2020-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN
ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

E-KAYIT
2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt
işlemleri tüm programlar için üniversiteye gelmeden E-Devlet şifresiyle internet
üzerinden elektronik ortamda 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında saat
23:59’a kadar
yapılacaktır. E-Kayıt yaptıran
öğrencilerden
herhangi
bir belge istenmeyecektir. E-kayıt sistemiyle
internet
üzerinden
kayıt
yaptıramayan öğrenciler 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar
doğrultusunda yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek kayıtlarını
yaptıracaklardır.

E-KAYIT İŞLEMİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitemize yerleşen tüm öğrenciler EDevlet şifresi ile E-Kayıt işlemi için https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresine
girdikten
sonra “E-Hizmetler” bölümüne
tıklayarak
açılan
sayfada
yer
alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E
Kayıt” sekmesinden 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında “E- Devlet” şifresiyle kayıt
yaptırabilirler.

E-KAYIT YAPAMAYANLARIN KAYIT İŞLEMİ
Üniversitemize DGS ile kayıt hakkı kazanan ve e-devlet üzerinden kayıt yapamayan
öğrencilerimiz 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

gelerek aşağıdaki evraklarla birlikte kayıtları yapılacaktır. Askerlik çağına gelmiş erkek
adayların askerlik durumu sorgulanarak kayıtları yapılacaktır. Askerlik durumlarında
sorun yaşayan öğrencilerin askerlik şubelerine uğrayıp sorunlarını gidermeleri
gerekmektedir.
Öğrenci bilgi sistemine girerken kullanıcı adına öğrenci numaralarını, şifre kısmına
T.C. kimlik numaralarının ilk beş hanesini yazmaları gerekmektedir.
https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx linkinden öğrenci bilgi sistemine
girilecektir. (Sisteme E devlet üzerinden de giriş yapılabilmektedir.)
13.Öğrenci numaranızı öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
1) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı Önlisans diplomasının
aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin ibrazı. (YÖKSİS'’ten önlisans mezuniyet
bilgilerine ulaşılamayan adaylardan istenir)
2) 2008 Yılı ve öncesi ortaöğretim (Lise) mezunları adaylar lise diploması veya
diploma yerine geçecek belgeyi getirmeleri gerekir.

NOT : Ders muafiyeti ve intibak işlemleri için öğrencilerimizin onaylı önlisans
mezuniyet transkriptlerini ve onaylı ders içeriklerini (üniversitelerinin web
sayfalarında ders içeriği varsa getirmelerine gerek yoktur) kayıt yaptıktan hemen
sonra kendi fakültelerine teslim etmeleri gerekmektedir. Muafiyet işlemlerinin
zamanında yapılabilmesi için belgelerin en kısa sürede birimlere teslim edilmesi
son derece önemlidir.

ÖNLİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI
2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme sonucunda Üniversitemize yerleşen
fakat kayıt tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumlarından mezun olamadığı için
kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını
tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde
eden önlisans öğrencilerinin durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı
kazandıkları lisans programına kayıt yaptırabileceklerdir.

