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖĞRENCİ KİMLİKLERİ 
 

 

GENEL BİLGİLER 
Öğrencilere kimlik kartları üniversiteye kayıtlarından sonra verilir ve bu kimlikler 
öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. 
Her yıl, akademik yılı belirten ve ücretsiz olarak sunulan akademik yıl pulu kimlik 
kartlarına yapıştırılır. Programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartlarında 
ilgili yıla ait akademik yıl basılıdır, bu nedenle ilk yıl ayrıca akademik yıl pulu 
almaları gerekmez. Programlara devam etmekte olan öğrenciler için akademik yıl 
pulu güz dönemi kayıtları bitiminde dağıtılır. 
Kimlik kartları ücretsizdir ancak kullanım hatasından kaynaklanan nedenlerle, 
öğrencinin kendi isteği ile yenilemesi veya kimlik kartının kaybı nedeniyle 
yenilenmesi durumunda ücret ödenmesi gerekir. Öğrencinin kimlik kartını 
kaybettiğine dair polis, güvenlik görevlileri ya da ilgili diğer bir resmi birim 
tarafından tutanak tutulması halinde, öğrenci bu tutanakla ücret ödemeden yeni 
kart başvurusu yapabilir. 
Kimlik ücretinin ödenmesi gereken durumlar için banka hesap numaraları ve 
ödenecek ücret ÖİDB web sayfasında yer alan “Ödemeler” başlığı altında 
belirtilmiştir. Dekontlar üzerinde mutlaka öğrenci numarası ve ad-soyad 
bulunmalıdır. Banka tarafından dekont tek kopya olarak verileceğinden dekont 
muhafaza edilmelidir.  
Toplu taşıma araçlarında öğrenci indirimden yararlanmak üzere EGO Genel 
Müdürlüğü web sayfasından bilgilere ulaşılabilir. 
 
KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?  
Öğrenciler, kimlik başvurusunu aşağıdaki web adresinde yer alan program 
üzerinden elektronik ortamda yapar. 
http://cardinfo.metu.edu.tr/ 
Kimlik başvurusunun yapılabilmesi için ODTÜ kullanıcı kodu ve şifresinin alınmış 
olması gerekir. 
Kimlik kartı ücreti ödemekle yükümlü olan öğrencilerin, ödemelerine ilişkin banka 
dekontunu sisteme yüklemesi gerekir. 
Başvuru sırasında sistemde varsa mevcut fotoğrafınız görüntülenecektir. Kimlik 
kartınızda bu fotoğrafı kullanabilir veya farklı bir fotoğraf yüklenebilir. 
 
1. Fotoğraf Özellikleri 
1. Vesikalık fotoğraf ebadı 50 mm x 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır. 
2. Fotoğraf 3MB’ı aşmamalı ve png/ jpg/ jpeg/ gif formatında olmalıdır. 
3. Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf 

gülme vb. mimikler olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir. 
4. Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri 

kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır. 
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5. Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olmalıdır. 
6. Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük dışında şapka ve vb. aksesuar 

bulunmamalıdır. 
 
2. Fotoğrafın sisteme yüklenmesi 
Fotoğrafın sisteme yüklenmesine ilişkin bilgiler, programın içinde yer almaktadır. 
Yükleme yapılırken fotoğrafın programda gösterilen çerçeveyi tam ortalayacak 
şekilde ve boyutta yerleştirilmesi gerekir. Açıklamalara uygun olmayan formatta 
yüklenen fotoğraflar nedeniyle kimlik başvurusu reddedilecektir. 
 
3. Kimlik kartının hazırlanma süreci 
Öğrencinin kimlik başvurusu ÖİDB tarafından kontrol edilir ve uygun olan 
başvurular için sistemden onay verilir. Başvurusu uygun olmayan (fotoğrafın 
belirtilen formatlara uygun olmaması, ödeme yapması gereken öğrencilerin 
dekontunun bulunmaması veya hatalı dekont bulunması vb. durumlar nedeniyle) 
öğrencilerin kimlik başvuruları ret olarak sonuçlanır. Öğrenciler başvuru sürecini, 
başvurularının onaylanıp onaylanmadığını, kimliklerinin hazırlanıp hazırlanmadığını 
başvuru yaptıkları program ( http://cardinfo.metu.edu.tr/ ) üzerinden takip edebilir. 
Ret olarak sonuçlanan başvurularda, öğrencinin programa girerek gerekli 
düzeltmeyi yapması ve başvurusunu tamamlaması gerekir. 
 
