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• Akademik Takvim : Her öğretim yılı için

hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosu

tarafından onaylanan, öğrencilerimizin Lisans

ve Ön Lisans eğitimlerinde ders kayıtları,

sınavlar, yatay geçiş başvuruları, yaz okulu vb.

gibi faaliyetlerin hangi tarihlerde yapılacağını

gösteren takvimdir. Öğrencilerimizin ÖİDB

sayfasında görebileceği akademik takvimi takip

etmeleri, eğitim süreçleri için önemlidir. Tüm yıl

boyunca en büyük planlayıcınız ve birçok

konuda rehberinizdir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=a&dir=&file=2018_akademik_takvim&filetype=html
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• Danışman : Tüm öğrenimi süresince öğrenciye

dersler, kayıtlar vb. konular hakkında rehberlik

hizmeti veren akademik personeldir.

Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili

Bölüm/Program/Anabilim Dalı Başkanı

tarafından görevlendirilir. Danışman,

öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerini

izler, üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarını

çözmede yardımcı olur. Danışmanların

görevleri Üniversitemiz Senato’su tarafından

düzenlenir.
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• Öğrenci Şifresi: Üniversiteye kayıt esnasında

öğrencinin bildirmiş olduğu e-posta adresine

gönderilen öğrenci şifresidir. Geçici olarak

gönderilen bu şifre öğrenci tarafından

değiştirilebilir. Her yarıyıl başında ders kayıtları

bu şifre kullanılarak çevrimiçi (online) yapılır.

Şifre kullanılarak yapılan her işlemin öğrenci

tarafından gerçekleştirildiği kabul edildiğinden

şifrenin kimseyle paylaşılmaması gerekmektedir.
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• Öğrenci Kimliği: Üniversitemize kayıt olan tüm

öğrenciler için Sağlık Kültür ve Spor Daire

Başkanlığı tarafından hazırlanan öğrenci

kimlikleri, Hacettepe Üniversitesi yerleşkelerine

girişlerde, yemekhane, kütüphane vb. yerlerde

kullanacağınız resimli tanıtıcı kimlik kartıdır.

Kimliklerin başkaları tarafından kullanımı

kesinlikle yasaktır. Kimliklerin başkaları

tarafından kullanıldığının belirlenmesi halinde

yasal işlem başlatılarak, YÖK Disiplin

Yönetmeliği’ne göre ceza verilir.
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• hacettepe.edu.tr uzantılı e-posta adresi:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

tarafından verilen ve yönetilen e-posta

adresleridir.

• Öğrencilik Hakkı: Üniversitemizde eğitim-

öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki

yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyıl başında

öğrenciler ders kayıtlarını yapar. Ders kaydı

yapılmayan yarıyılda Yükseköğretim Kanunu’na

göre öğrencilik haklarından faydalanılamaz.
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•Diploma Eki: Öğrencinin öğrenimi süresince

almış olduğu bütün derslerin adları ve AKTS

kredileri ile standart diploma eki bilgilerini

kapsayan, diploma ile birlikte verilen

İngilizce bir belge olup, AB ülkelerinde

geçerlidir. Diploma eki, diploma yerine

kullanılmaz.
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• Eğitim Süresi: Öğrenim süreleri bir yıl süreli hazırlık sınıfı

hariç ön lisans programında iki yıl, lisans programında

dört (Tıp Fakültesi altı, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık

Fakültesi beş yıl) yıldır. Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil

hazırlık sınıfı hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını

azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl (altı

yıllık programlarda dokuz, beş yıllık programlarda sekiz

yıl) içinde tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda

eğitimini tamamlayamayanların ilişikleri kesilebilir veya ek

süre, ek sınav, sınırsız sınav gibi çeşitli hükümler uygulanır.

