
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

 Öğrenci Ders Kayıt Kılavuzu 

1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfamızdan Öğrenci kısmından 

‘Öğrenci Bilgi Sistemi’ni seçerek giriş yapınız. 

 
 

2) Açılan sayfadan Önlisans/Lisans/Enstitü kısmının altındaki Öğrenci 

Girişi kısmından giriş yapınız. 
 

 

 

 

3) Veya https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden 

giriniz. Öğrenci numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra girişinizde verilen 

sayıların toplamını alarak ilgili haneye yazarak giriş butonuna basınız. 

Şifrenizi hatırlamıyorsanız şifre sıfırlama kısmından güncelleyebilirsiniz 

ya da e-devlet ile giriş yapabilirsiniz.  

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


 



Öğrenci Numaranızı öğrenmek için: 

https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx 

 

4) İlk girişte şifrenizi değiştirme ekranı gelecektir . Yeni şifrenizi 

oluşturarak taahhüt kısmını tıklayarak şifrenizi değiştiriniz. 

 

 

5) Şifre işlemlerinden sonra gelen bilgi formu ekranında bilgilerinizi 

güncelleyerek kaydediniz. 

 

https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx


6) Ders Kayıt İşlemleri 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı ders kayıtları 12-16 Eylül 2022 

tarihleri arasında, danışman onayları 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ve 

ders ekleme ve bırakma 19 Eylül-02 Ekim 2022 tarihleri arasında 

yapılacaktır. 

Ders ve Dönem İşlemleri Altında Ders Kayıt kısmından giriş yapınız. 

 

7) Ders kayıt ekranında gelecek olan sayfada ‘Müfredatınızdaki Dönem 

Dersleri’ kısmında kayıt dönemine ait dersler görünecektir. Derslerinizin 

s e ç i m i n d e ,  derslerin sol yanındaki yeşil artı işaretine basıldığında 

açılan dersler yeni bir pencere olarak açılacaktır. 

 

 



8) Açılan sayfadaki derslerin yanındaki yeşil artı işaretine basarak ilgili 

şubedeki dersleri seçebilirsiniz. 

 
 

 

9) Seçilen dersler aşağıdaki şekilde görülecektir. İlgili müfredattaki 

derslerin tümünün bu şekilde seçilip eklenmesi gerekmektedir. 

 
 

 

10)  Alttan dersler için dersin olduğu sınıf seçilerek alttan alınacak dersler 

ders kaydına eklenir. 

 
 



11) Harç borcu olan öğrenciler sadece Vakıf Bank ATM’lerinden ödeme 

işlemini gerçekleştirdikten sonra harç ödemesi sisteme yansıyacaktır. 

 
 

12) Dönem dersleri ve alttan derslerin tümü eklendikten sonra kontrol et 

sekmesi ile kontrol edilir herhangi bir kural hatası yoksa kesinleştirme 

butonu aktifleşir.

 
 

13) Kesinleştir sekmesi ile kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra danışman 

onayına gönderilir. 

 
 

 

14) Kesinleştirme işleminden sonra öğrenci tarafından ders kaydı işlemi 

tamamlanmış olup danışman onayı süreci başlamıştır. 

 
 



15) Öğrencinin derslere devam edebilmesi için danışman onayının 

tamamlanması gerekir. 

 

 
 

 

 

HATALI DERS KAYDI YAPMANIZ DURUMUNDA MUTLAKA 
DANIŞMANINIZLA GÖRÜŞÜNÜZ. 

 

Danışman iletişim bilgilerine okulunuzun web 
sayfasından ulaşabilirsiniz. 

 

 II.ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ, 2. ÜNİVERSİTE OKUYANLAR, 

YÖS İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER (SURİYELİ ÖĞRENCİLERİMİZ 

DAHİL), OKULU UZATAN ÖĞRENCİLER 12-16 EYLÜL 2022 

TARİHLERİ ARASINDA VAKIFBANK ATM’LERİNDEN ÖDEME 

İŞLEMLERİNDEN ÖĞRENCİ NUMARALARI İLE HARÇ 

ÜCRETLERİNİ YATIRABİLİRLER. (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin 

ders kayıtları farklı tarihlerde yapılmaktadır) 

 

NOT: HARÇ ÖDEME SİSTEMİ ONLİNE ÇALIŞTIĞINDAN EFT 

KABUL EDİLMEMEKTEDİR. 

 

 HARUZEM tarafından verilmekte olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri uzaktan ve yüz yüze verilecektir. 

Uzaktan online alınacak dersler için ders başı 75 tl ödeme alınacaktır. 

Ödeme işlemleri ve detaylı bilgi için Haruzem web sayfasına bakınız. 

Haruzem web sayfası için tıklayınız. 

http://haruzem.harran.edu.tr/
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