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NOT : Bu kılavuz@std.yildiz.edu.tr uzantılı e-posta sistemleri hakkındadır.  
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KULLANICI ADININ VE ġĠFRENĠN ÖĞRENĠLMESĠ                                      . 

 

 
 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan kayıtlarınız sırasında 

“Şifre zarfları” verilmektedir.  

 

NOT : Şifre zarfınızda ki bilgileri kimseyle paylaşmayınız. Zarf zaman aşımından dolayı yıpranması ve başka 

kişilerin eline geçmesini önlemek için, zarflardaki bilgileri kaybetmeyeceğiniz ve ulaşabileceğiniz bir yere not 

alınız. (örn; Cep telefonuna) 

 

NOT: Kullanıcı adlarınızın başındaki rakam değil küçük “L-P-S-O-F” harflerinden oluşmaktadır. Yukarıdaki 

öğrencimiz ki küçük “L” harfidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarfın kenarından yırtarak 

açtığınızda, içinden 

Otomasyon sistemlerinde 

(USIS-GSIS-ARAS) ve e-

postada 

kullanacağınızbilgilere 

ulaşmış olursunuz. 

 
 

KÜÇÜK “L” HARFĠ ĠLE BAġLAMAKTADIR. 
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E-POSTA HESABINA GĠRĠġ. mail.office365.com dan bağlanma. 

 

 

 

1- Kullanıcı adınızı yazınız. Şifre zarfında 

belirtilen E-posta adresidir. 

 

2- İlk giriş şifresi: size verilen şifre zarfındaki 

şifre veya bu şifreye zarfındaki şifreye “!9”  

ekleyerek giriş yapabilirsiniz. 2009 ve öncesi 

gelen TC numaralarının son sekiz hanesi. 

Daha önceki liveedu sitemindeki 

hesabınızdaki atamış olduğunuz şifreler 

geçerli olacaktır. Şifre sorunu yaşarsanız 

aşağıdaki “Şifre Başvuru Yöntemini “ 

uygulayınız. 

 

 

Not: Oturumu açık bırak seçeneğini işaretlediğiniz 

de kullanmakta olduğunuz bilgisayarda oturumunuz 

açık kalır. Kendinize ait olmayan yerlerdeki 

bilgisayarda oturumu açık bırak seçeneğini 

işaretlemeyiniz. Eğer bu seçeneği işaretlediyseniz 

hesabınız açık kalabilir. 

 

Böyle bir notla karşılaştığınızda 

kullanıcı adınızı tekrar kontrol 

ediniz. Kullanıcı adınız YTU 

otomasyon sistemlerinde giriş 

yaptığınız “kullanıcı adınıza” 

“@std.yildiz.edu.tr” ekleyerek 

tekrar deneyiniz. Veya parolanızı 

 

İnternet Tarayıcınızın Adres yerine “www.mailoffice365.com”  veya “https://login.microsoftonline.com” 

yazarak giriş yapınız.  

NOT: ÜNĠVERSĠTE   ANA SAYFASINDA BULUNAN WEBMAĠL  SADECE YĠLDĠZ PERSONELĠNE AĠT OLAN E-POSTALARIN 

GĠRĠġĠDĠR. ÖĞRENCĠLER KULLANAMAZ.  ÖĞRENCĠLER LĠNKĠNDEN ÖĞRENCĠ E-POSTA LĠNKĠNE 

TIKLAYARAK ULAġABĠLĠRLER. 

 

1 
2 

http://www.mailoffice365.com/
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kontrol ediniz eğer yine giriş 

yapamıyor iseniz aşağıdaki “Şifre 

Değiştirme Yönergelerini” takip 

ediniz. 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

“Oturumu kapat” sekmesinden kapatmayı unutmayınız. 

Başka bir bilgisayarda iseniz buradan kapatmadığınız 

zaman kullanıcı girişiniz belli bir süre açık kalacaktır. 

Başka kişilerin kullanımına geçebilir. 

1- Giriş ekranındaki parolanızı tekrar yazınız. 

