
Öğrenci Şifresi Oluşturma İşlemi 
 

Otomasyon Sistemine giriş için kullanılan “Kullanıcı Adı” her öğrenci için sistem tarafından 
otomatik olarak atanmaktadır. “Kullanıcı Adı” değiştirilemez özelliktedir. “Kullanıcı Adı” her 
öğrenci için; öğrenci numaralarının önüne ‘o’ harfi yazılarak oluşturulur. 
Örnek Kullanıcı Adı: o150010101 

 
Şifre Oluşturma İşlemi  
1- Otomasyon Sistemine giriş sayfasında bulunan “İlk şifrenizi  oluşturmak için tıklayınız” kısmından 
şifre oluşturabilirsiniz. 

 
 

2- Bu kısımda istenen TC Kimlik No, Baba 
Adı, Doğum tarihi bilgileri girildikten 
sonra “şifre oluştur” butonundan sistem 
kullanıcı adı ve geçici şifreyi oluşturur. 

 
 

 

3- Sistem tarafından otomatik olarak 
verilen Kullanıcı Adı ve geçici şifre ile Site 
üzerinden Otomasyon Sistemine giriş 
yapılır. 

 

 
 

4- Öğrenci Bilgi Sistemine birden fazla 
kullanıcı (Önlisans, Lisans, Yüksek lisans , 
Formasyon v.b., personel)oluşturulması 
durumunda ilgili alanlar doldurulup şifre oluştur 
butonuna tıkladıktan sonra kullanıcı adı seçimi 
ekrana gelir açılan ekrandan hangi kullanıcı 
numarasına şifre oluşturulacağı seçilerek işleme 
devam edilir Şifre oluşturulacak kullanıcı adı 
buradan seçilerek şifre oluştur butonu tıklanır. 

  

5- Sistem tarafından verilen geçici şifre 5 dk.’a 
geçerli olduğu için ilk girişten sonra bu şifrenin 
değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde sistem 
ikinci giriş işlemi yapılırken kullanıcı tanımlamasını 
yapamayacak ve Sisteme giriş için hata verecektir. 

 

6- Kullanıcı adı ve geçici şifre ile giriş 
yaptıktan sonra gelen ekranda istenen bilgiler 
girildikten sonra Kaydet diyerek otomasyon 
sisteminde İlk Şifre oluşturma ve Otomasyon 
Sistemine Giriş işlemleri tamamlanmış olacaktır. 

 

“Giriş sayfasına gitmek için tıklayınız” 
butonunu tıklamadan önce geçici şifreyi 
not alınız veya kopyalayınız. 

Şifre  oluşturulacak  kullanıcı adı buradan 

 seçilerek  şifre oluştur,  butonu tıklanır 



7- Şifrenin unutulması/kaybedilmesi durumunda iki şekilde yeniden şifre alınabilir; 
 
1- Kayıtlı olunan akademik birim öğrenci işlerine başvurularak , şifre sıfırlandıktan sonra 

yukarıda belirtilen işlemler tekrarlanarak yeniden şifre oluşturulur.  
2- Öğrenci bilgi sistemi giriş ekranında bulunan “ŞİFREMİ HATIRLAMIYORUM” seçeneğinden 

yeni şifre alınabilir. 
 
“ŞİFREMİ HATIRLAMIYORUM” seçeneğinden yeni şifre alma işlemi 
 

1- Otomasyon Sistemine giriş sayfasında 
bulunan “ŞİFREMİ HATIRLAMIYORUM” 
kısmından yeni şifre alınabilir. Ancak yeni şifre 
alabilmek için sistemde tanımlı bulunan 
bilgilerin (e posta, gizli soru) bilinmesi gereklidir. 
 

 
2- Otomasyon Sistemine giriş sayfasında 
bulunan “ŞİFREMİ HATIRLAMIYORUM” butonu 
tıklandıktan sonra ekrana gelen kullanıcı  adı   ve e 
- posta bilgileri girilir ve “DEVAM” butonu tıklanır. 

 
 

3- Kullanıcı adı ve e posta bilgileri girildikten sonra 
ekrana güvenlik sorusunun cevabı girilerek  
“DEVAM” butonu tıklanır.   Eğer güvenlik sorusunun 
cevabı yanlış verilirse “Güvenlik sorusu cevabı 
hatalı” uyarısı verir.    

 
4- E – posta ve güvenlik sorusu cevabı doğru 
girildikten sonra e-posta adresine yeni şifrenin 
gönderidliğine dair uyarı verir. 

 

5-  E – posta adresi kotrol edilerek, yeni şifre ile 
birlikte öğrenci bilgi sistemine giriş yapılabilir. Yeni 
şifre istenirse “Profil Bilgilerim” den değiştirilebilir 
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 


