
Sevgili Öğrencilerimiz,  

Yaz okulu ders kayıtları ile ilgili önemli açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz:  

• Yaz okulu ders kayıtlarımız 05.07.2021 saat 10:30’da başlayacak olup 09.07.2021 saat 17:00’a 

kadar devam edecektir.  

• Yaz Okulu’nda açılacak derslere sadece o dersi/dersleri daha önce alıp başarısız olan öğrenciler 

ve yaz okulunda ilk kez alınacak ders/dersler ile mezun olabilecek öğrenciler (ilgili akademik 

birimin öğrencinin bu koşulu sağladığına dair yönetim kurulu kararı ile) ders alabileceklerdir. 

Hacettepe Üniversitesi lisans/önlisans öğrencisi olmayanlar yaz okulunda ders 

alamayacaklardır.  

• Yaz Okulu’nda ders seçimi: Ders kayıt ekranından ders/dersler seçilir, takiben oluşan toplam 

ücret bankamatikten, bankadan veya ilgili bankanın internet bankacılığından ödendikten sonra 

yine öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kaydının kesinleştirilmesi ile ders kaydı yapılır. 

Kaydınızı kesinleştirdikten sonra ders kaydı yapamazsınız. 

• Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile yaz okulunda ders alacak öğrenciler, ders seçimi yapmayacak 

olup ücretini yatırdığına dair dekont başkanlığımıza ulaştığında ders öğrencinin üzerine 

eklenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ÖİDB ile iletişime geçerek ücretlerini ve banka hesap 

bilgilerini öğrenmeleri gerekmektedir. 

• Ders kayıt haftası içerisinde ders seçtikten ve toplam ücretini ödedikten sonra 

kesinleştirmezseniz ilgili dersleri almamış sayılırsınız. Bunun için kesinleştirme adımını 

atlamamanız önemlidir.   

• Yaz okulunda ayrıca danışman onayı süreci bulunmamaktadır.  

• Ders alırken eğer aldığınız ders müfredatınızda yer alan bir ders ise o dersi mutlaka 

müfredatınızdan seçiniz. Diğer dersleri “Müfredat/Bölüm Dışı Dersler” alanından seçebilirsiniz.  

• Yaz okulunda en fazla 3 ders seçebilirsiniz.  

• Dersleriniz için örnek hesaplamalara buradan ulaşabilirsiniz.  

• Üniversitemiz lisans/önlisans yaz okulu ücret tahsilat işlemleri Vakıfbank aracılığı ile 

yapılacaktır.  

• Bankamatikten ücret yatırırken Ödemeler -> Eğitim ve Sınav Ödemeleri -> Üniversite Ödemesi 

-> TC Kimlik No Girişi -> Cep Telefon Numarası Girişi -> Kurum Seçimi (15 – Hacettepe 

Üniversitesi Örgün/İkinci Eğt/Yaz Okulu) -> Öğrenci Numarası yolu izlendikten sonra ödeme 

yapılır.  

• Ders kayıt haftası bittikten sonra açılması kesinleşen dersler ilan edilecektir. Öğrenci sayısı 

5’ten az olan dersler/şubeler açılmayacaktır. Bu derslerin ücretleri daha sonra ilan edilecek 

tarihlerde ilgili öğrencilere iade edilecektir.  

• Ders kaydından sonra program sorumluları tarafından dersler şubelendirilebilecektir. Dersi 

aldığınız program veya ders sorumlusu ile iletişim halinde olmanız önemlidir.  

• Engelli öğrencilerimiz (Başkanlığımıza engelli raporunu ibraz edenler) Yaz Okulu ücretlerinde 

engeli oranında ücret indirimi yapılacak olup Şehit/Gazi yakını öğrencilerimiz ise ücret 

ödemeden ders kayıtlarını yapabileceklerdir. (Henüz durumunu ibraz etmeyen öğrencilerimiz 

rapor/belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na elektronik veya fiziksel olarak 

ulaştırabilirler.)  

• Yaşadığınız herhangi bir problemi hureg@hacettepe.edu.tr adresine bildirerek destek 

alabilirsiniz.  

Başarılar.  

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/web_alt_sayfalar/docs/yaz_2021/20210617_yaz_okulu_duyuru_dosya_5.pdf
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/web_alt_sayfalar/docs/yaz_2021/20210617_yaz_okulu_duyuru_dosya_5.pdf

