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25. GRUP (2021-2022) 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI (BTSP) 

SÖZLEŞME METNİ 

Bu sözleşme metni 5 sayfadan oluşmaktadır. Sözleşmenin her sayfasını imzalayınız. Bir kopyasını 

muhafaza ediniz. 

GENEL BİLGİLER 

Toplam 9 ay sürecek olan 25. Dönem Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı, 8'er haftalık 4 dönemden 

oluşmaktadır. 2'şer kursun verileceği her dönemin sonunda sınavlar çevrim içi olarak yapılacaktır. Sınavlarda 

Moodle özelliklerinin kullanılmasının yanında ZOOM ile öğrencilerin kamera açması da ayrıca istenecektir. 

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi gerekli gördüğünde sınav formatında (yüz yüze/çevrim içi) değişiklik 

yapabilecektir.            BTSP, Bilgisayar Mühendisliği Programlarının 8 temel kursundan oluşmaktadır. Kurs notları 

bölüm öğretim  üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmaktadır. Kursların işlenişi de tamamen 

Türkçe olacaktır.  Ancak kurs kitapları, referans ve çevrim içi kaynaklar İngilizce olacaktır. Bu program 

boyunca verilen 8 dersi başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacaklardır. Program boyunca 

verilecek kurslar şunlardır: 

1. Dönem: Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama, Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş 

2. Dönem: Java ile Veri Yapıları ve Algoritmalar, Unix ile İşletim Sistemleri 

3. Dönem: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği 

4. Dönem: Web Programlama, Yazılım Geliştirme Projesi 

VERİLECEK BELGENİN NİTELİKLERİ 

❖ BTSP’nin 4 modülünü başarılı olan katılımcılara verilecek olan elektronik belge, ODTÜ Rektörlüğü, 

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığı ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği tarafından onaylanmış 

resmi bir sertifika niteliğindedir. 

❖ BTSP’den ders bazında başarılı olan katılımcılara verilecek olan elektronik belge, ODTÜ Sürekli Eğitim 

Merkezi Başkanlığı ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği tarafından onaylanmış resmi bir katılım belgesi 

niteliğindedir. 

❖ Bu sertifika/katılım belgesi, iş başvurularında ve akademik başvurularda katılımcıya referans olabilecek 

nitelik taşımaktadır. 

❖ Sertifikalar katılımcının programı tamamladığı yılın sonunda verilmektedir. Belgeler ara dönemlerde 

verilmemektedir. 

❖ Sertifikalar ODTÜ SEM tarafından düzenlenmektedir. ODTÜ SEM gerek duyduğunda belgenin niteliği 

değişmeyecek şekilde belge formatında (yazı stili, boyutu, rengi, basılı ya da elektronik vb.) değişiklik 

yapabilecektir. 
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ADAY OLMA KOŞULLARI 

❖ En az lisans düzeyi üniversite öğrencisi veya bir yüksekokul mezunu olmak 

❖ Çok iyi düzeyde bilgisayar okur-yazarı olmak; Windows işletim sistemlerine ve Firefox/Internet 

Explorer/Opera/Chrome tarayıcılarına aşina olmak 

❖ Multimedya (Kamera, Mikrofon, hoparlör gibi) özellikleri ve internet erişim olanağı olan bir bilgisayara 

sahip olmak 

❖ Kursların Türkçe olmasının yanında; kaynak kitaplar, referanslar ve internetten verilecek linkler İngilizce 

olacağı için, okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilmek 

❖ Her ders için haftada en az 6 saat çalışma zamanı ayırabilmek 

BAŞVURU 

❖ Başvurular SADECE sem.metu.edu.tr web sayfası üzerinden alınır. 

❖ sem.metu.edu.tr sayfasından üyelik oluşturup eğitim ücreti ödendikten sonra aşağıdaki belgeler 

SEM’e postalanır: 

o Her sayfalı ıslak imzalı Sözleşme Metni 

o Dekont 

o Öğrenci Belgesi veya Mezun Belgesi 

❖ e-Devlet üzerinden alınan güncel öğrenci belgeleri ve mezun belgeleri geçerlidir. 

❖ e-Devlet üzerinden alınmayan belgelerin ıslak imzalı/ doğrulanabilir olması gerekmektedir. 