Bu hükümler sonunda da eğitimini tamamlayamadıysa

Üniversiteden ilişiği kesilir.
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• Devamsızlık Hakkı: Üniversitemizde derslere

devam zorunludur. Mazeretler dahil olmak

üzere teorik saatlerin %30’ndan, uygulama

saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan

öğrenciler ilgili dersin genel ve bütünleme

sınavına giremez. Ancak kurumsal derslerde

önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine

getirilmişse, ara sınavlara girmek koşulu ile

devam zorunluluğu aranmaz.
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• Dersler

1. Zorunlu Ders: Öğretim programlarında yer alan

ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp

başarmak zorunda olduğu derslerdir. Bir dersin

zorunlu ya da seçmeli olması, öğrencinin eğitim

gördüğü programa bağlıdır. Bir programda

zorunlu statüde olan bir ders bir başka program

için seçmeli statüsünde olabilir.
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2. Ortak Zorunlu Dersler: Yükseköğretim Kanunu

ile belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Türk Dili, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan

programlardaki Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi

ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üniversite

Yaşamına Giriş ve ilgili bölümler için İş Sağlığı ve

Güvenliği dersleridir.
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3. Seçmeli Ders: Zorunlu dersler dışında kalan tüm

derslerdir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı

seçmeli dersler olmak üzere iki türdür.

4. Alan İçi Seçmeli Ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu

öğretim programlarında yer alan ve mezun

olabilmesi için önerilen, alanı ile ilgili seçmeli

derslerdir.
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5.Alan Dışı Seçmeli Ders: Öğrencinin kayıtlı

olduğu öğretim programında yer alan/almayan,

farklı akademik birimler tarafından açılmış

alanıyla ilgisi olmayan seçmeli derslerdir. Öğrenci

bu tür derslerden mezuniyet kredisinin en fazla

%5’ini tamamlar, fazlasını isteğe bağlı olarak

alabilir.
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6. Ders Tekrarı: Bir dersin başarısızlık veya not

yükseltme amacıyla tekrar alınması durumudur.

Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli

olur. Öğrenim süresince başarısız olunan seçmeli

derslerin en fazla üç tanesi sildirilebilir, diğerleri

tekrar alınmak zorundadır.
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• Kodlar ve Krediler

1.Dersin Kodu: Her ders için belirlenen harf ve

rakamdan oluşan kodlardır. Üniversitemiz ön

lisans/lisans programlarında ders kodları 6

hanelidir. İlk 3 hane dersi açan bölümün kısa adını

gösterir. Örneğin; İST101, ELE245, FMT314 gibi.

Aynı ismi taşıyan dersler, kodları farklı ise farklı iki

derstir. 2. Dersin kredisi: Bir eğitim programındaki

her ders için öğrencinin harcadığı emek/zamana

karşılık olarak belirlenmiş sayısal değerdir.
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2. Dersin Kredisi: Bir eğitim programındaki

her ders için öğrencinin harcadığı

emek/zamana karşılık olarak belirlenmiş

sayısal değerdir.
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3. Dersin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)

Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir

akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı

ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören

değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin

sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili

kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır.

AKTS kredisi, hedeflenen öğrenme çıktılarına

ulaşabilmek amacıyla herbir ders için tamamlanması

için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal

değerdir. Öğrencinin akademik ortalaması

hesaplanırken ağırlık olarak kullanılır.
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4.Yarıyılda AKTS Kredi Sınırı: Öğrencinin okuduğu

her sınıfa ait maksimum alabileceği kredi/AKTS

sınırını gösteren kredi değeridir. Ön lisans/Lisans

yönetmeliği ile belirlenmektedir. Bir öğrencinin

geçer not aldığı derslerin kredilerinin/AKTS’lerinin

toplamıdır.
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5.Mezuniyet Kredisi: Bir öğrencinin ön lisans/

lisans/ yandal/ çift anadal programını tamamlamış

sayılması için başarmış olması gereken minimum

kredi (AKTS) miktarı. Altı yıllık programlar için

360, beş yıllık programlar için 300, dört yıllık

programlar için 240 AKTS, iki yıllık meslek

yüksekokulu programları için 120 minimum

AKTS’dir.
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6. Transkript: Bir ön lisans/ lisans/ yandal/ çift

anadal programına kayıt olunduğu andan

itibaren, öğretim yılı boyunca alınan derslerin,

notlarını, kredilerini, yarıyıl ve genel akademik

ortalamalarını gösteren belgedir. Her yarıyıl

sonunda hazırlanan karnelerin birleştirilmiş hali

olarak düşünülebilir.
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7. Yarıyıl Akademik Ortalaması: Bir ön

lisans/lisans/yan dal/çift anadal programı için,

bir yarıyılda alınan derslerin ağırlıklı

puanlarının toplamının, alınan derslerin AKTS

kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.
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8. Genel Akademik Ortalama: Öğrenim süreniz

boyunca aldığınız tüm derslerin başarı durumunu

gösteren hesaplamadır. Bir dersin AKTS kredisi ile

o dersten alınan notun katsayısının çarpımı dersin

ağırlıklı puanını verir. Bir ön lisans/lisans/yan

dal/çift anadal programında, geçmişten bugüne

aldığınız tüm derslerin ağırlıklı puanlarının, yine

tüm derslerin toplam AKTS kredisine

bölünmesiyle genel akademik ortalama

hesaplanmış olur. Her bir ders için en son alınan

not geçerlidir.
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Puanlar Notlar Katsayılar