4. Kimlik kartının alınması 
Kimliği hazırlanan öğrenci, kimliğini ÖİDB ilgili biriminden nüfus cüzdanı/pasaport 
ibraz ederek alır. 
1. Temel İngilizce Bölümü öğrencileri için ÖİDB/ Giriş Kat/ TİB Öğrenci Bankosu, 
2. Lisans öğrencileri için ÖİDB/ Giriş Kat/ Lisans Öğrenci Bankosu, 
3. Lisansüstü öğrenciler için ÖİDB/ Birinci Kat/ Lisansüstü Öğrenci Bankosu 
 
KİMLİK KARTININ KAYBEDİLMESİ 
Kampus içinde kayıp kimlik kartlarının bulunması durumunda bulunan kimlik 
kartları, aşağıdaki birimlere iletilmektedir. Bu nedenle öncelikle kimlik kartı bu 
birimlerden sorulmalıdır. 

 İç Hizmetler Müdürlüğü/ Rektörlük/ Giriş Kat 
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)/ Öğrenci Bankoları 
 Bölüm Başkanlığı Sekreterliği 

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda yerel bir gazeteye ilan 
verilmesi ve gazete ilanının saklanması zorunlu olmayıp önerilmektedir. 
Kimlik kartları akıllı kart özelliğinde olduğundan ve aynı zamanda elektronik cüzdan 
özelliği de taşıdığı ve kart üzerinde para yüklü olabileceği için, kart kaybolduğunda 
bir başkası tarafından kullanımının engellenebilmesi açısından, kart sahibi 
tarafından  http://cardinfo.metu.edu.tr/ adresi üzerinden iptal edilmesi 

gerekmektedir. Bu iptal yapılmadığı takdirde olası  risk ve sorumluluk öğrenciye 
aittir.  
 
KİMLİK KARTI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILMAMASI GEREKENLER 

 Kartı cüzdan dışında ve özellikle pantolon arka cebinde taşınmamalıdır. 
 Su, yağ, kimyevi madde vb. ile temas ettirilmemelidir. 
 Karta zımba ve benzeri delik açılmamalıdır. 
 Kart bükülmemelidir, buz kazımak vb. işler için kullanılmamalıdır. 
 Kart kesici ve delici aletlerle çizilmemelidir. 
 Kart sıcak ortamlarla temas ettirilmemelidir. 
 Kart özellikle güneş altında uzun süre bırakılmamalıdır. 
 Elektronik cüzdan özelliği taşıdığından rehin olarak bırakılmamalıdır. 
 Kimlik kartı başkalarına verilmemelidir. Bazı öğrencilerimiz kimlik kartlarını 

üniversite dışından kişilere vererek kampusa girişlerini sağlamaktadır. 
Öğrencilerimiz, kimlik kartlarını üniversite dışından kişilere vererek üniversiteye 
girişlerini sağlamanın sonuçlarını düşünmeden, genelde masum gerekçeler ile bunu 
yapmaktadır. Ancak, bu davranış OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI öngörülen ciddi 
bir disiplin suçudur. Bu nedenle birçok öğrencimiz disiplin soruşturmasına 
uğramakta ve ceza almaktadır. Disiplin cezaları öğrencilerimizin siciline 
işlenmektedir ve verilen cezaların kaldırılması mümkün değildir. Bu konuda dikkatli 
davranılması ve gelecekte pişman olunacak sonuçlara yol açacak bu davranıştan 
kaçınılması önerilir. 
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5. Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olmalıdır. 
6. Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük dışında şapka ve vb. aksesuar 

bulunmamalıdır. 
 
2. Fotoğrafın sisteme yüklenmesi 
Fotoğrafın sisteme yüklenmesine ilişkin bilgiler, programın içinde yer almaktadır. 
Yükleme yapılırken fotoğrafın programda gösterilen çerçeveyi tam ortalayacak 
şekilde ve boyutta yerleştirilmesi gerekir. Açıklamalara uygun olmayan formatta 
yüklenen fotoğraflar nedeniyle kimlik başvurusu reddedilecektir. 
 
3. Kimlik kartının hazırlanma süreci 
Öğrencinin kimlik başvurusu ÖİDB tarafından kontrol edilir ve uygun olan 
başvurular için sistemden onay verilir. Başvurusu uygun olmayan (fotoğrafın 
belirtilen formatlara uygun olmaması, ödeme yapması gereken öğrencilerin 
dekontunun bulunmaması veya hatalı dekont bulunması vb. durumlar nedeniyle) 
öğrencilerin kimlik başvuruları ret olarak sonuçlanır. Öğrenciler başvuru sürecini, 
başvurularının onaylanıp onaylanmadığını, kimliklerinin hazırlanıp hazırlanmadığını 
başvuru yaptıkları program ( http://cardinfo.metu.edu.tr/ ) üzerinden takip edebilir. 
Ret olarak sonuçlanan başvurularda, öğrencinin programa girerek gerekli 
düzeltmeyi yapması ve başvurusunu tamamlaması gerekir. 
 
