YAZ OKULUNDA AÇILAN MATEMATİK SERVİS DERSLERİNE KAYIT
Matematik Bölümü tarafından verilen servis derslerinde kontenjanlar sınırlıdır. Taleplerin tümünün karşılanması
mümkün olmayacaktır.
Belirtilen derslerde yazokuluna mahsus olmak üzere aşağıda belirtilen uygulama yapılacaktır.
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Bu kapsamdaki dersleri yazokulunda aldığı takdirde yazokulu sonunda mezuniyet durumunda olan öğrencilere
öncelik verilecektir. Bu kapsamdaki öğrenciler ÖİDB’den mezuniyet durumunda olduklarına dair yazı alacak ve bir
dilekçe ekinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na verecektir. Bölüm başkanlığı tarafından bu öğrencilerin ilgili derse kayıt
olmaları sağlanacaktır.
28 Haziran 2017 tarihinde açılacak 2016-3 dönemi yaz okulu kayıtlarında MATH 118 (2360118) ve MATH 120
(2360120) dersleri için “seanslı kayıt” uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama Matematik Bölümü Başkanlığı
tarafından istenmekte olup amaç öğrenciler arası ders satışlarına engel olmaktır.
Uygulama, bir öğrencinin dersi bırakıp aynı anda bir arkadaşının dersi almasına engel olacak şekilde
kurgulanmıştır. Buna göre:
1) Sabah 9:00’da kayıtlar başladığı anda ders kapasiteleri dolana kadar “önce gelen alır” prensibiyle kayıtlar
yapılacaktır. Bölüm tarafından section kapasitesi olarak belirlenen sayıda öğrenci dersi aldığı anda ilgili section’a
veritabanında “kilit” atılır ve bir öğrencinin dersi bırakmasından dolayı boşalan kontenjanın alınması veya bölüm
tarafından section’un kontenjanının artırılması ancak saat 13.00’de gerçekleşebilir.
2) Saat 13.00’de artan kontenjan veya dersi bırakanlardan kaynaklı olarak açığa çıkan uygun kapasite yine “ilk
gelen alır” prensibine göre kayıt alınır. Section bazında kontenjanların dolmasıyla veritabanına tekrar kilit atılır.
Sonrasında yapılan kontenjan artışları veya dersi bırakanlardan kaynaklı açığa çıkan kontenjanlar saat 16.00’da
alınabilir olur.
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3) Saat 16.00’da da aynı şekilde işlem tekrar ettikten sonra kontenjanlar doldurulduğunda veritabanına ilgili
section için “kilit atılır. Ertesi gün saat 9.00’a kadar açığa çıkan kontenjanlar kullanılamaz. Kayıt süresince bu
durum her gün 9.00, 13.00 ve 16.00’da tekrarlanır.
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4) Bölümlere tanınan yetki doğrultusunda, (yaz okulunda dersi aldığında mezun olabilme durumu gibi.) Bölümler
belli bir öğrenciye yaz okulunda dersi alma, kontenjan ayırma, belli bir section’a kayıt olma hakkı verebilir. Bu
durumda ilgili öğrenci ilgili section’a diğer öğrenciler ile ilk gelen olma yarışına katılmadan kendini kayıt edebilir.
Bu durum, bölümün İdari bir kararı olup bir sistem problemi değildir. Yaz okulu kayıtlarında sıklıkla yaşanan “
kontenjanlar doldu, ben alamadım, benden sonra bir arkadaşım gelip kayıt olabilmiş” şeklinde gelen bildirimlerin
temel sebebi budur. Bu konuda ilgili Bölüm yetkilileriyle konuşmak gerekmektedir.
5) Kontenjan artışları, kurulan otomasyonlar dahilinde Bölümler tarafından yapılmaktadır. Bilgi İşlem Daire
Başkanlığının kontenjan artışı veya azaltma konusunda herhangi bir yetkisi ve uygulaması yoktur. Bölümler
tarafından yapılan kontenjan artışları her gün 9.00, 13.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleştirilmektedir.

6) Yaz okulunda Matematik derslerine yönelik talep yoğunluğu sebebiyle kayıtlar çok çabuk dolmaktadır.
Öğrenciler arasında milisaniye düzeyinde farklılılar ile bir öğrenci dersi alabilirken diğer öğrenci alamamaktadır.
Aynı süreçler grup değişiklikleri için de geçerlidir.
Yaz okulunda açılan ilgili bölümlerin servis derslerine kayıt konusunda detaylı bilgilere (açılacak dersler, dersin
alınma kriterleri, kapasite vb.) aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/
Matematik Bölüm başkanlığı duyurularına aşağıdaki web adreslerinden ulaşılabilir.
http://math.metu.edu.tr/

M
AT
20 H
16 11
-3 8

2017 Yaz okulunda (2016‐3) açılacak olan 2360118 (Calculus II) dersine kayıtlar aşağıdaki gibi
yapılacaktır:




Section kapasiteleri kayıtların ilk günü 09:00 da 35 kişi olacak, ve sadece
 Math 118 dersinden en son harf notu FF veya FD olan,
 CGPA’sı 1.99 veya daha düşük olup Math 118 dersinden en son harf notu DD
veya DC olan, ve
 Bir önceki dönemde (2016‐2) Math 118 dersini almamış olanlardan yine bir
önceki dönemde (2016‐2) Math 117 dersini almış ve en az CC harf notu ile
geçmiş olan
öğrenciler kayıt olabileceklerdir.
Kayıtların ilk günü 13:00 de kapasite 40 yapılacak ve tüm koşullar kaldırılacaktır.