95-100 A1 4,00

90-94 A2 3,75

85-89 A3 3,50

80-84 B1 3,25

75-79 B2 3,00

70-74 B3 2,75

65-69 C1 2,50

60-64 C2 2,25

55-59 C3 2,00

50-54 D 1,75

0-49 F3 0,00

F2 0,00

F1 0,00
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9. Bir Başka Kurumdan Ders Alma: Yaz okulunda

veya normal yarıyıl içinde (özel öğrenci olarak)

koşullara uygun olarak başarısız olunan ya da hiç

alınmamış ders ilgili akademik kurulun onayı ile

H.Ü. Ders Eşdeğerliği Uygulama İlkeleri’ne göre

başka bir üniversiteden alınabilir.



29

KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI DERS TRANSFERLERİNDE 

EŞDEĞERLİĞE İLİŞKİN ESAS VE İLKELER

1. Kurumlararası ve kurum içi yatay geçişle ve Merkezi Yerleştirme Sınav puanına göre (Ek

madde 1) öğrencilik hakkı kazanan öğrencilerin intibakında, daha önce kayıtlı oldukları örgün

öğretim programlarında başarılı oldukları derslere aşağıda yer alan eşdeğerlik kuralları

uygulanır.

2. Bir başka kurumdan ders alma; Öğrencinin bağlı olduğu programın taban puanından daha

yüksek bir programdan ders almasına (yaz okulu vb) izin verilir ve aşağıdaki eşdeğerlik kuralları

uygulanır.

3. Öğrencinin daha önce bulunduğu bir programdan veya eş zamanlı devam ettiği bir

programdan ders eşdeğerliği yaptırabilmek için (ortak zorunlu dersler hariç) öğrencinin

geldiği/devam ettiği programın taban puanının, üniversitemizde kayıtlı olduğu programdan

yüksek olması gerekir. Bu koşulda aşağıdaki eşdeğerlik kuralları uygulanır.

4. Dikey Geçiş sınavı ve Lisans Tamamlama ile üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin yalnızca

ortak zorunlu dersleri eşdeğer sayılarak intibakları 1. Sınıf 1. Döneme yapılır.
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Eşdeğerlik kuralları

MADDE 1 – Ders eşdeğerliğinin değerlendirilmesinde dersin kredisi (yerel veya AKTS) ve 

içeriği dikkate alınır. Dersin yerel veya AKTS kredisinin, eş değer dersin kredisiyle aynı ya 

da daha fazla olması gerekir. Dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması 

gerekmez.

MADDE 2 – Ders içeriğinin, eş değer sayılması istenen derse en az %90 oranında benzer 

olduğu (dersin haftalık ders planı, değerlendirme sistemi (proje, ödev, seminer, uygulama, 

ara sınav vb) esas alınarak) ders sorumlusu tarafından onaylanır, değilse ret gerekçesi 

belirtilir.

MADDE 3 – Dersin eğitim dilinin, eş değer ders ile aynı olması gerekir.

MADDE 4 – Bir öğrencinin eğitimi süresince, yaz okulu ve özel öğrenci olarak başka 

üniversitelerden transfer edebileceği kredi miktarı o programın kredi miktarının %10'unu 

aşamaz. Bu oranın üzerinde alınan dersler mezuniyet kredisine sayılmaz.

MADDE 5 – Bu ilke ve esaslar, H. Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği'nin 21/1. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

MADDE 6 – Bu ilkeler 2017-2018 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren geçerlidir.
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• Sınavlar

1. Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav

yapılır. Ara sınav tarihleri ilgili bölümler

tarafından belirlenir ve genel sınavlar başlamadan

önce ilan edilir.

2. Genel sınav: Dersin tamamlandığı yarıyıl

sonunda yapılan ve akademik takvimde belirlenen

tarih aralığında, bölümler tarafından ilan edilen

ve dersten başarılı olmak için öğrencinin mutlaka

girmesi gereken sınavlardır.
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3. Mazeret sınavı: Ara sınavlara geçerli mazereti

nedeniyle giremeyen ve mazeretinin Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından onaylanması

durumunda öğrenciye verilen sınav hakkıdır.

