Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine,
1. Ders Programı Nereden Görülebilir? 2017-2018 Güz Dönemi ders programı
www.stps.metu.edu.tr adresinde (announcements kısmında) ilan edilmiştir. Ders programında
değişiklik olması halinde güncelleme yapılacaktır. Bu sebeple web sitemizi kayıt günlerinde
takip ediniz.
2. Ders kayıtları nasıl yapılıyor? Ders kayıtları https://oibs.metu.edu.tr adresine girdikten sonra
REGISTRATION sayfasından yapılmaktadır. Sisteme giriş için öğrenci numaranız, parolanız ve
kullanıcı adı bilgileri gerekmektedir. Kullanıcı adınız, öğrenci numaranızın “e” harfi ile başlayan
ve öğrenci numaranızın son rakamının yazılmadığı halidir. Ders seçimini yaptıktan sonra web
sitemizde görünen danışmanınıza 27-29 Eylül 2017 tarihleri arasında kayıt onayınızı
yaptırmanız gerekmektedir. Ders seçimlerinde dikkat etmeniz gereken diğer bir husus ise
fazladan ders seçmemeniz gerektiğidir. İlgili tarihler arasında ders seçiminizi yaptıktan sonra
danışman onayınızı BİZZAT DANIŞMANINIZIN YANINA GİDEREK almanız gerekmektedir.
MAZERET BİLDİRMEDEN SADECE E-POSTA VE TELEFON YOLU İLE KAYIT KABULÜ KESİNLİKLE
YAPILMAYACAKTIR. İlgili tarihler arasında HERHANGİ BİR BİÇİMDE VE SEBEPTEN DOLAYI KAYIT
YAPTIR(A)MAYAN ÖĞRENCİLERİN TÜMÜ DISMISS SAYILACAKTIR.
3. Kayıt danışmanınız kim? Öğrencilerimizin kayıt danışmanlıkları Prof. Dr. M. Teoman
PAMUKÇU ve Doç. Dr. İ. Semih AKÇOMAK tarafından gerçekleştirilecektir. Kayıt
danışmanınızın hangi öğretim görevlisi olduğunu https://goo.gl/gTZvQq linkinden
öğrenebilirsiniz. Teoman Pamukçu ve Semih Akçomak’ın odası, MM Binası 2. Kat No: 220’de
bulunmaktadır. Kayıt onayı alabileceğiniz gün ve saatleri öğrenmek için TEKPOL mail listesinde
yer almak üzere belirttiğiniz adresinizi kontrol etmeyi unutmayınız.
4. Seçmeli dersler arasındaki öğrenci dağılımını dengelemek için bölüm içi seçmeli derslerinde
(departmental elective courses) ders kapasiteleri sınırlı tutulmaktadır. Lütfen dersi
kaydederken ders kapasitelerinin belirtildiği bölümü inceleyiniz.
5. Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler daha önce alınmamış olması şartı ile 3XX ve 4XX
kodlu lisans derslerinden alabilmekte ancak en fazla 2 tanesi program ders yüküne
sayılabilmektedir. Ders seçerken bu kısıtı göz önüne almanızı rica ederiz.
6. Öğrencilerimizin, kayıtlı oldukları programın zorunlu derslerini, dersin açıldığı dönemde
almaları gerekmektedir. Dolayısıyla Yüksek Lisans programımıza bu dönem başlayan
öğrencilerimizin, zorunlu dersler olan STPS 503 ve STPS 507 derslerini almaları
gerekmektedir.
7. 1. Dönemindeki Tezli Yüksek Lisans öğrencilerimiz STPS 500 Prothesis Seminar dersini ilgili
öğretim görevlisinin section’ı ile zorunlu ders olarak kodlamak ve kodladıkları dönem
içerisinde, yazmayı planladıkları Yüksek Lisans Tezleri ile ilgili sunum yapmak zorundadırlar. Bu
sunum tez çalışmalarının başlangıç aşamasında yapılmaktadır ve Tez Savunması ile
karıştırılmamalıdır.
8. 1. Dönemine girmiş TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve 3. Dönemine girmiş DOKTORA Öğrencilerimizin
TÜMÜ https://oibs.metu.edu.tr/Ms_Phd_Advisor_Assignment_71/ adresine girerek TEZ
DANIŞMANI ATAMAK ZORUNDADIR. İlgili tarihler arasında, 1. dönemine girmiş Tezli Yüksek
Lisans ve 3. Dönemine girmiş Doktora öğrencilerinin, Konu Başlığı ve Kısa Özet bilgilerini
yukarıdaki adresten sisteme girerek tez danışmanlarını atamaları ve sırasıyla tez danışmanı(varsa co-advisor ile birlikte) bölüm ve enstitü onayını tamamladıktan sonra ders kayıtlarını
yapabileceklerdir. AKSİ TAKDİRDE KAYIT YAPAMAYACAKLARDIR.

9. STPS 589: Term Project, STPS 599:MS THESIS, STPS 699:PhD THESIS derslerinin SECTION
KODLARINI ÖĞRENMEK ve ilgili dersleri doğru section kodu ile kodlamak için
https://goo.gl/GwrvqL adresinden ilgili dersi seçerek öğrenebilirsiniz. Lütfen bu dersleri
kaydederken doğru öğretim üyesini seçtiğinizden ve doğru section kodu ile kaydettiğinizden
emin olunuz. Bu linkteki derslere ait section kodları arasında belirtilmemiş öğretim
üyemiz/görevlimiz ile birlikte çalışma yürütmek istemeniz halinde, söz konusu dersler altında
yeni section açılabilmektedir. Böyle bir durumda maryat@metu.edu.tr veya
gevsel@metu.edu.tr adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
10. 3. dönemine gelmiş Doktora Öğrencilerimiz, seçtiğiniz derslere ek olarak; STPS 699 dersini,
çalıştığınız öğretim üyesine ait doğru section kodu ile zorunlu ders olarak ve ilgili öğretim
üyesinin SPECIAL TOPICS dersini seçmeli olarak kodlamalısınız. Aksi halde kayıt onayı
verilmeyecektir.
11. Tezli Yüksek Lisans Programındaki öğrenciler STPS 599:MS Thesis dersini doğru öğretim
üyesinin olduğu section kodu ile zorunlu ders olarak ve ilgili hocanın Special Studies dersini
seçmeli ders olarak kodlamalıdır.
12. Tezsiz Yüksek Lisans programındaki öğrenciler STPS 589: Term Project dersini doğru öğretim
üyesinin olduğu section kodu ile zorunlu ders olarak ve ilgili hocanın Special Studies dersini
seçmeli ders olarak kodlamalıdır. “Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse
kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir” (bkz. ODTÜ Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği Madde 36).
13. 3. dönemine gelmiş ancak henüz Doktora Yeterlilik Sınavına girmemiş doktora
öğrencilerimiz; STPS 699 dersinde kayıt danışmanınız olan öğretim görevlisinin Section Kodunu
ve kayıt danışmanınız olan öğretim üyesinin SPECIAL TOPICS dersini kodlamanız
gerekmektedir.
14. GEÇ KAYITLAR (ADD-DROP) ve SON DANIŞMAN ONAYLARI 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir. Yukarıda belirttiğimiz hususlara AZAMİ dikkat gösterilmesini önemle rica
ederiz.
15. Dönem boyunca ihtiyaç duyduğunuz takdirde her türlü soru ve dilekçe işlemleriniz için Salı ve
Çarşamba günleri 14:00-16:30 saatleri arasında ofis saatlerinde Maryat Demircan veya
Gülsevim Evsel ile görüşebilirsiniz.
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