
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

Ders Kayıt İşlemleri Hakkında Önemli Açıklamalar 
 
Amaç 
 

1- Kayıt programı Üniversitemiz öğrencilerinin ders programları Ders ekleme / 
bırakma kayıtlarının internet ortamında yapılmasına olanak sağlar. 

 
Zaman ve Mekan 
 

2- Kayıt programı akademik takvimde belirtilen kayıt günleri boyunca çalışır 
durumda bulunacaktır. 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi için bu tarihler 
öğrenciler için 10.02.2014 saat 09:00’da başlayacak, 14.02.2014 saat 17:30’da 
sona erecektir. 

3- Öğrencilerimiz kayıt programına internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayar 
aracılığı ile ulaşabileceklerinden kampüse gelmeden ders kayıt işlemlerini 
gerçekleştirebileceklerdir.  

 
Öğrenci Katkı Payları / Öğrenim Ücreti 
 

4- Normal öğrenim süresinde mezun olamayan, yabancı uyruklu ve ikinci öğretim 
programlarına kayıtlı öğrencilerin katkı payını/öğrenim ücretlerini ödedikten sonra 
kayıt programları açılacaktır. 

Kullanıcı kodu ve şifre ile kayıt programına giriş yapılan öğrencilerin (katkı payı 
ödemesi gereken öğrenciler) katkı payı ödemelerinin yaptığı kabul edilerek 
öğrencilerin mezun olana kadar ellerindeki katkı payı dekontlarını saklamaları 
gerekmektedir. 

5- Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti son ödeme tarihi:  06 Şubat 2014 
 
Web Tabanlı Kayıt Programı 
 

6- Öğrencinin kendisi tarafından Kayıt Programı kullanılarak üzerine alacağı 
dersler bilgisayara kaydedilir. Kayıt programı ile ders eklenebilir, silinebilir, 
şube değişikliği yapılabilir. Bu işlemlerde Hacettepe Üniversitesi, Önlisans 
ve Lisans Yönetmeliği esas alınır. Ders kayıt işlemlerini tamamlayan 
öğrencilerin aldığı derslerin uygunluğu danışmanı tarafından denetlenerek 
mutlaka onay verilir. Onay işlemi için danışman ile öğrencinin bir araya 
gelmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.  

 
7- Kayıt Programının web adresi: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/kayit/ ’dır. 

 



Onay Verme (Danışmanlar için) 
 

8- 12.02.2014 saat 09:00 ile 17.02.2014 saat 23:59 arasında bu işlem danışman 
tarafından yapılır. Öğrenci onay veremez. Onay verme işlemi, ders program 
kaydını yaptıran her öğrencinin dersleri kontrol edilerek yapılır. Ders program 
kaydı yaptırmayan öğrenciye danışman tarafından onay verilmez. Öğrencinin 
akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıt yaptırıp yaptırmadığı sistem 
tarafından denetlenir. Onay yapıldıktan sonra danışman bilgisi dışında ders/şube 
değişikliği yapılamaz. 

 
9- Ders kayıt işlemlerinden öğrenci kendisi sorumludur. 

 
Öğrenci Şifresi 

 
10- Öğrenciler kendilerine verilen şifre ile ders bilgilerini, not durumlarını, kişisel  

bilgilerini web sayfamızdan takip edebileceklerdir. 
 


