2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 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. Ders kayıt işlemlerinden öğrenci kendisi sorumludur.
2- Kayıt Tarihleri ve Yeri
Öğrencilerimiz ders kayıt programına, internet bağlantısı olan bir bilgisayar aracılığı ile ulaşabileceklerinden,
kampüse gelmeden ders kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Ders kayıt haftasında, ders kayıt programına giriş aşağıdaki tablodaki sınıf ve tarih bilgisine göre
yapılabilecektir:

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAM TARİHLERİNİN SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI
SINIF
4 ve Üstü (Lisans)
2 ve üstü (Önlisans)
3 (Lisans)
2 (Lisans)
1 (Önlisans)
1 (Lisans)
Hazırlık*

TARİHLER
26/09/2016 Pazartesi
27/09/2016 Salı
30/09/2016 Cuma
27/09/2016 Salı
28/09/2016 Çarşamba
30/09/2016 Cuma
28/09/2016 Çarşamba
29/09/2016 Perşembe
30/09/2016 Cuma
29/09/2016 Perşembe
30/09/2016 Cuma

* 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nden itibaren, Hazırlık sınıfında okuyacak öğrenciler de “Ders Kayıt
Programı” ‘ndan ders kayıtlarını yapacaklardır.
3-Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti
www.oid.hacettepe.edu.tr adresindeki “Ödemeler” menüsünün altında bulunan “Katkı Payı Öğrenme
Ekranı” ’ndan öğrenci numarası girilerek ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti tutarı öğrenilebilir.
Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler ders kayıt işlemlerini yapamayacaklardır.
Ödeme yapılacak banka bilgisi: VakıfBank
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti son ödeme tarihi: 23 Eylül 2016
4-Kayıt İşlemleri
Öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için, önceden Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından eposta adreslerine gönderilmiş olan şifreleriyle sisteme girerek ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Ders
Kayıt Programı’na, akademik takvimde duyurulan ders kayıt ve ekle-sil tarihleri arasında
http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5-Kayıt Kesinleştirme İşlemleri
Hazırlık öğrencileri hariç diğer öğrenciler, ders seçme işlemlerini tamamladıktan sonra, ‘Kaydımı Kesinleştir’
butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini bitirebileceklerdir (Hazırlık öğrencileri kayıt kesinleştirme işlemi
yapmayacaklardır). Kaydını kesinleştiren öğrenciler, ders ekleme/silme/şube güncelleme işlemlerine devam
edemeyeceklerdir (Öğrencilerin tekrar ders ekleme/silme/şube güncelleme işlemlerini yapabilmeleri için,
danışmanları tarafından onaylarının kaldırması gerekmektedir). Bu nedenle, öğrenciler tüm derslerinden
emin olduktan sonra ‘Kaydımı Kesinleştir’ butonuna basmalıdırlar. Danışmanlar, Ekle-Sil haftasında

(10.10.2016 - 16.10.2016) ders kayıt işlemini bitiren öğrencilerin seçtikleri dersleri kontrol ettikten sonra,
onay verme işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
6- SEC Kodlu Dersler ve Modern Diller Bölümü Tarafından Açılan Dersler Hakkında
Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından açılan “SEC” kodlu derslerden, ders kayıt haftasında
öğrencilerin en fazla 3 tane ders almalarına izin verilmektedir. 3’ten fazla “SEC” kodlu ders almak isteyen
öğrenciler, bu derslerin kontenjanları dahilinde Ekle-Sil haftasında alabileceklerdir.
2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nden itibaren, Modern Diller Bölümü tarafından açılan dil derslerinden
yalnızca 1 tane alınabilecektir.

