
ÖĞRENCİ E-POSTA ADRESİ İLE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE (USIS) GİRİŞ 

İÇİN KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ NASIL ALINIR?  

 

 

- Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası 

üzerinde www.ogi.yildiz.edu.tr verilen bu link’e (http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi) 

tıklayarak, açılan ekranda yer alan kişisel bilgilerini girerek öğrencilikleri süresince sahip 

olacakları ve kullanabilecekleri e-posta adresinin kullanıcı adı ve şifresini alacaklardır.  

 

- E-posta kullanıcı adı ve şifresi yukarıda belirtilen şekilde temin edildikten sonra İnternet 

tarayıcınızda (Chrome, Edge, Firefox vs) bulunan adres yerine 

http://mail.office365.com  veya https://login.microsoftonline.com  yazarak Öğrenci E-posta 

adresine giriş yapılabilecektir.  

 

- USIS’e giriş için kullanılacak olan kullanıcı adı ve şifre otomatik olarak e-posta adresine 

gelecektir. 

 

- USIS kullanıcı adı ve şifre, Akademik takvimde yer alan ders seçim tarihleri ile birlikte aktif 

olacaktır. Sistemdeki kayıtların güvenliği için şifrenin hiç kimse ile paylaşılmamasına azami 

özen gösterilmesi ve öğrenim süresince saklanması gerekmektedir. 
 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİN (USIS) NEDİR? 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi USIS, zaman ve mekan bağımsız olarak 

Fakülte, Bölüm, Öğretim Üyesi, Öğrenci ve İdari birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak ve 

en kısa sürede en iyi başarımı elde edebilmek üzere güvenilir ve sürekli çalışan donanımlar 

üzerinde, günümüzün gelişmiş yazılım geliştirme teknolojileri ve uygulama sunucuları 

kullanılarak geliştirilmiş rol tabanlı bir Internet uygulamasıdır. 
 

USIS’e GİRİŞ NASIL YAPILIR? 

 

USIS’e, Üniversitemiz web sayfası (http://www.yildiz.edu.tr/) üzerinde sağ alt köşede 

bulunan  UYGULAMALAR / USIS seçeneği üzerinde (http://usis.yildiz.edu.tr/main.jsp) 

giriş yapılacaktır.   

 

USIS ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRİLİR? 

 

Öğrencilerimiz, e-postalarına otomatik olarak gelen kullanıcı adı şifre ile Üniversitemiz 

Öğrenci Bilgi Sistemine (USIS) giriş yaparak, ders ekleme-silme, ders saydırma, alınan 

dersleri ve haftalık ders programı görüntüleme, not ortalaması görüntüleme, staj bilgilerini 

görüntüleme, özlük bilgilerini görüntüleme, adres bilgisi güncelleme ve Yabancı Dil Yeterlik 

Sınavına kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. 
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ E - POSTA KULLANIM KILAVUZU 

 

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır. Konu ile ilgili soru ve sorunlarınız için 

bilgiislem@yildiz.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.)  

 

ÖĞRENCİ E-POSTA ADRESİ (.....@std.yildiz.edu.tr) ve ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ 

(USIS) GİRİŞ İÇİN KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ NASIL ALINIR?   

 

Kullanıcı Adı ve Şifreleri nedir? 

Kullanıcı adı sistemlere giriş yapabilmeniz için size göre tanımlanmış ID lerdir. Öğrenci 

numaranızdan farklıdır. Örnek “20011850”  nolu bir öğrenci numarası “l1120850”  olarak 

kullanıcı adı tanımlanır. Kullanıcı adınız öğrenci numaranıza benzer fakat Kullanıcı adları 

Küçük “l” harfi  ile başlamaktadır. Eposta adresiniz  ise kullanıcı adınızla başlayan  

“l1120850@std.yildiz.edu.tr” olarak oluşturulur. 