4. Kimlik kartının alınması 
Kimliği hazırlanan öğrenci, kimliğini ÖİDB ilgili biriminden nüfus cüzdanı/pasaport 
ibraz ederek alır. 
1. Temel İngilizce Bölümü öğrencileri için ÖİDB/ Giriş Kat/ TİB Öğrenci Bankosu, 
2. Lisans öğrencileri için ÖİDB/ Giriş Kat/ Lisans Öğrenci Bankosu, 
3. Lisansüstü öğrenciler için ÖİDB/ Birinci Kat/ Lisansüstü Öğrenci Bankosu 
 
KİMLİK KARTININ KAYBEDİLMESİ 
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 Kart kesici ve delici aletlerle çizilmemelidir. 
 Kart sıcak ortamlarla temas ettirilmemelidir. 
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kaçınılması önerilir. 
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PASAPORT HARCI MUAFİYETİ 
 

 
PASAPORT HARCI MUAFİYETİ 
Yurt dışına çıkan öğrencilerin pasaport harcından muafiyetine ilişkin mevzuat 492 
Sayılı Harçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. 
  
Pasaport harç muafiyetinden yararlanmak için öğrenci statüsünde olmak 
zorunludur. Mezunlar bu muafiyetten yararlanamazlar. 
  
Pasaport harç muafiyetinden yararlanılabilecek durumlar 
 

 Dil Eğitimi/ Dil Okulu/ Dil Kursu 
 Erasmus Yaz Stajı 
 Erasmus/ Exchange Programları 
 Uluslararası Ortak Diploma Programları 
 Gençlik Programları/Gençlik Kampı 
 Etkinlikler/ Yarışmalar (sportif, kültürel, eğitim amaçlı) 
 Seminer/ Proje/ Konferans 
 Staj 
 Teknik Gezi 
 Work and Travel 

 
Yapılacak işlemler 
 
Öğrenciler http://oidb.metu.edu.tr/formlar adresinden çekecekleri Başvuru 
Formuna kabul mektubunu ve değişim programları kapsamında gidecek öğrenciler 
ayrıca Uluslararası İşbirliği Ofisi’nin onayını içeren belge eklerler. 
 
Üniversite koordinasyonundaki etkinlikler için ilgili Bölüm/ Anabilim Dalı Başkanlığı 
ile Dekanlık/ Enstitü/Yüksekokul onayı gerekir. Bireysel olarak başvurulan etkinlikler 
için akademik birimlerin onayı gerekmez. 
 
Öğrenciye ÖİDB tarafından “İLGİLİ MAKAMA” hitaben, harçsız pasaport 
düzenlenmesine ilişkin belge verilir. Bu belge altı ay süre ile geçerlidir. Belge öğrenci 
tarafından İlgili Valiliğin Emniyet Müdürlüğü’ne sunulur. 
 
Yurt dışında kalınacak sure bir dönemden (dört ay) daha az ise hazırlanan yazıda bir 
yıl süreli, daha fazla ise iki yıl süreli pasaport verilmesi istenir. 
 
 

 

BURSLAR 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Burs ve Yardım Ofisi 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ Kat 2 
Tel   :0 (312) 210 34 08 
Fax   :0 (312) 210 35 29 
E-İleti  :oidb@metu.edu.tr. 
URL  : http://www.oidb.metu.edu.tr 

 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı burs başvuruları, öğrencilerimizin doldurmuş oldukları 
“Öğrenci Özlük Bilgi Formu”nda ve sözlü görüşmede verdikleri bilgilere dayanılarak 
değerlendirilmiş ve sonuçlar ilan edilmiştir.  
 
Burs olanakları, başvuruda bulunan her öğrenciye yeterli destek olunmasına olanak 
vermemektedir. Bu nedenle verilen bilgilerin doğruluğu bursların adil olarak dağıtılmasında 
büyük önem taşımaktadır. Bursiyer öğrencilerimiz hakkında araştırma yapılacak ve vermiş 
oldukları bilgilerde farklılık, çelişki saptanan öğrencilerimiz yeniden görüşmeye çağrılacaktır. 
Burs ve Yardım Komitesi’nce yalan beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin bursları 
kesilecek, geri ödenmesi istenecek ve haklarında disiplin soruşturması açılacaktır.  
 