2- Buraya unutmayacağınızen az 8-16 karakter 

arası  bir parola yazınız. Parolanızda (sıralı 

olamayacak şekilde harf rakam ve sembol 

kullanmalısınız !?+$ vs) 

3-Yazmış olduğunuz parolanın güvenlik seviyesini 

gösterir. Yeşil olana kadar giriş yapmalısınız. 

4- Oluşturduğunuz yeni parolalınızı tekrar yazınız. 

NOT: Parolalınızı unutmamak için parolanızı 

kaybetmeyeceğiniz ve ulaşabileceğiniz bir yere not 

alınız. (örn; Cep telefonuna) 

5-Save (Gönder) seçeneğini işaretleyiniz. 

. 

 

 

 

 

 

 

Office 365 e-posta hesabınıza giriş yapmış 

bulunmaktasınız. 

 

Sağ üst köşede Adınızı ve soyadınızı göreceksiniz. 

Buradaki isim Öğrenci Otomasyon 

uygulamalarındaki görünümün aynısıdır. 

İsminizle ilgili sorunu ogr-posta@yildiz.edu.tr 

adresine yazabilirsiniz. Ad.soyad@  hesapları için 

aşağıya bakınız. 

 
 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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NOT: Office 365 hakkında daha fazla bilgi için. 

Tarayıcınızın sağ üst kösesindeki “?”sekmesini tıklayınız 

açılan pencereden daha kapsamlı bilgilere erişebilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

  

AD SOYAD E-POSTA ADRESLERĠNĠ ÖĞRENME VE GEÇĠġ YAPMAK. 
 

Size verilen e –posta adresine giriş yaptıktan sonra ad.soyad@std.yildiz.edu.tr e posta adreslerinizde 

oluşturulmuştur. Bu adresleri öğrenmek için ilk önce kullanıcı adınız ve şifrenizle Outlook web app de 

sayfanızı açınız. 

 

 

 

 

Şekilde de gözüktüğü gibi AHMET DEMİR 

kullanıcısına ahmet.demir.011528@std.yildiz.edu.tr  

e-posta hesabı tanımlanmıştır.  

  

  

 

 

Kullanıcı olarak iki posta hesabınızda Mirror yani 

aynı posta kutusuna yönlenmektedir. Kısaca aynı 

posta kutusuna yönlenen iki giriş adresi 

bulunmaktadır. İki adresi de istediğiniz şekilde 

kullanabilirsiniz.  

NOT:  E-posta hesabınıza girişte sadece öğrenci  

mailto:ad.soyad@std.yildiz.edu.tr
mailto:ahmet.demir.011528@std.yildiz.edu.tr
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kullanıcı adı “ÖRNEK: Ahmet Demir kullanıcısı 

l1110528@std.yildiz.edu.tr”  hesabınızı kullanarak 

giriş yapabilirsiniz.  

 

 

 

Yandaki 1nolu ekran görüntüsünden de AHMET 

Kullanıcısı “ad.soyad” tanımlaması yapıldığı için 

karşı tarafa gönderdiği deneme e-postası adlı 

postada Ahmet kullanıcısının ad.soyad@ adresi 

gözükmekte. 

 

2 nolu ekran görüntüsünde de göründüğü gibi 

karşıda geri cevap anında Ahmet kullanıcısının 

ad.soyad@  hesabına geri yanıt göndermektedir. 

 

 
 

 

 

ahmet.demir.011528@std.yildiz.edu.tr 

yandaki örneğimizdeki yukarıdaki öğrenci 

numarasıyla beraber farklı bir e-posta seçeneği 

oluşturulmuştur. 

