
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DUYURUSU 

 

 Üniversitemiz bünyesinde 2020-2021 Eğitim Yılı Yaz Okulu uzaktan eğitim yoluyla 

yapılacaktır. 

 2020-2021 Eğitim yılı Yaz Okulu Ders Alma 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında,  

Kesin Ders Kaydı ve Ücret Yatırma İşlemleri ise 02-03 Ağustos 2021 tarihleri 

arasında uygulanacaktır.   

 Üniversitemize kayıtlı olup yaz okulundan ders almak isteyen öğrenciler, Öğrenci 

Bilgi Sistemine(OBS) kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek ders kayıt işlemi 

yapabilirler. 

 Diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı tüm öğrenciler, Hakkari  Üniversitesi’nde 

açılan derslere kayıt yaptırabilirler. 

 Diğer Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı olup, üniversitemizden ders almak isteyen 

öğrencilerin aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapmaları gerekmektedir. 

 

1-) Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ…. 

  

2-)Öğrenci Numaranızı öğrenmek için TIKLAYINIZ. 

  

  
       

  

 Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine giriş yapıldıktan sonra Ders ve Dönem İşlemleri başlığı 

altında yer alan Ders Kayıt kısmından ders kayıt işlemi yapılması gerekmektedir. 

Öğrenci  Bilgi Sistemi Linki 

 

https://obs.hakkari.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx  

  

Kullanıcı Adı                  

Öğrenci Numaranızı yazınız 

  

Şifre                                    

             

TC Kimlik Numaranızın ilk 5 hanesini yazınız 

  

https://obs.hakkari.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
https://obs.hakkari.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.hakkari.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx


(Diğer yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin ders kayıtlarında danışman onayı 

gerekmeyecektir.) 

 

 Hakkari Üniversitesi öğrencileri ve misafir öğrencilerin; belirlenen ücreti akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında yurt içinde herhangi bir HALK BANKASI 

ŞUBESİNE öğrenci numarası ile birlikte yatırmaları gerekmektedir. Banka ödemesini 

gerçekleştiren öğrenciler, Otomasyondan Ders kayıt ekranından ‘kesinleştir’ işlemini 

yaparak kesin kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir. 

 Üniversitemiz öğrencilerinin, Üniversitemizde açılmamış olan dersi diğer 

yükseköğretim kurumlarından alabilmesi için ders alınmak istenen programların taban 

puanının, üniversitemiz programlarının taban puanına eşit ya da yüksek olması 

gerekir. 

 Diğer yükseköğretim kurumlarından yaz döneminde ders almak isteyen 

öğrencilerimizin, bölüm başkanlıklarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

 Ön kayıt yapılan bir dersin, asgari öğrenci sayısını sağlayarak açılması halinde, 

yapılan ön kayıtlar kesin kayda dönüşmüş olur. 

 Yaz Okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz. 

 Yaz Okulunda ders alan öğrenciler “ Hakkari Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi” ile 

“Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 

hükümlerine tabidir. 

 

 Yaz Dönemi Uzaktan Akademik Takvimi TIKLAYINIZ 

 Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler İçin TIKLAYINIZ 

 Ders İçerikleri İçin TIKLAYINIZ 

 Yaz Okulu Yönergesi İçin TIKLAYINIZ 

  

 

https://hakkari.edu.tr/Document/15/15-226202111475094.pdf
https://hakkari.edu.tr/Document/15/15-5720211047334.pdf
https://obs.hakkari.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx
https://hakkari.edu.tr/Document/15/15-2111201782432521.pdf

