
Öğrenci E Posta Açma Sistemi ve 
Kullanma Dokümanı



1-) İlk olarak aşağıdaki görselde belirtilen http://mailaktivasyon.harran.edu.tr/ linkine giriş 
yapıyoruz.

http://mailaktivasyon.harran.edu.tr/


2-)Bu adımda ise Öğrenci e posta açma sisteminde yer alan aşağıda gösterilen alanlara sırasıyla 6 
haneli öğrenci numaranızı bir sonraki alana mevcut obs şifrenizi ve kutucukta yer alan güvenlik 
kodunu doldurmanız gerekmektedir. İşlemi gerçekleştirdikten sonra giriş butonuna tıklıyoruz.



3-) Bu adımda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı E posta Kullanım Kuralları karşımıza geliyor. Aşağıdaki 
görselde belirtilen Kabul Ediyorum  butonunu tıklıyoruz. Aksi taktirde Vazgeç butonuna tıklamanız 
halinde işlem gerçekleştirilemeyecektir.



4)Bu Adımda aşağıdaki görselde de görüldüğü gibi Öğrencinumarası@ogrenci.harran.edu.tr mail adresi 
açılmış olacaktır. Karşımıza e posta ve şifre bilgileri gelecektir. Bu bilgileri unutmayınız. Şeklinde uyarı 
yazısı ekrana yansıyacaktır.

mailto:Öğrencinumarası@ogrenci.harran.edu.tr


5)Bu aşamada ise aktif hale gelen E posta adresimize giriş yapabilmek için https://www.harran.edu.tr/
adresine giriş yapıyoruz ve aşağıda işaretlediğimiz E Posta alanına giriş yapıyoruz.

https://www.harran.edu.tr/


6) Karşımıza gelen ekrana Öğrencinumarası@ogrenci.harran.edu.tr mail adresimizi yazıyoruz. 
İleri butonuna tıklıyoruz.

mailto:Öğrencinumarası@ogrenci.harran.edu.tr


7) Aşağıdaki alana not aldığımız parolayı girin. Oturum Aç butonunu tıklayın.



8) İlk kez oturum açtığınız için parolanızı güncellemeniz gerekir. Şifreyi Micrsoftun istediği kriterlere uygun 
girmediğinizden sayfada hata oluşmuştur. Belirlemiş olduğunuz şifre; * E - posta adınızı ve tam isminizin önemli bir 
kısmını içermemelidir.* En az 8 karekter uzunluğunda olmalıdır.* İngiliz alfabesindeki büyük harflerden en az 
birini içermelidir.(A dan Z ye) * İngiliz alfabesindeki küçük harflerden en az birini içermelidir.(a dan z ye)* Rakam 
içermelidir.(0 ile 9 arası) * Özel karekterler içermelidir. (Örneğin: !,$,#,%,*) Daha sonra Oturum Aç butonuna 
tıklıyoruz.



9)Bu aşamada hesabınızın güvenliğini sağlamak için daha fazla bilgi istemektedir. Aşağıdaki görselde 
belirtildiği gibi İleri Butonuna tıklıyoruz.



10) Bu alanda ise  Hesabımızı seçiyoruz.



11) Hesabınızı güvenli tutabilmek amacıyla bazı bilgilerinize ihtiyaç olacaktır. Aşağıda Gösterilen 
seçeneklerden en az iki tanesini kurmanız gerekmektedir. Sırayla Kurma İşlemini gerçekleştirmelisiniz.



12) Aşağıdaki kimlik doğrulama e-posta adresinizi doğrulayın. Birincil veya okul e-postanızı kullanmayın. 
Kimlik doğrulama e postasını girip bana e posta gönder butonuna tıklıyoruz.



13) Göndermiş olduğunuz doğrulama kodu içeren e posta daki kodu aşağıda gösterilen alana 
giriyoruz. Doğrula Butonuna tıklıyoruz.



14) Bu alanda  ikinci seçeneği kuruyoruz.



15) Bu aşamada ise Yöneticiniz sizden 3 soru ayarlamanızı istiyor ve yanıtların  ez az 3 karakter 
uzunluğunda olması gerekiyor. 



16)Aşağıda gösterilen soruları yanıtladıktan sonra İşlemi tamamlıyoruz, sonra Yanıtları Kaydet Butonuna 
tıklıyoruz.



17)Hesabınızı kurtarmak için aşağıdaki bilgiler kullanacaktır. Son olarak Bitir butonuna tıklıyoruz. İşlemi 
tamamlıyoruz.



18) Aşağıdaki sayfa karşımıza geliyor. Tercih ettiğiniz görüntüleme dilini ve asıl saat dilimini 
seçiyoruz. Kaydet Butonuna tıklıyoruz.



19)Son adımda  E posta adresimizi kullanabiliriz.



Harran Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
http://bidb.harran.edu.tr/

http://bidb.harran.edu.tr/

