
 

 

 

 

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

 

UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLECEK YAZ OKULU 

DERS KAYDI SÜREÇLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ KILAVUZU 

 

Bu kılavuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında Harran Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim 

yoluyla verilecek yaz okulu ders kaydı işlemleri için hazırlanmıştır. Ders kayıtları iki aşamada 

gerçekleştirilecek olup, birinci aşamada uzaktan eğitim sistemi üzerinden ders seçme ve ön 

kayıt işlemleri, ikinci aşamada ise otomasyon bilgi sistemi üzerinden ders kayıt işlemleri 

yapılacaktır. 

 

A. HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN SÜREÇ 

 

ÖN KAYIT SÜRECİ (7-8 Temmuz 2020) 

1. https://sis4.harran.edu.tr/ adresine gidiniz. 

2. Karşınıza çıkan ekranda “Yaz Okulu Ön Kayıt” butonuna tıklayınız 

3. Size “Öğrenim Gördüğünüz Üniversite” sorusu sorulacaktır. “Harran Üniversitesi” 

seçeneğini işaretleyiniz ve devam ediniz. 

4. TC Kimlik numaranızı ve öğrenci numaranızı giriniz ve devam ediniz. 

5. Karşınıza öğrenim gördüğünüz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’nda yaz 

okulu için açılması planlanan ders listesi çıkacaktır. Talep ettiğiniz derse/derslere ilişkin 

butonlara tıklayarak ders için ön kayıt oluşturunuz. 

6. “Kaydı tamamla” butonuna basarak doğrudan ikinci aşamaya geçiniz. 

7. Sistem sizi https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresine 

yönlendirecektir. (Bu aşama sizin Harran Üniversitesi Otomasyon Bilgi Sisteminden 

ders kaydı yapmanız için gereklidir) 

8. Sisteme girdikten sonra gerekli yönlendirmeleri takip ederek ders kayıt butonundan yaz 

okulunda almak istediğiniz dersleri seçerek ders kaydınızı tamamlayınız. 

 

KESİN KAYIT SÜRECİ (10-12 Temmuz 2020) 

1. Ön kayıtlar neticesinde öğrenci sayısının 15 ve üzeri olduğu dersler kesin kayıt için aktif 

edilecektir. Bu doğrultuda yaz okulunda açılması kesinleştirilen dersler ve açılamayan 

dersler öğrencilere duyurulacaktır. 

2. Öğrenci sayısı 15 ve üzeri olduğu için aktif edilen dersleriniz için ders ücretlerini yatırınız. 

Ders ücretleri için 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz okulu duyurusuna tıklayarak Ek-1 

cetveline göz atınız. 

Duyuru linki: https://www.harran.edu.tr/cms/Upload/file-pdf/yaz-okulu-duyurusu-

son-metin-66a628fc-9f27-4680-b1c7-947a1eef5f35.pdf 

3. Ders ücretinizi yatırdığınız dersler Danışmanınız tarafından kesinleştirilecektir. 

  

https://sis4.harran.edu.tr/
https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
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https://www.harran.edu.tr/cms/Upload/file-pdf/yaz-okulu-duyurusu-son-metin-66a628fc-9f27-4680-b1c7-947a1eef5f35.pdf


 

 

B. DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SÜREÇ 

 

ÖN KAYIT SÜRECİ (7-8 Temmuz 2020) 

1. https://sis4.harran.edu.tr/ adresine gidiniz. 

2. Karşınıza çıkan ekranda “Yaz Okulu Ön Kayıt” butonuna tıklayınız 

3. Size “Öğrenim gördüğünüz üniversite” sorusu sorulacaktır. “Diğer Üniversiteler” 

seçeneğini işaretleyiniz ve devam ediniz. 

4. Sistemde doldurmanız gereken bazı bilgiler istenecektir. Bu aşamada, 

a. TC Kimlik numaranızı, 

b. Adınızı ve soyadınızı, 

c. Öğrenim gördüğünüz Üniversite adını, 

d. Aktif kullandığınız cep telefonu numaranızı ve 

e. Aktif kullandığınız e-posta adresinizi yazınız ve devam ediniz. 

5. Karşınıza yaz okulunda ders açılması planlanan Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokul Listesi çıkacaktır. Ders alacağınız birimi seçerek devam ediniz. 

6. Seçtiğiniz program için yaz okulu için açılması planlanan ders listesi içerisinden talep 

ettiğiniz derse/derslere ilişkin butonlara tıklayarak ders/dersler için ön kayıt oluşturunuz. 

7. “Kaydı tamamla” butonuna basarak doğrudan ikinci aşamaya geçiniz. 

8. Sistem sizi https://obs.harran.edu.tr/oibs/summer_app/ adresine yönlendirecektir. (Bu 

aşama sizin Harran Üniversitesi Otomasyon Bilgi Sisteminden öğrenci numarası 

almanız için gereklidir) 

9. Açılan ekranın alt kısmında yer alan “Yeni Bir Kullanıcı Oluştur” butonuna basınız. 

 
 

10. Sizden istenen gerekli bilgileri girdikten sonra “Yeni Kayıt” butonuna basınız. E-posta 

adresinize şifre gönderilecektir.  

 

 
 

11. Sisteme giriş ekranında TC kimlik numaranızı ve e-postanıza gönderilen şifre ile giriş 

yapınız. Yönlendirmeleri takip ederek ders kayıt butonundan yaz okulunda almak 

istediğiniz dersleri seçerek ders kaydınızı tamamlayınız 

 

https://sis4.harran.edu.tr/
https://obs.harran.edu.tr/oibs/summer_app/


 

 

KESİN KAYIT SÜRECİ (10-12 Temmuz 2020) 

1. Ön kayıtlar neticesinde öğrenci sayısının 15 ve üzeri olduğu dersler kesin kayıt için aktif 

edilecektir. Bu doğrultuda yaz okulunda açılması kesinleştirilen dersler ve açılamayan 

dersler öğrencilere duyurulacaktır. 

2. Öğrenci sayısı 15 ve üzeri olduğu için aktif edilen dersleriniz için ders ücretlerini 

yatırınız. Ders ücretleri için 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz okulu duyurusuna 

tıklayarak Ek-1 cetveline göz atınız. 

Duyuru linki: https://www.harran.edu.tr/cms/Upload/file-pdf/yaz-okulu-duyurusu-son-

metin-66a628fc-9f27-4680-b1c7-947a1eef5f35.pdf 

3. Ders ücretinizi yatırdığınız dersler Danışmanınız tarafından kesinleştirilecektir. 

 

https://www.harran.edu.tr/cms/Upload/file-pdf/yaz-okulu-duyurusu-son-metin-66a628fc-9f27-4680-b1c7-947a1eef5f35.pdf
https://www.harran.edu.tr/cms/Upload/file-pdf/yaz-okulu-duyurusu-son-metin-66a628fc-9f27-4680-b1c7-947a1eef5f35.pdf