❖ Noter onaylı diploma fotokopisi kabul edilmektedir. 

Başvuru belgelerini postalama adresi: 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Sürekli Eğitim Merkezi 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:1 

Posta kodu:06800 Çankaya Ankara Türkiye 
 

❖ Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmayacaktır. 

❖ Evraklarını eksiksiz ve zamanında teslim etmek katılımcının sorumluluğundadır. 

❖ Belgeler SEM’e ulaşınca kayıt esnasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize SEM tarafından 

(sem@metu.edu.tr) bilgilendirme yapılır. 

❖ Sisteme giriş bilgileriniz ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği (admin@idea.metu.edu.tr) tarafından e-posta 

adresinize iletilir. 

❖ Ödemelerle ve kayıt evrakları ile ilgili bilgi talepleri SEM’e iletilir. 

❖ Sistemle ve dersle ilgili bilgi talepleri ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğine iletilir: 

(admin@idea.metu.edu.tr). 

❖ ODTÜ SEM ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği dışında hiçbir kurum ve/veya firma programdan sorumlu 

değildir. 

AKADEMİK TAKVİM 

Bu takvim tahmini olarak tasarlanmış olup program başladıktan sonra düzeltmeler yapılabilecektir. 
 

TANIŞMA Ekim 2021 Program açılışında birinci dönem çevrim içi dersler 

gerçekleştirilecektir. 

BİRİNCİ DÖNEM 

• Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama 

• Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş 

Ekim-Aralık 2021 Dönem sonunda; 

❖ Birinci dönem derslerinin sınavları 

❖ Birinci ve İkinci dönemin çevrim içi dersleri 

gerçekleştirilecektir. 

İKİNCİ DÖNEM 

• Java ile Veri Yapıları ve Algoritmalar 

• Unix ile İşletim Sistemleri 

Aralık 2021- Şubat 2022 Dönem sonunda; 

❖ Birinci dönem Ücretsiz Telafi I Sınavı 
❖ İkinci dönem sınavları 
❖ İkinci ve Üçüncü dönemin çevrim içi dersleri 

gerçekleştirilecektir. 

mailto:sem@metu.edu.tr
mailto:admin@idea.metu.edu.tr
mailto:admin@idea.metu.edu.tr
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ÜÇÜNCÜ DÖNEM 

• Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 

• Yazılım Mühendisliği 

Şubat- Nisan 2022 Dönem sonunda; 

❖ Birinci dönem Ücretsiz Telafi II Sınavı 

❖ İkinci dönem Ücretsiz Telafi I Sınavı 

❖ Üçüncü dönem sınavları 

❖ Üçüncü ve Dördüncü dönemin çevrim içi 

dersleri gerçekleştirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ DÖNEM 

• Web programlama 

• Yazılım Geliştirme Projesi 

Nisan – Haziran 2022 Dönem sonunda; 

❖ Dördüncü dönemin çevrim içi dersleri 

gerçekleştirilecektir. 
❖ İkinci dönem Ücretsiz Telafi II Sınavı 

❖ Üçüncü dönem Ücretsiz Telafi I Sınavı 

❖ Dördüncü dönem sınavları 

gerçekleştirilecektir. 

Telafi Sınavları Eylül/Ekim 2022 

(1. hafta) 

❖ Üçüncü dönem Ücretsiz Telafi II Sınavı 

❖ Dördüncü dönem Ücretsiz Telafi I Sınavı 

Telafi Sınavları Eylül/Ekim 2022 
(3. hafta) 

❖ Dördüncü dönem Ücretsiz Telafi II Sınavı 

KAPANIŞ Ekim 2022 Kapanış 

 

Kesin tarihler idea.metu.edu.tr ve sem.metu.edu.tr sayfalarında yayımlanacaktır. 

 

Dönem sonu çevrim içi sınav tarihleri program başladıktan sonra ilgili dönemlere devam eden öğrencilere 

duyurulacaktır. 

BTSP KURS ÜCRETİ VE ÖDEME PLANI 

Dört dönemden oluşan BTSP programının her bir döneminin ücreti 1000TL’dir. Ücretler dönemsel olarak ayrı 

ayrı yatırılır. 
 