4. Bütünleme sınavı: Yarıyıllık/yıllık eğitim veren

programlarda uygulanan telafi sınavıdır.

5. Üç ders sınav hakkı: Mezun olabilmek için,

devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu

üç dersi kalan öğrencilere verilen sınav hakkıdır.
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• Ders Programları

1. Program: Program kelimesi üniversite yaşamında pek çok şeyi

ifade etmek için kullanılabilmektedir. Örneğin; Program kaydı,

ders programı, haftalık ders programı, öğretim programı, ön

lisans programı, lisans programı, anadal programı, yandal

programı, çift anadal programı; Erasmus, Farabi, Mevlana

programı ya da genel adıyla Değişim programları; kayıt

programı (yazılım) vb., O nedenle bu kelime ile karşılaşıldığında

dikkat edilmelidir. Ör; “Hangi programa kayıtlısınız?”

(Okuduğunuz bölüm sorulmaktadır) “Hangi programla

gittiniz?” (Hareketlilikten yararlandığınız değişim programı

sorulmaktadır.) “Programa giriş yaptınız mı?” (Bilgi Sistemi ya

da benzer bir yazılım sistemine girdiğiniz sorulmaktadır.)
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2. Öğretim Programı: Bir ön lisans/lisans

programında, eğitim süresi boyunca, alınması

zorunlu/seçmeli derslerin bilgilerinin bütününü

gösteren çizelgedir.

3. Dersler Kataloğu: Üniversitede bir yarıyılda

açılan tüm derslerin gösterildiği katalogdur.
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GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
Eğitim Öğretim Programı 

Güz Yarıyılı         Bahar Yarıyılı       

1.Yarıyıl      2. Yarıyıl     

  T P K    T P K 

 KIM 109 Kimya I 4 0 4   KIM 110 Kimya II 4 0 4 

 KIM 119 Kimya Laboratuvarı I 0 3 1   KIM 120 Kimya Laboratuvarı II 0 3 1 

*MAT 107 Matematik I 4 0 4  *MAT 108 Matematik II 4 0 4 

*FIZ 134 Fizik I 4 0 4  *FIZ 144 Fizik II 4 0 4 

 FIZ 111 Fizik Laboratuvarı I 0 3 1   FIZ 121 Fizik Laboratuvarı II 0 3 1 

 GMÜ 131 Biyoloji 2 0 2  GMÜ126 Temel Bilişim Tek. Kullan. 1 3 2 

 ING123 Okuma Becerileri I 2 0 2   İNG124 Okuma Becerileri II 2 0 2 

 TKD103 Türk Dili I 2 0 2   TKD104 Türk Dili II 2 0 2 

Toplam (Ortak Zorunlu Dersler Hariç) 16 6 18  Toplam (Ortak Zorunlu Dersler Hariç) 15 9 18 

                      

3.Yarıyıl      4. Yarıyıl     

  T P K    T P K 

*GMÜ 215 Genel Mikrobiyoloji 3 0 3   GMÜ 222 Akışkanlar Mekaniği 2 0 2 

 GMÜ 225 Genel Mikrobiyoloji Lab. 0 3 1   GMÜ 240 Enstrümental Analiz 1 2 2 

*GMÜ 233 Kütle Enerji Denklikleri 3 0 3  *GMÜ 244 Gıda Mikrobiyolojisi 2 0 2 

 GMÜ 261 Mühendislik Matematiği 3 0 3   GMÜ 254 Gıda Mikrobiyolojisi Lab. 0 3 1 

 IST 195 Uygulamalı İstatistik I 2 2 3  GMÜ 296 Bilgisayar ve Programlama 2 2 3 

 KİM 235 Analitik Kimya 2 0 2   KİM 252 Organik Kimya 3 0 3 

 KİM 245 Analitik Kimya Lab. 0 3 1  *KİM 272 Fizikokimya 4 0 4 

 EKO 115 Genel İktisat 3 0 3    AİT204 Ata.İlk.ve İnk. Tar. 2 0 2 

 AİT 203 Ata.İlk.ve İnk. Tar. 2 0 2  Toplam (Ortak Zorunlu Dersler Hariç) 14 7 17 

Toplam (Ortak Zorunlu Dersler Hariç) 16 8 19       

                      

