OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU

Office 365
Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan
Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden kurumsal e-posta hesabı
bilgileriniz ile erişebildiğiniz gibi http://posta.karatay.edu.tr üzerinden de ulaşabilirsiniz. İlgili
portal üzerinden buluta taşımış olduğunuz Office dokümanlarınıza erişebilir veya yeni
dokümanlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, “Şimdi Yükle” bağlantısı üzerinden indireceğiniz
kurulum dosyası yardımıyla kişisel bilgisayarlarınıza (en fazla 5 adet) Microsoft Office
uygulamasının masa üstü versiyonunu kurabilirsiniz. Office 365 mobil uygulamalarına ise
mobil cihazınızın işletim sistemine ait uygulama mağazasından (Google Play, App Store
vb.) kurumsal e-posta hesabı bilgileriniz ile erişebilirsiniz. Bu imkânların yanı sıra Office
365 bünyesinde bulunan OneDrive uygulaması ile bulut platformunda 1 TB kapasiteli
depolama alanı kullanabilirsiniz.

GİRİŞ İŞLEMLERİ;
Mail sistemine nasıl giriş yapabilirim?
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Resim-2 de görülen sayfa açıldığında öğrenci e-posta sistemi Giriş kısmına tıklatarak ofis
365 mail sistemine yönlendirerek gelen sayfadan giriş yapabileceksiniz.

* (resim-2)

ŞİFRE İŞLEMLERİ;
A. Sistem ilk defa giriş yapanlar için yönergeler;
Sisteme ilk defa giriş yapacağım, mail adresim var, şifremi nasıl oluşturacağım?
Mail sistemi değiştiği için ilk kez giriş yapanlar, sayfada “Online Şifre Formu için Tıklayınız” tıklayıp
ulaşabilirsiniz.

Şifre ekranına ulaştım, burada şifremi nasıl oluşturacağım?

Yukardaki ekranada Öğrenci No, T.C Kimlik No ve Güvenlik Kodu girdikten sonra, sistem size ilk giriş
şifresi oluşturacaktır. Oluşan şifreyi not edip ya da kopyalayıp aşağıdaki ekranda “devam etmek için
Tıkayınız…” a tıklayıp portal sayfasına yönlendirme yapılır.

Ofis 365 portalına ulaştım buradan nasıl giriş yapacağım?
Portala ulaştıktan sonra mail adresinizi
adiniz.soyadiniz@ogrenci.karatay.edu.tr
şeklinde girdikten soran oluşturulan ilk şifreyi
de şifre kısmına giriş yapılarak “Oturum Aç”
tıklanır.

Daha sonra gelen ekrandan, ilk oluşturulan parola “Güncel
parola” kısmına ilk parolanızı girip yeni parola oluşturmanız
gerekliyor. DİKKAT: karmaşıklık ilkesine göre parola
oluşturulması gerekiyor.

Şifre tanımlarken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz;
1. Tahmin edilebilir olmamalıdır. Örneğin şu bilgileri içermemelidir: hesap adı, T.C. numarası,
telefon numarası, doğum tarih, aile fertlerinden birinin adı, vs.
2. Şifrenin içinde en az bir büyük harf bulunabilir (sistem, büyük - küçük harf duyarlılığına
sahiptir). Yanlış örnek: "abhde5f", doğru örnek: "abHde5F".
3. Şifrenizde en az bir sayı bulunmalıdır.
4. Şifrenizde en az bir özel karakter bulunabilir, şifre güvenliğini artıracaktır.
5. Şifrenizde bulunanan sayılar veya harfler ardışık olmamalıdır. Yanlış örnek: "abcd1234",
doğru örnek: "a1B2c3d4".
6. Şifreniz bulunan sayılar veya harfler en fazla 2 defa tekrar etmelidir. Yanlış örnek:
"aaaa1111", doğru örnek "aa11BB22".
7. Şifrenizi hiç kimseyle paylaşmayınız.

Şifremi belirledim gelen ekranda ne yapmalıyım?
Gelen sayfada “şimdi ayarla” seçeneğini tıklayıp
“hesabınıza erişim kaybetmeyin” sayfasına ilerleyin
ve aşağıdaki adımları takip edin.

Adımları takip ediniz!

1. Adım;

Kırmızı kutucuktaki “doğrula” tıklayınız.
NOT: Eğer sitemde bir cep telefonu kaydınız yoksa sizi cep telefonu girmeniz için bir sayfaya
yönlendirerek cep telefonunuzu girmeniz istenecek ve daha sonra aynı adımlarla ilerleyeceksiniz.

2. Adım;

Ülkeyi TÜRKİYE olarak seçiniz.

3. Adım;

Bana mesaj gönder tıklayınız.

4.Adım;

Gelen kodu kutucuğa giriniz ve doğrula deyiniz.

5. Adım;

Bitir tıklanarak işlem bitirilir. Sayfa Ofis 365 giriş ekranına yönlenir. Sisteme giriş yapılmış olur.

TEBRİKLER KURULUMU TAMAMLADINIZ.

B. Şifre yenileme işlemleri;
Şifremi unuttum ne yapmalıyım?
“hesabınıza erişemiyor musunuz?”
linki tıklanarak yönergeler takip
edilir.

Yaşadığınız diğer sorunlar için Bilgi İşlem Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