Dönem Eğitim ücreti Ödeme Tarihi 

1. 1000TL Kayıt esnasında 

2. 1000TL SEM web sayfasında ilan edilir. 

3. 1000TL SEM web sayfasında ilan edilir. 

4. 1000TL SEM web sayfasında ilan edilir. 

 

• Dönem ücretini zamanında ödemeyen katılımcının sisteme erişimi otomatik olarak kesilir. 

• Dönem ücretlerinin takibi katılımcının sorumluluğundadır. Bu konuda hatırlatma yapılmaz. 

• Son ödeme tarihlerinden sonra ödeme kabul edilmez. 

• Ödemeler sem.metu.edu.tr sayfasından alınmaktadır. 

 
PROGRAMA DEVAM 

Programa devam etmek isteyen katılımcı idea.metu.edu.tr ve sem.metu.edu.tr adreslerinde yayımlanan son 

başvuru tarihine kadar ilgili dönem ücretlerini ödeyip programa devam edebilirler. 

Son başvuru tarihinden sonra dönem taksitleri kabul edilmez. 

İkinci, üçüncü ve dördüncü dönem dekontları sem@metu.edu.tr adresine iletilir. Dekontun ayrıca 

postalanması gerekmemektedir. 

KURS (TEK DERS) BAZINDA KATILIM 

❖ BTSP'a kurs bazında katılım da mümkündür. Ancak bu durumda sertifika verilmesi mümkün değildir, 

sadece kursa katılım belgesi verilmektedir. 

❖ Kurs başına katılım ücreti 750TL'dir. 

GERİ ÖDEMELER 

❖ Program açıldığı takdirde katılımcıya geri ödeme yapılmaz. 

mailto:sem@metu.edu.tr
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❖ ODTÜ SEM veya ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden kaynaklı bir sebeple programın açılmaması veya 

iptal edilmesi durumunda ücretin tamamı katılımcıya iade edilir. 

❖ Devam eden dönemlerin ücreti iade edilmez. 

❖ Haklar sonraki dönemlere devredilemez. 

 

 
FATURALAR 

❖ Üniversite damga vergisinden muaf olduğu için, alınan faturalar vergi iadesinde kullanılamaz. 

❖ Bireysel veya kurumsal fatura formları ODTÜ SEM tarafından katılımcıya iletilir. Katılımcı 

belirtilen tarihler arasında fatura talebinde bulunur. Katılımcı tarafından doldurulan fatura formu 

sem@metu.edu.tr adresine iletilir. 
 

PROGRAMDA DEĞİŞİKLİKLER 

❖ ODTÜ bu programın açılması veya iptali konusunda karar verme hakkına sahiptir. İptal durumunda, 

katılımcıların yapmış oldukları ödemeler katılımcının bildireceği banka hesap numarasına geri 

ödenecektir. 

❖ ODTÜ, BTSP'ye ilişkin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler en kısa sürede BTSP 

sayfalarında ve e-posta aracılığı ile katılımcılara duyurulacaktır. Bunun takibi katılımcıların 

sorumluluğundadır. 

 
Programa katılanların yükümlülükleri 

❖ Katılımcılar, idea.metu.edu.tr web sayfasında profil sayfalarından kendi güncel profil fotoğraflarını 

sisteme yüklemek zorundadırlar. 

❖ Katılımcılar, başarılı olabilmek için program çerçevesinde verilen kaynaklardan da yararlanmak 

durumundadırlar. 

❖ Katılımcılar, program çerçevesinde verilecek çalışmaları (ödev, alıştırma, sınav, vs.) yaparlar. Bu 

çalışmalar başarıyı doğrudan etkileyecektir. Bu çalışmaların sayısı ve başarı notuna ağırlığı dersi veren 

öğretim üyesinin takdirinde olacaktır. 

❖ Katılımcılar her hafta düzenlenen çevrim içi derslere katılırlar. 

❖ Başarılı olmak için sistemli ve yeterli miktarda çalışmak gerekmektedir. Bir dönemde verilecek her kurs 

için, katılımcılara kurs başına haftada 6 saat civarında düzenli bir çalışma yapmaları tavsiye edilmektedir. 

❖ Dersleri takip için belli bir zaman kısıtlaması yoktur. Dersler, konulduğu hafta itibariyle zaman 

sınırlaması olmaksızın katılımcı programa kayıtlı olduğu sürece kullanıma açık olacaktır. 

