
ÖĞRENCİLERİMİZİN DANIŞMAN VE DERS HOCALARIYLA İLETİŞİM KANALLARI 

 Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) -> http://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci 
Uzaktan eğitim sistemine girişte ya da dersler ile ilgili problem yaşayan öğrencilerimiz; 

- Öğrenci Bilgi Sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifreye sahip ise; 

 



OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan 1 numara ile işaretlenmiş (Kullanıcı İşlemleri) ana menüye tıklayarak açılan alt 
menüden 2 numaralı menü (Gönderilmiş Mesajlar) üzerinden gönderdikleri mesajlara ve yeni mesaj yazma ekranına ulaşabilirler. 

 

Açılan ekranda  

 3 numara ile işaretlenmiş (Yeni Mesaj) butonuna tıklayarak danışman öğretim elemanınıza ya da aldığınız dersi veren öğretim elemanına mesaj 
yazma işlemi başlatılabilir. 



”Yeni Mesaj” butonuna 
tıklandıktan sonra açılan ekranda; 

 4 numara ile gösterilmiş 
alandan mesajın kime 
gönderileceği seçilebilir. Bu 
alandan danışmanınız olan ya da 
aldığınız dersi veren öğretim 
elemanına mesaj gönderme 
seçeneği seçilebilir. 
 5 numara ile gösterilmiş konu 
alanında yaşadığınız problem ile 
ilgili kısa bir cümle yazınız. 
 6 numara ile gösterilmiş 
mesaj alanına probleminizin 
ayrıntılarını yazınız. 
 7 numara ile gösterilen 
“Gönder” butonuna tıklayarak 
seçtiğiniz öğretim elemanına 
mesajınızı ulaştırabilirsiniz. 

 Mesajınızı gönderdikten sonra ilgili öğretim elemanının mesaja yazdığı cevap OBS ekranınıza düşecektir. Gelen mesajlara nasıl ulaşabileceğiniz 
sonraki sayfada gösterilmiştir. 



 

1 numara ile gösterilen “Kullanıcı İşlemleri” ana menüsü altından 2 numara ile gösterilen “Gelen Mesajlar” menüsüne tıkladıktan sonra size gönderilen 
tüm mesajlara göz atabilirsiniz. 



Açılan ekranda  

 

 3 numara ile gösterilen alandan 
gönderen kişiye göre mesajlarınızı 
filtreleyebilirsiniz.  
 4 numara ile gösterilen alandan yeni 
mesajları, daha önce okunan mesajları 
ya da tüm mesajları göster şeklinde 
filtreleme yapabilirsiniz. 
 5 numara ile gösterilen alandan belli 
tarihler arasında gönderilen mesajları 
görmek için filtreleme yapabilirsiniz. 
 Gerekli filtreleme işlemlerini 
yaptıktan sonra 6 numara ile gösterilen 
“Listele” butonuna tıklayarak 
mesajlarınızı görebilirsiniz. 
 
 Filtreleme yapmadan mesajları 
görmek isterseniz; Gönderici Tipi olarak 
“Tümü”, Durumu Olarak “Tümü” 
seçeneklerini işaretleyerek “Listele” 
butonuna tıklayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 



- Öğrenci Bilgi Sistemine kullanıcı adı ve şifre ile girişte problem yaşayan öğrencilerimiz;  

Yüksekokulumuzun web sayfasına girerek http://birecik.harran.edu.tr  ana sayfada “Personel” menüsünde bulunan “Akademik Personel” alt menüsünü 
seçerek birimimizde görev yapan tüm öğretim elemanlarının mail adresi bilgilerine ulaşabilirler. 

 



 

“Akademik Personel” menüsüne tıkladıktan sonra açılan ekranda yer alan öğretim elemanlarından, kayıtlı olduğunuz programın “Bölüm Başkanı”, 
“Program Başkanı” ya da danışmanınız olan öğretim elemanının mail adresine durumunuzu belirten bir mail yazabilirsiniz. 

CEVAP ALAMAMA YA DA KLAVUZDA YAZILANLARI UYGULAYAMAMA DURUMLARINDA 0 414 318 32 29 NUMARALI TELEFON ÜZERİNDEN 
YÜKSEKOKULUMUZ SEKRETERLİĞİNE ULAŞABİLİRSİNİZ. 



UZAKTAN EĞİTİM, SINAVLAR VE DİĞER DURUMLAR İLE İLGİLİ DUYURULAR WEB SAYFAMIZDA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR.  
WEB SAYFAMIZ ÜZERİNDEN DUYURULARI VE HABERLERİ TAKİP ETMEYİ İHMAL ETMEYİNİZ. 

 
 Öğrenci Numarasını bilmeyen öğrencilerimiz için duyuru -> http://birecik.harran.edu.tr/tr/uzaktan-egitim-duyuru-ve-planlamalari/e-kayit-yapan-

ogrencilerimiz-icin-ogrenci-numarasi-sorgulama-servisi/ 
 Uzaktan Eğitim Kılavuzu ile ilgili duyuru -> http://birecik.harran.edu.tr/tr/uzaktan-egitim-duyuru-ve-planlamalari/ogrenme-yonetim-sistemi-ve-

canli-ders-uygulamasi-kullanma-kilavuzu-ogrenciler-icin/ 
 Ders programı ile ilgili duyuru -> http://birecik.harran.edu.tr/tr/haber/15308/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-ders-programi/ 
 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Sınavlarıyla ilgili duyuru -> http://birecik.harran.edu.tr/tr/uzaktan-egitim-duyuru-ve-

planlamalari/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-sinavlari-duyurusu/ 
 
 

 UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE TAKİP ETMENİZ GEREKEN TÜM DUYURULARIN OLDUĞU ALAN 
http://birecik.harran.edu.tr/tr/uzaktan-egitim-duyuru-ve-planlamalari/ 
 

 
 