5.Yarıyıl      6. Yarıyıl     

  T P K    T P K 

*GMÜ 313 Isı Aktarımı 3 0 3   GMÜ 326 Et Ürünleri Kal.Kont.Lab. 0 2 1 

*GMÜ 331 Gıda Biyokimyası 2 0 2   GMÜ 332 Gıda Makina ve Ekipman. 3 0 3 

 GMÜ 335 Gıda Kimyası 4 0 4   GMÜ 336 Et Teknolojisi 3 0 3 

 GMÜ 317 Gıda Kimyası Lab. 0 2 1  *GMÜ 356 Temel İşlemler 3 0 3 

 KMÜ 315 Mühendislik Termodinamiği 3 0 3  *GMÜ 346 Temel İşlemler Lab. 0 2 1 

 KMÜ 325 Kütle Aktarımı 3 0 3  *GMÜ 364 Enzim Bilimi 1 2 2 

 IYB 299 İşletmeye Giriş 3 0 3     Teknik Seçmeli I 4 0 4 

Toplam    18 2 19  Toplam   14 4 17 

                      

7.Yarıyıl      8. Yarıyıl     

  T P K    T P K 

 GMÜ 403 Süt Ürünleri Kal.Kont.Lab. 0 2 1   GMÜ 406 Hububat Ür.Kal.Kont.Lab. 0 2 1 

*GMÜ 415 Süt ve Ürünleri Tek. 3 0 3  *GMÜ 410 Hububat Teknolojisi 3 0 3 

*GMÜ 417 Biyoteknoloji 2 0 2   GMÜ 426 Yağ Ür. Kal.Kont.Lab. 0 2 1 

 GMÜ 445 Gıda Müh.Tasarım 3 0 3   GMÜ 436 Yağ Teknolojisi 3 0 3 

 Teknik Seçmeli II 4 0 4   GMÜ 428 Meyve ve Sebze Ür.Tek. 3 0 3 

  Teknik Seçmeli III 2 0 2    GMÜ 430 Mey.Seb. Ür. Kal.Kont.Lab. 0 2 1 

Toplam  14 0 15   GMÜ 440 Proje Çalışması 0 3 1 

        Teknik Seçmeli IV 2 0 2 

      Toplam  11 9 15 

                      

1) Eğitim/Öğretim dili en az üçte bir oranında İngilizcedir. *İşaretli dersler İngilizce verilir.    

2) Mezuniyet için gerekli minimum kredi ortak zorunlu dersler hariç 138'dir.    

3) Zorunlu staj süresi 1 aydır.          
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4.Program Bilgi Paketi: Program hakkında genel bilgi

(diploma programına ait genel hükümler), kazanılan

derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın

amacı, programda okutulacak derslerin (teorik dersler,

uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuar ve atölye

çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi

uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri

çalışmalar) yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli

ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri,

mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı,

sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet

koşulları eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri

konulara ilişkin bilgilerin yer aldığı dosyadır.

http://akts.hacettepe.edu.tr/
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5. Ders Bilgi Paketi: Dersin, önkoşulu, dili, türü,

verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri,

sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği,

kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular,

değerlendirme sistemi, AKTS (Öğrenci İş Yükü)

tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını

belirten tabloların bulunduğu dosyadır.



38

6.Program Çıktıları: Program eğitim amaçları ve

paydaş görüşleri doğrultusunda, Ulusal

Yeterlilikler Çerçevesi (YÖK) ile uyumlu biçimde

Bölüm (program) mezunlarının ne tür

yeterliliklere sahip olacağının belirlenmesidir.



39

7. Yeterlilik: Yükseköğretim alanında yeterlilik,

herhangi bir yükseköğretim derecesini başarı ile

tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği, neleri

yapabileceği ve nelere yetkin olacağını ifade eder.

8. Öğrenme Çıktısı: Öğrenme çıktıları, bir

öğrenme sürecini tamamlayan öğrencinin neleri

bileceği, anlayacağı ve/veya yapabileceğini

açıklayan ifadelerdir. Öğrenme süreci, bir ders

veya bir modül olabilir. Öğrenme çıktılarında bilgi

ve beceri gözlenebilir ve ölçülebilir şekilde

tanımlanır.
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Kayıt Programı 

1.“Ders kayıt programı”: Öğrencilerin ve öğrenci

danışmanlarının, akademik takvimde belirtilen ders

programı ve ekle-sil günlerinde, kayıt yenileme,

ders ekleme/silme ya da şube değiştirme, onay

verme, onayı kaldırma gibi işlemleri yapmaları için

hazırlanmış olan web yazılımıdır.