❖ Katılımcılar, siteye erişim için kullanacakları, kullanıcı adı ve şifrelerini başkaları tarafından 

kullanılmasına izin veremezler. 

❖ Katılımcılar, sitedeki hiçbir materyali (ders notları, videoları, içerikleri, ödevleri, soruları vb..) başka bir 

sitede kaynak gösterseler dahi kesinlikle başkalarıyla paylaşamazlar. 

❖ Katılımcılar her dersin Tartışma Grubunu düzenli olarak takip etmekle yükümlüdürler. Derslerle ilgili 

tüm duyurular ilgili dersin Tartışma Grubunda yapılmaktadır. 

SINAV HAKLARI 

❖ Her ders için 1 dönem sonu sınavı ve ardışık dönemlerin sonunda yapılan iki telafi sınavı olmak üzere 

toplam 3 sınav hakkı tanınmaktadır. 

❖ Sınav tarihleri ayrıca katılımcılara duyurulur. 

❖ Sınavlara mazeretli ya da mazeretsiz katılmayanlar sınav haklarını kullanmış sayılırlar. 

❖ 3 sınav hakkında da başarısız olanlar için kalan derslerinden geçmeleri için iki seçenek sunulmaktadır: 

1. ODTÜ'nün kabul etmesi koşulu ile ücretli ek sınav hakkını kullanarak sadece dersin sınavına 

girmek. Her ek sınav ücreti 200TL'dir. Bu seçenekte derse erişim mümkün değildir. 

2. Dersi aktif bir şekilde takip edip (tartışmalara katılıp, ödev teslim edip, vs.) sınavına girmek. 

Bunun için katılımcının 350TL ücret ödemesi gerekmektedir ve sadece dönem sonu sınavına 

girme hakkına sahip olacaktır. 

mailto:sem@metu.edu.tr
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DİSİPLİN KURALLARI 

İnternet ahlak kuralları 

❖ Katılımcılar, İnternet Ahlak Kurallarına uymak zorundadırlar. 

❖ Katılımcılar, herhangi olumsuz bir durumun oluşmaması için siteye erişim şifresini başkalarının 

öğrenmemesine özen gösterirler. 

❖ Elektronik ortamda yazışmalarda nezaket kurallarına uymaya özen gösterirler. 

❖ Katılımcının şifresini bilen bir kişinin disiplin suçu oluşturması o katılımcının sorumluluğunuzu 

azaltmaz. 

❖ Notlar ve ödevler kişiseldir. Ödevlerde kopya çektiği ve kopya verdiği tespit edilen katılımcılara sıfır 

verilir. 

Tartışma Sayfaları 

❖ Tartışma sayfalarında genel ahlak kurallarına aykırı, saldırı ve hakarete yönelik bir dil kullanılması 

yasaktır. Bu tür mesajlar derhal silinir ve ilgili kişi hakkında disiplin soruşturması başlatılır. 

❖ Serbest Kürsü dışındaki tartışma ortamlarında (sohbet oturumu dahil) akademik konular harici tartışma 

yapılamaz. 

❖ Üniversite personeline, diğer katılımcılara, üçüncü şahıs ve kurumlara karşı dayanaksız ithamlar içeren 

mesajlar atılamaz. 

Katılımcının yukarıda belirtilen kurallara uymaması, ayrıca programın genel disiplin ve akışını bozucu 

davranışta bulunması durumunda BTSP akademik ve idari personelinden oluşan BTSP Disiplin Kurulu, 

katılımcı hakkında disiplin soruşturması açarak, katılımcının BTSP’ye erişim hakları ve siteyi kullanımı 

hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Disiplin soruşturması sonucu katılımcının program ile ilişkisi 

kesilebilir ve hiçbir geri ödeme yapılmaz. 

 
 

KABUL VE TAAHHÜT 

Yukarıdaki bilgileri okudum. Bilgi Teknolojileri Sertifika Programına (BTSP) kayıt yaptırmakla yukarıdaki 

kurallara uyacağımı ve programın takibinin kendi sorumluluğumda olduğunu kabul ve taahhüt ederim. 

 

Ad Soyad: 

İmza: 

Tarih: 