Öğrenci E-Posta Adresi (@std.yildiz.edu.tr) Nedir ve Nereden Öğrenilir? 

Üniversitemiz tüm öğrencilerine kayıtlarının takibi öğrencilikleri sürecince kullanabilecekleri 

e-posta hesabı açılmaktadır. Üniversitemiz sizinle bu hesap üzerinden yazışma yapacaktır. 

Size gelecek duyurulur, resmi işlemler bu hesap üzerinden yürütülür. 

İlk defa kayıt yapılan öğrenciler http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi   adresine giriş yaparak , 

ekranda yer alan kişisel bilgileri giriş yaparak eposta adresi ve bir sefer kullanacakları 

şifrelerini öğreneceklerdir. 

Web tarayıcınızdan (Chrome, Exproler, Firefox .. vs)  http://mail.office365.com veya 

http://login.microsoftonline.com adresine giriş yaparak e-posta adresinizi ve verilen ilk 

kullanım şifrenizi yazarak epostanıza giriş yapabilirsiniz. Bu işlemi mobil cihazlarınızda değil 

ofis programları yükleyebilmeniz için masaüstünden yapmanız daha sağlıklıdır. Office365 

sizin şifre yenilemenizi isteyecektir. Yeniden oluşturduğunuz şifreyi bir yere not almayı 

unutmayınız. Daha sonra mobil cihazınızdan oluşturduğunuz şifrenizle bağlanabilirsiniz. 

Öğrenci Bilgi Sistemi (USIS) Nedir ve Hangi İşlemler Gerçekleştirilir?  

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi USIS, zaman ve mekan bağımsız olarak 

Fakülte, Bölüm, Öğretim Üyesi, Öğrenci ve İdari birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak ve 

en kısa sürede en iyi başarımı elde edebilmek üzere güvenilir ve sürekli çalışan donanımlar 

üzerinde, günümüzün gelişmiş yazılım geliştirme teknolojileri ve uygulama sunucuları 

kullanılarak geliştirilmiş rol tabanlı bir Internet uygulamasıdır. 

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine (USIS) giriş yaparak, ders ekleme-silme, ders 

saydırma, alınan dersleri ve haftalık ders programı görüntüleme, not ortalaması görüntüleme, 

staj bilgilerini görüntüleme, özlük bilgilerini görüntüleme, adres bilgisi güncellemesi 

yapabilirsiniz. 

USIS’e  Nasıl Girebilirim Kullanıcı Adım ve Şifrem Nedir? 

Yeni kayıt öğrencilerimizin “.................@std.yildiz.edu.tr “ uzantılı e-posta adreslerine 

“userinfo@yildiz.edu.tr”  eposta hesabından “usis giriş şifreleri” başlıklı bir eposta 

gelecektir. Epostanızın spam klasörüne bakmayı unutmayınız. Bu postayı açtığınızda USIS 

sistemine ait tüm bilgileri bulabilrisiniz. Gelen kullanıcı adı ve şifre ile http://usis.yildiz.edu.tr  

adresinden veya http://www.uygulamalar.yildiz.edu.tr linkinden “Usis” logosuna tıklayarak 

giriş yapabilirsiniz. 
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Bilgilendirmeler: 

 Hazırlıkta öğrenci olacaklar için ;  “Prepsis “ kullanıcı adı ve Usis kullanıcı adı ve 

şifreleri AYNIDIR. 

 Lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. Bu şifre bilgilerin güvenliği sadece kişiye 

aittir. 

 Usis ve Eposta şifreleri farklıdır. Usis şifresi sizin tarafınızdan değiştirilemez. Eposta 

şifresini ilk girişte siz belirlersiniz. 

 Bilgi İşlem ile ilgili kılavuz ve talimatlara 

http://www.bim.yildiz.edu.tr/sayfa/5/Kılavuz-ve-Talimatlar/21  sekmesinden 

inceleyebilirsiniz. 
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