2. BİLSİS: H.Ü. Öğrenci bilgi sistemi için kullanılan

kısaltmadır. Öğrencilerin ve öğrenci ile bir şekilde

etkileşimi olan her türlü personelin kullandığı

sistemdir.



41

3. Ders Program Kaydı (Kayıt yenileme): Bir

öğrencinin her yarıyıl/yıl için elektronik ortamda

(BİLSİS üzerinden) ders alarak yaptığı kayıt

yenileme işlemidir. Öğrenci katkı payı ya da

öğrenim kredisi ödemesi gereken bir öğrenci ise,

program kaydından önce mutlaka ödemesini

yapmış olması gerekir. Ders program günleri bir

öğrenci için en önemli günlerdir. Bir öğrenci

akademik takvimde belirtilen tarihler içinde ders

program kaydını yaptırmazsa o yarıyıl ders

alamaz ve öğrencilik hakkını kaybeder.
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4. İlerleme Kuralı: Ders kayıt programında

zorunlu dersler için uygulanan bir kuraldır.

Öğrenci, zorunlu bir dersi almak istiyorsa, önce o

dersin öğretim programındaki yerine bakılır. Eğer

öğretim programında bu dersten daha önce

alınmamış zorunlu bir ders/dersler varsa,

öğrencinin önce o dersi/dersleri kayıt sırasında

alması gerekir. Aynı kural, dersi aldıktan sonra

dersi silmek istediğinde de ders alma kuralını

bozmayacak şekilde tersine uygulanır.
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5. Etkileşimli Kayıt: Etkileşimli kayıt, bir

öğrencinin ders kayıt programı ile ders seçerken

danışmanı ile iletişimde olarak bu işlemi yapması

gerektiğini belirten bir kavramdır. Öğrenci

derslerini seçtikten sonra kaydını kesinleştirir,

böylece danışmanı kendi ekranında öğrencinin

ders seçme işlemlerini tamamladığını ve kaydını

kontrol için kendisine gönderdiğini anlar ve

kontrol edip onaylar veya değişiklik yapmasını

istiyorsa kaydı öğrenciye onaylamama nedeniyle

birlikte iade eder.
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6. Danışman Onayı: Online olarak yaptığınız ders

kayıt işleminden sonra, bir öğrencinin aldığı derslerin

geçerli sayılabilmesi için mutlaka gerekli olan işlemdir.

İşlem, etkileşimli kayıtta anlatıldığı gibi gerçekleşir.

7. Ekle-Sil Haftası: Ders programları yapıldıktan

sonra, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,

öğrencinin ders ekleme/silme veya şube değiştirme

işlemlerini tanımlar. Geçerli mazereti ilgili Akademik

Kurulca kabul edilen kayıt haftasında kayıt

yaptıramayan öğrencinin kayıt yenileme işleminin de

yapılabildiği haftadır.
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• Hazırlık ve Yabancı Dil Dersleri

1. Zorunlu Hazırlık Eğitimi Süresi: Zorunlu hazırlık 

eğitim süresi 1 yıldır. Öğrenci başarısız olduğu 

takdirde 1 yıl süre daha verilir. 2. Yılın sonunda 

başarısız olduğu takdirde Üniversiteden ilişiği kesilir. 

2. İsteğe Bağlı Hazırlık: Zorunlu Hazırlık Sınıfı 

bulunmayan bölümler için açılan yabancı dil 

eğitimidir. Bu eğitim süresi en fazla 1 akademik 

yıldır. Başarısızlık durumunda başarı şartı 

aranmadan öğrenciye bölüme başlama hakkı 

verilmektedir.
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• Ders Eşdeğerliği Uygulama İlkeleri 

1. Ders Eşdeğerliği: Başka bir bölüm ya da

üniversiteden alınan dersin öğretim

programınızdaki bir derse eşdeğer sayılmasıdır. Bir

dersin eşdeğer sayılabilmesi için ilgili akademik

kurulun onayı gerekmektedir. Eşdeğerlik

Üniversite Senatosunca belirlenen eşdeğerlik

ilkelerine göre verilir.
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• Çift Anadal, Yandal ve Öğrenci Değişim Programları

1. Çift Anadal Programı: Çift anadal programı bulunan

Bölümlerde, Üniversitemiz Çift Anadal Yönergesi’nde

öngörülen koşulları sağlayan öğrencilerin ikinci anadal

programından eş zamanlı ders alarak, başarılı olduğu

takdirde iki ayrı diploma alabildiği bir programdır.

