
2019 - 2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyıl ders kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde 

yapılacaktır; 

 

1-Öğrenci danışmanı ile birlikte alacağı derslere karar verir ve internet ortamında kayıt 

yapar. 

 

2-Danışman ders program haftasında öğrencinin kaydını onaylar. 

 

3-Ders kaydı yapmayan öğrenciye danışman tarafından onay verilmez. Onay verildikten 

sonra da 

danışman gerek duyarsa kendi onayını kaldırabilir. Ancak bu durumda sistemdeki mesaj 

kutusunu 

kullanarak öğrenciyi bilgilendirir. 

 

4-Ekle-Sil haftasında öğrenci herhangi bir işlem yaptı ise danışman ders kaydına onay 

verir. 

 

5-Program haftası veya Ekle-Sil haftasında onay verilmemiş kayıtlar Akademik 

Danışmanlık Uygulama 

Esas ve İlkeleri’ne göre geçersiz sayılır ve öğrencinin üzerinden dersler silinir. 

Kayıt işlemlerinde yoğunluk yaşanmaması için “Ders Kayıt Programı”, öğrencilerin 

kullanımına 

kademeli olarak açılacaktır. Ders kayıt tarihleri ve diğer açıklamalar ekte yer almakta 

olup, öğrenciler 

ekte verilen listedeki 4. maddede belirtilen koşulları sağladıktan sonra ders kaydı 

yapabileceklerdir. 

 

(Katkı payı ödeyen öğrencileri dekontlarını mezun olana kadar saklamaları 

gerekmektedir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DERS KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

1 - Amaç 

Ders kayıt programı, üniversitemiz öğrencilerinin ders ekleme/silme ve şube güncelleme işlemlerini Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Yönetmeliği „ne göre internet ortamında yapmalarına olanak sağlar.  

2 - Kayıt Günleri  

Ders kayıt programı aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde aktif olacaktır: 

2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT PROGRAM TARİHLERİNİN SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI 

SINIF TARİH VE GÜN 
BAŞLANGIÇ 

SAATİ 
TARİH VE GÜN BİTİŞ SAATİ 

4 ve üstü (Lisans) 

2 ve üstü (Önlisans) 

30/09/2019 Pazartesi 9:00 01/10/2019 Salı  17:30 

04/10/2019 Cuma 9:00 04/10/2019 Cuma  17:30 

3 (Lisans) 

01/10/2019 Salı  9:00 02/10/2019 Çarşamba  17:30 

04/10/2019 Cuma 9:00 04/10/2019 Cuma  17:30 

2 (Lisans) 

1 (Önlisans) 

02/10/2018 Çarşamba 9:00 03/10/2019 Perşembe  17:30 

04/10/2019 Cuma 9:00 04/10/2019 Cuma  17:30 

Hazırlık* ve 1 (Lisans) 

04/10/2019 Perşembe  9:00 04/10/2019 Perşembe  17:30 

04/10/2019 Cuma 9:00 04/10/2019 Cuma  17:30 

* Hazırlık sınıfında okuyacak öğrenciler de “Ders Kayıt Programı”‟ndan ders kayıtlarını yapacaklardır. 

3 - SEC Kodlu Dersler İle İlgili Hususlar     

2017 - 2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından açılan “SEC” kodlu derslerden eğitim öğretim 

süresi boyunca (2017-2018 öğretim yılından önce alınan “SEC” kodlu dersler hariç) Lisans Eğitimi yapan öğrencilerin en fazla 3, Önlisans 

Eğitimi yapan öğrencilerin de en fazla 2 adet SEC kodlu ders almalarına izin verilmektedir. Bu sınırları aşan öğrencilerin üzerinden Yönetim 

Kurulu Kararı ile ders/dersler silinir. 

4 - Öğrenci Katkı Payları/Öğrenim Ücreti 

Normal öğrenim süresinde mezun olamayanlar, hazırlık sınıfında ikinci yılını okuyanlar, yabancı uyruklu ikinci üniversite okuyan öğrenciler ve 

ikinci öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücretlerini ödedikten sonra, ders kayıt programları açılacaktır. Diğer 

öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. 

www.oid.hacettepe.edu.tr adresindeki “ödemeler” menüsünün altında bulunan “Katkı Payı Öğrenme Ekranı”„ndan öğrenci numarası girilerek 

ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti tutarı öğrenilebilir. Ödemeler Vakıfbank ATM ve Şubelerden yapılacaktır. 

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti son ödeme tarihi:  27 Eylül 2019 

5 - Onay Verme İşlemi (Danışmanlar için) 

      Tarih          Saat  
“Ders Program Haftası”  Başlangıç 30.09.2019 09:00 
                                                    Bitiş  06.10.2019 23:59    
 
“Ekle-Sil Haftası”  Başlangıç 14.10.2019 09:00 
   Bitiş  20.10.2019  23:59 
 
Öğrenci danışmanı ile birlikte alacağı derslere karar verir ve internet ortamında kaydını yapar. Yukarıda belirtilen tarih ve saatler arasında, 

ders kaydını yapan öğrencilerin seçtikleri dersler kontrol edildikten sonra danışman onay vermelidir. Ders kaydı yapamayan öğrenciye 

danışman tarafından onay verilmez. Onay yapıldıktan sonra danışman gerek duyarsa kendi onayını kaldırabilir. Ancak bu durumda mesaj 

kutusu kullanarak öğrenciyi bilgilendirir.  

6 - Öğrenci Şifresi 

Öğrenciler, kendilerine verilen şifre ile ders bilgilerini, not durumlarını,  kişisel bilgilerini web sayfamızdan takip edebileceklerdir. 

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