Tüm ODTÜ öğrencileri dürüst, başkalarının haklarına saygılı ve haksız çıkar sağlayanlara 
tepkili olacak sorumlulukta ve olgunluktadır. Bu sorumluluk ve bilinç, yalan beyanda 
bulunarak haketmediği desteği alan öğrencilerin burslarını iade etmeleri için ikna 
edilmelerini, bundan sonuç alınamıyor ise bu bilginin Burs ve Yardım Komitesi’ne iletilmesini 
gerektirmektedir. Bu olumlu ve yapıcı davranış yerine, bursların haksız dağıtıldığı söylentisini 
yayanlar ve kendi çevresini bu konuda yanlış bilgilendirenler hakkında da disiplin 
soruşturması açılabilmesinin uygun olacağı konusu Burs ve Yardım Komitesi’nde karara 
bağlanmıştır. İsteğimiz, siz öğrencilerin burs ve benzer destekler konusunda denetleme 
işlevinizi yerine getirmeniz ve bu konuda bize destek olmanızdır. Böylelikle, eldeki sınırlı 
olanaklarla yaratılmış burs fonunun en çok gereksinimi olanlara öncelikle dağıtılması 
sağlanacaktır.  
 
Tüm öğrencilerimiz, başka kurum veya kuruluşlara kişisel başvuru yaparak, burs almaya hak 
kazandıkları takdirde Burs ve Yardım Ofisi’ne (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) bilgi 
vermek zorundadır. Özlük Bilgi Formunun doldurulduğu tarihten sonra verdikleri bilgilerde 
değişiklik olan öğrencilerimizin de Burs ve Yardım Ofisi’ne bilgi vermeleri gerekir. Bunun 
yanında burs alanların ekonomik durumlarının değişmesi durumunda da Burs ve Yardım 
Ofisi’ne bilgi vermesi beklenmektedir. Ekonomik durumu bir nedenle olumsuz duruma gelen 
öğrenciler nasıl bir burs alabilmek için başvuru yapabiliyorlarsa, benzer düşünce ile 
ekonomik koşulları iyileşen bursiyerlerimizin burslarını iade etmeleri beklenmektedir. Son 
olarak, bursların dağıtımı yapılırken sizlerin üniversitede en ekonomik koşullar altında 
kalabileceğiniz yurtların ücretleri gözönüne alınmaktadır. Bu nedenle bursiyerlerin kaldıkları 
yer değiştiğinde de burslarının gözden geçirilebileceği bilinmelidir. 
 
Tüm bu çabalar, eldeki sınırlı kaynakların adil bir biçimde dağıtılmasını sağlamaya yöneliktir. 
Öğrencilerimizin başkalarının hakkını çiğnememeye özen göstereceklerine ve daha sonra 
üzücü durumlarla karşılaşmamak için duyarlı davranacaklarına inanıyoruz. 
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DERS DEĞERLENDİRME ANKETLERİ 

 
 
 
 
Sevgili öğrencilerimiz, 
 
Sonbahar yarıyılı dersleri için “Ders Değerlendirme Anketleri” dönemin son üç 
haftası içinde kağıt –kalem şeklinde derslerde uygulanacaktır.  
 
Üniversitemizde eğitim düzeyinin yükseltilmesine olumlu etkisi olacağını 
beklediğimiz bu uygulamanın sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için ankete 
katılmanız ve soruları ciddi olarak yanıtlamanız beklenmektedir. 
 
 
 
 
 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR 

 
 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı II. Yarıyılı için Lisansüstü Programlara Başvurular  

1 Aralık 2016-3 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Lisansüstü programlara ilişkin detaylı bilgilere enstitü müdürlüklerinin aşağıdaki 

web adreslerinden ulaşılabilir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü: http://fbe.metu.edu.tr/ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü: http://sbe.metu.edu.tr/ 

Enformatik Enstitüsü: http://ii.metu.edu.tr/ 

Uygulamalı Matematik Enstitüsü: http://iam.metu.edu.tr/ 

Deniz Bilimleri Enstitüsü: http://www.ims.metu.edu.tr/ 

 
 
 
 
 
 

 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

 
ONUR İLKESİ 

 
 
 
ODTÜ Topluluğunun her üyesinden, aşağıdaki onur ilkesini akademik 

hayatın en temel yapı taşlarından biri olarak kabul etmesi ve bu ilkeye sürekli bağlı 
kalınan bir akademik ortamın oluşması için gereğini yapması beklenir. 
 

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin tüm bireyleri, güvenilir, sorumluluk 
sahibi ve onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler; 
olgu, veri ve belgelerin kullanım, değerlendirme ve sunumunda dürüst davranırlar”. 
 
 
 

 
ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ 

 

SAYI: 201                 KASIM-ARALIK 2016 
 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adına Sahibi 
 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök 
 

Yayın Kurulu 
 

Prof. Dr. F. Dilek Sanin 
Gülhan Yüksel 
Sema Karaca 

 

Yayına Hazırlayan 
 

Bekir Demirbaş 
 

Tel: 0 (312) 210 3417    Fax: 0 (312) 210 79 60 
 

E- ileti : oidb@ metu.edu.tr 
http://www.oidb.metu.edu.tr 

 
ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca iki ayda bir yayımlanır. 
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