2. Yandal Programı: Öğrencilerin kayıtlı oldukları

program dışında belli koşulları taşıması koşuluyla,

Üniversite içinde başka bir diploma programından

sınırlı sayıda ders alarak, sertifika almaya hak kazandığı

bir program türüdür.
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3. Erasmus Programı: Erasmus programı, AB

ülkeleri ve aday ülkelerin yükseköğretim

kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını

teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

programıdır. Yükseköğretim kurumlarının

birbirleri ile ortak projeler üretip hayata

geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel

değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek

sağlamaktadır.
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4. Farabi Programı: "Farabi Değişim Programı"

olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları

Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim

Programı, üniversite ve yüksek teknoloji

enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim yapan

yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve

öğretim üyesi değişim programıdır.
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5. Mevlana Programı: Mevlana Değişim Programı,

yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları

ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim

kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı

değişimini mümkün kılan bir programdır.
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• Burs, Kredi ve Ücretler

1. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bursu:

Yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi

öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim

Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun

hükümlerine göre Kredi Yurtlar Kurumu

tarafından karşılıksız verilen paradır.
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2. KYK Öğrenim Kredisi: Yüksek öğrenim gören

T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden

desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini

kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek

öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince

verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan

borç paradır. Bir öğrenci aynı zamanda hem burs

hem öğrenim kredisi alamaz.
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3. Katkı Payı Ücreti: Öğrenimini Ön Lisans programları için

iki yıl, Lisans programları için dört yılda tamamlamayan

öğrenciler, her yıl Bakanlar Kurulu’nun belirlediği katkı payı

ücretini, ders kaydını yaptığı yarıyıl için ödemekle

yükümlüdür. Ayrıca Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler bir

yılın sonunda başarısız oldukları takdirde ikinci yıl hazırlık

sınıfında okurken katkı payı öderler. Örgün öğrenim

programlarında okuyan öğrencilerin, normal öğrenim

süresini aşmaları durumunda ödemeleri gereken ve miktarı

Bakanlar Kurulu Kararı tarafından belirlenen ücrettir.

4. Öğrenim Ücreti: İkinci öğretim için ödenmesi gereken ve

miktarı Bakanlar Kurulu Kararı tarafından belirlenen

ücrettir.
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• Oryantasyon

1. UNI101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi: Yeni

kazanan öğrenciler için Üniversite yaşamına uyum

süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanan,

Üniversitemizi ve yaşantısını anlamanıza yardımcı

olacak bir derstir. Her yıl akademik takvimde

belirtilen tarihler arasında uygulanır.
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• Yaz Okulu

1. Yaz okulu: Bahar yarıyılı bittikten sonra

Bölüm/Fakülteler/Meslek Yüksekokulu tarafından

önerilen ve ilan edilen derslerin açıldığı, en az 5

haftadan oluşan, derslere devam koşulunun

olduğu ve derslerin ücretli olduğu okuldur.
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• Kurum İçi, Kurum Dışı ve Yerleştirme Puanına 

Göre Yatay Geçiş

1. Kurum İçi Yatay Geçiş: Üniversitemizin aynı

puan türüne sahip bölümleri arasında, belirlenen

kontenjanlar ve akademik ortalamaya ve

Üniversite Senatosunca belirlenen kurallara göre

yapılabilen geçiştir.
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2. Kurumlararası Yatay Geçiş: Başka bir

Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı öğrencilerin,

YÖK’ün açıkladığı kontenjanlara göre ve

Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen şartları

sağladığı takdirde Hacettepe Üniversitesi’ne

geçişidir.
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Kurumlararası yatay geçiş başvuru koşulları (Özet):

1- Eşdeğer düzeydeki programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan

kontenjanlar

çerçevesinde yapılır.

2- Tüm derslerden başarılı olması ve genel akademik ortalamasının 4 üzerinden 3,50 olması

gerekmektedir. 3- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlar için yapılacak

olan başvurularda

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı

olmak ya da

Üniversitemiz tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan sonuç belgesine sahip

olmak,

4- Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen yabancı dil ile

eğitim yapan

programlardan olması gerekmektedir.

5- Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen veya kısmen yabancı

dil ile

eğitim yapan programlardan olması gerekmektedir.

6- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda disiplin cezası almadığını belgelemesi gerekmektedir.
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3. Merkezi Puana Göre Yatay Geçiş: Kurum içi

veya kurum dışı Üniversite öğrencilerinin, merkezi

yerleştirme puanlarına göre Üniversitemiz

programlarına geçiş türüdür.

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi

yerleştirme puanı, geçmek istediği programın o

yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması

durumunda başvuru yapılabilir.
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• Lisans / Ön Lisans Yönetmeliği

1. Lisans/Ön Lisans Yönetmeliği: Üniversitemiz

Lisans ve Ön Lisans programı öğrencileri için ders

alma, izin, notlar, öğrenim süreleri, sınavlar vb.

konularla ilgili uyulması gereken kurallar

bütünüdür. Öğrencilerimizin bu yönetmeliği takip

etmeleri çok önemlidir.
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•Yükseköğretim Eğitim Türleri: 

Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri 

örgün, açık, dışarıdan ve yaygın eğitimdir. 
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1.Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim - öğretim 

süresince ders ve uygulamalara devam etme 

zorunluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim 

türüdür. 
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2.Açık Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve 
eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim -
öğretim türüdür.
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3.Dışarıdan Eğitim:

Yükseköğretimin belirli dallarında, devam

zorunluluğu olmaksızın sadece yarı yıl içi ve sonu

sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim

-öğretim türüdür. Bu eğitimi izleyen öğrenciler

ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı

dersleri, ilgili yükseköğretim kurumlarınca mesai

saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek

derslerde alırlar.
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4-Yaygın Eğitim: Toplumun her kesimine ve 

değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma 

amacı güden bir eğitim-öğretim türüdür.
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• Aynı Anda İki Yükseköğretim Kurumunda Eğitim: 

ÖSYS kılavuzunda yer alan programlarda aynı

seviyede iki örgün programa kayıt yaptırılamaz.

Ancak örgün eğitim ile birlikte açık ve uzaktan

eğitim programlarına kayıt yaptırılabilir.



Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS)
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Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS),

Yükseköğretim Kurumlarının alt birim, akademik

ve idari personel, öğrenci, akademik personel

özgeçmişleri ve farklı birçok bilginin tutulduğu

merkezi bir veri tabanıdır.
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YÖK ile üniversiteler arasındaki kadro onay, birim

hareketleri ve personel atama gibi süreçlerin manyetik

ortamda tutulduğu, akademik personelin detaylı

özgeçmişlerini girebildikleri ve online birçok raporun

alınabildiği YÖKSİS, bu bilgileri web servisleri yolu ile

de diğer paydaşlara sunmaktadır.
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MEB, MSB, TÜİK, SGK ve ÖSYM gibi kurumlara da

hizmet etmekte olan YÖKSİS her geçen gün daha fazla

kurumla entegre bir duruma gelmektedir. Sistem

büyüdükçe karar vericiler için gerekli tüm bilgileri

barındıracak ve bu bilgilerin istatistiksel tablolar halinde

sunulduğu ve paylaşıldığı bir yapıya dönüştürülmesi için

çalışmalar devam etmektedir.

YÖKSİS, Yükseköğretim Kurumları ile ilgili her konuda 

bilginin temin edilebileceği tek adres olacaktır.
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Mevcut ve kapanmış tüm birimlerin tarihsel yapıda

tutulduğu bir modüldür. Neredeyse tüm bilgilerin

ilişkilendirildiği birim ağacı merkezi bir referans kaynağıdır.

Yükseköğretim kurumlarımıza kayıtlı tüm öğrencilerimiz,

öğrenci veri tabanına üniversitelerimiz tarafından

eklenmektedir.

Bu bilgiler web servisi ile paydaşlara sunulmaktadır. Kısa bir

süre sonra "Diploma ve Mezun Sistemi" de kurularak

hizmet vermeye başlayacaktır.

Sistemdeki tüm bilgiler anlamlı ve kullanılabilir raporlar

halinde raporlar modülünde sunulmaktadır. Bilgi çeşitliliği

arttıkça ve yeni taleplerle modül genişlemektedir.



Teşekkür ederim
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