 

 
AD SOYAD ADRESİM NASIL OLUŞUYOR.  Size verilen ilk kulanıcı adı@std  hesaplarınızdan sonra 

ad.soyad@std oluşan ikinci bir adres tanımlamaları oluşmaktadır. Yukarıda Ahmet.demir  kullanıcısı örnek 

verilmiştir. Ahmet demir adında ikinci bir öğrenci var ise Ahmet.demir.011@  olarak tanımlanır üçüncü 

olması durumunda 011528 numaralarıda eklenir. Hiçbir şekilde kullanıcı adı isteğe göre tanımlanmaz (nick 

,doğum tarihi vs)Not: Bazı öğrencilerimiz lisans veya yüksek lisans eğitimlerinden sonra ikinci bir eğitime 

başlarlar bu sebeple ad.soyad@   çakışmaları çok olmaktadır. Eski hesaplarınızı size ait olduğunu göstererek 

kullanmadığınız hesaplardaki ad.soyad@  hesaplarını yeni hesaplarınıza tanıtabilirsiniz. Öğrenci Sistemine 

kaydınız yapıldıktan sonra (kayıt süreleri değişkenlik göstermektedir) toplu olarak belirli aralıklarla posta 

sistemine tanımlamalarınız yapılmakta. Ders seçimlerinizden önce sistem açılmakta.  Ad.soyad@  

mailto:l1110528@std.yildiz.edu.tr
mailto:ad.soyad@std
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adresleriniz tüm bu işlemlerden sonra devreye alınmakta.  Ek,yatay,kontenjan gibi ek yerleştirmeler de bu 

süre farklılık gösterebilir.  

 

NOT: Posta sistemine bağlanırken sadece okul kullanıcı adınızla bağlanabilirsiniz.(örnek; 

l1110528@std.yildiz.edu.tr)  Ama ad soyad ve diğer adresinizi ,İki adresinizi de  iletişim için verebilirsiniz. 

 

NOT: ad.soyad@ eposta adresinize yine de ulaşamadıysanız ad.soyad@ birleştirme işlemi ders seçme işlemleri  

devreye alınmadan önce açılmakta. Ad.soyad@  adreslerinizi göremezseniz ogr-posta@yildiz.edu.tr adresine 

durumunuzu yazınız. 

 

 
  

ġĠFRE YENĠLEME (Resetleme) VEYA ÖĞRENME 
 

İlk giriş şifreleriniz size verilen şifre zarfındaki şifre veya bu şifreye zarfındaki şifreye “!9”  ekleyerek giriş 

yapabilirsiniz. 2009 ve öncesi gelen TC numaralarının son sekiz hanesi. Daha önceki liveedu sitemindeki 

hesabınızdaki atamış olduğunuz şifreler geçerli olacaktır. Şifrenizi oluşturamamanız halinde aşağıdaki 

“Şifre Başvuru Yöntemini” izleyiniz. 
 

 Hesabınıza giriş yaptıktan sonra kendi 

belirlediğiniz şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

Şifrenizi unutmanız halinde aşağıdaki “Şifre 

Başvuru Yöntemini” izleyiniz. Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı harici şifre yenileme işlemi yapamaz 

 

Şifre Başvuru Yöntemi 
Sisteme giriş yaptıysanız. Şifrenizi EKRANDAKİ ÇARK simgesine tıklayarak “seçenekler/parolanızı 

değiştirin seçeneği ile değiştirebilirsiniz. Şifrenizi unuttunuz veya sorununuzun devam etmesi halinde “ad 

soyad / Okul Numarası / TC Kimlik Numarası / Kullanıcı adı” şeklinde yazarak ogr-posta@yildiz.edu.tr 

adresine TC veya okul kimliğinizin ön yüzünü tarayarak (mobil cihazlarla fotoğrafın çekilmesi de yeterlidir) 

ekte göndermeyi unutmayınız. 

 

NOT: TC veya Okul kimliğinin ön yüzünü göndermeyen , zipli dosyalarda gönderilen , okunamayan epostalar 

geçersiz sayılacaktır.  

 

NOT: YTU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı e-posta servisinin tüm kullanımını yönetmektedir. Sistemin eğitim 

dışında başka amaçlarla kullanılması yasaktır. Hesaplar ilgili öğrenim sonu kapatılması YTU Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı kontrolündedir. 

 

NOT: Hesabınıza ulaşamıyor veya yukarıdaki açıklamalardan farklı bir sonuç alıyorsanız. Size gelen bilgi 

ekranını ve sorunuzu okul kimlik bilgilerini ve TC numaranızı yazarak aşağıdaki adrese gönderiniz. 

ogr-posta@yildiz.edu.tr 
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