NOT 1: Yaz okulunda Math 118 dersini alıp geçmesi durumunda yaz okulu sonu itibarı ile mezun
olacak olan ve elektronik ortamda kayıtların birinci günü saat 13:00’a kadar kayıt yaptıramayan
öğrenciler, durumlarını öğrenci işlerinden belgelendirip dilekçe ile başvurmaları durumunda kayıtları
yapılacaktır. Bu öğrencilerin dilekçelerini KAYITLARIN İLK GÜNÜ SAAT 14:00’A KADAR Matematik
Bölümü Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
NOT 2: Yaz okulunda yoklama alınacak ve kendi kayıt oldukları grupta alınan yoklamanın %70 inin
altında devam edenler final sınavına girme hakkını kaybedip NA notu alacaklardır.
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Registration to Math 118 (Calculus II) in 2017 Summer School (2016‐3) will be carried out as
follows:




Section capacities will be 35 on first day at 09:00, and the following students will be able
to register:
 Students whose current Math 118 grade is FF or FD,
 Students with CGPA 1.99 or less, and whose current Math 118 grade is DD or
DC,
 Students who have not taken Math 118 in the previous semester (2016‐2),
took the course Math 117 in the previous semester (2016‐2) and got CC or a
higher letter grade.
First day of the registration at 13:00, course capacity will be 40 and all restrictions will be
removed.

NOTE 1: If you will be able to graduate at the end of this summer term when you take and pass the
course Math 118 and if you cannot register online on the first day of the registration untill 13:00,
then you may write a request letter to Mathematics Department. You need to attach a paper from
office of student affairs about your situation. These students must give the letter to the Department
of Mathematics BY 14:00 ON THE FIRST DAY OF THE REGISTRATION. After approval of your
situation, you will be allowed to register.
NOTE 2: Attendance will be taken in all sections and if your attendance to your section’s lecture is
less than 70%, you will not be able to take final exam and you will get NA grade.
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2017 Yaz okulunda (2016‐3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar
aşağıdaki gibi yapılacaktır:




Section kapasiteleri kayıtların ilk günü 09:00 da 35 kişi olacak, ve sadece
 Math 120 dersinden en son harf notu FF veya FD olan,
 CGPA’sı 1.99 veya daha düşük olup Math 120 dersinden en son harf notu DD
veya DC olan, ve
 Bir önceki dönemde (2016‐2) Math 120 dersini almamış olanlardan yine bir
önceki dönemde (2016‐2) Math 119 dersini almış ve en az CC harf notu ile
geçmiş olan
öğrenciler kayıt olabileceklerdir.
Kayıtların ilk günü 13:00 de kapasite 40 yapılacak ve tüm koşullar kaldırılacaktır.

NOT 1: Yaz okulunda Math 120 dersini alıp geçmesi durumunda yaz okulu sonu itibarı ile mezun
olacak olan ve elektronik ortamda kayıtların birinci günü saat 13:00’a kadar kayıt yaptıramayan
öğrenciler, durumlarını öğrenci işlerinden belgelendirip dilekçe ile başvurmaları durumunda kayıtları
yapılacaktır. Bu öğrencilerin dilekçelerini KAYITLARIN İLK GÜNÜ SAAT 14:00’A KADAR Matematik
Bölümü Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
NOT 2: Yaz okulunda yoklama alınacak ve kendi kayıt oldukları grupta alınan yoklamanın %70 inin
altında devam edenler final sınavına girme hakkını kaybedip NA notu alacaklardır.
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Registration to Math 120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) in 2017 Summer School (2016‐3) will
be carried out as follows:





Section capacities will be 35 on first day at 09:00, and the following students will be able
to register:
 Students whose current Math 120 grade is FF or FD,
 Students with CGPA 1.99 or less, and whose current Math 120 grade is DD or
DC,
 Students who have not taken Math 120 in the previous semester (2016‐2),
took the course Math 119 in the previous semester (2016‐2) and got CC or a
higher letter grade.
First day of the registration at 13:00, course capacity will be 40 and all restrictions will be
removed.
NOTE 1: If you will be able to graduate at the end of this summer term when you take and
pass the course Math 120 and if you cannot register online on the first day of the
registration untill 13:00, then you may write a request letter to Mathematics Department.
You need to attach a paper from office of student affairs about your situation. These
students must give the letter to the Department of Mathematics BY 14:00 ON THE FIRST DAY
OF THE REGISTRATION. After approval of your situation, you will be allowed to register.

NOTE 2: Attendance will be taken in all sections and if your attendance to your section’s lecture is
less than 70%, you will not be able to take final exam and you will get NA grade.

