Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş Yönergesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sunduğu Öğrenci Bilgi Sistemine giriş sadece www.sis.itu.edu.tr
sunucusundaki ‘Sisteme Giriş’ bağlantısı ile yapılabilecektir.

Bağlantı kimlik güvenlik denetimi için İTÜ Giriş sunucu ve sayfasına yönelecektir. İTÜ Giriş kimlik
denetimi tarayıcınızda İTÜ Güvenlik Sertifikası bulunmasını gerektirmektedir. Bu sertifikayı
tarayıcınıza yüklemediyseniz, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sayfasından ( www.bidb.itu.edu.tr )
sertifikayı yükleyebilirsiniz. Bu sertifikayı ‘yüklemeden devam etme’ seçeneği ile devam etmenizde
mümkün olabilmektedir. İTÜ’nin merkezi uygulamalarının tümü için kullanılan İTÜ Giriş’i gerekli
güvenlik seviyesinde kullanabilmeniz için bu sertifikayı yüklemeniz tavsiye edilmektedir.

.

İTÜ Giriş sayfasında yer alan Kullanıcı Adı ve Şifre bölümlerine İTÜ Hesabınızın kullanıcı ve şifresini
girmelisiniz. Bu bilgiler e-posta ve portal için kullanılan tanımlamalardır. İTÜ kullanıcısı sadece Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilmekte ve yönetilmektedir.
Oturum Aç butonuna tıklayarak İTÜ’nin sunduğu İTÜ Güvenlik Ağı’na dahil olacaksınız.
•
•
•

•

Eğer İTÜ Hesabınız yoksa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan edinebilirsiniz.
Eğer hesabınız var, fakat kullanmıyorsanız, şifrenizi öğrenmek için BİDB’den edinebilirsiniz.
Eğer hesabınız var, kullanıyorsunuz, fakat İTÜ Giriş sayfasından Öğrenci Bilgi Sistemine bir
kullanıcı tanımı ile yönlendirilmiyorsanız, sistemlerde kayıtlı mevcut bilgilerinizde eksiklik
veya yanlışlık vardır. Bilgi işlem Daire Başkanlığında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında
kullanıcının TC Kimlik numarası ve Sicil/Öğrenci Numarası tanımları eksiktir. Bilgi İşlem Daire
Başkanlığına TC Kimlik numaranızı bildirmelisiniz.
Kullanıcı bilgilerinin doğru olup olmadığını PORTAL sayfasından görebilir ve gerekiyorsa BİDB
düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Eğer İTÜ kullanıcı hesabınızın şifresini hatırlamıyorsanız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sunduğu
hizmetlerden faydalanarak yenisini alabilirsiniz. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na giderek veya sistemde
tanımlı cep telefonunuza SMS olarak şifrenizi talep edebilirsiniz.
Oturum açıldığında Öğrenci Bilgi Sistemindeki kullnıcılarınız User ID alanında yer alacaktır. Giriş
yapmak istediğiniz kullanıcıyı seçerek, bu kullanıcının şifresini PIN alanına yazdıktan sonra Login
butonuna tıklayarak Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapabilirsiniz.

Eğer bu ekranda User ID alanı boş geliyor ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında TC kimlik numaranız
tanımlı değil veya Kurum Sicil No veya Öğrenci Numaranız ile eşleşmiyordur. Bu durumda Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığında bu kontrolü yaptırmalısınız.
Gelen ekranda, Bilgi Sistemindeki yetkileriniz dahilinde ilgi ekranlara ulaşarak sunduğumuz hizmetten
faydalanma olanağı bulacaksınız.

Sağ üst köşede bulunan Sign Out butonuna tıklayarak sistemden güvenli çıkış yapabilirsiniz.
Sistemden çıkış yaptıktan sonra kullandığınız tarayıcınız’ın sağ üst köşesinde bulunan X işaretine
tıklayarak çıkmanız önerilmektedir.

Güvenliğiniz için sistemden çıktığınıza emin olmalısınız. Unutmayınız ki, tarayıcınızı kapatmadığınız
sürece İTÜ Güvenlik Ağından çıkmış sayılmazsınız, sadece Öğrenci Bilgi Sisteminden çıkmış
olacaksınız.
Yeterli güvenlik ayarı seçimleri kullanılmayan Bilgisayar Laboratuvarları ve benzeri toplu internet
kullanım alanlarında yaptığınız erişimlerde tarayıcıların kullanıcı ve şifre bilgilerini sakladıkları
bilinmektedir. Sistem erişiminiz sona erdiğinde geçmiş öğelerini, çerezleri(cookies) silmeniz ve
tarayıcıyı kapamanız önerilmektedir.
Öğrenci Bilgi Sistemini güvenlik içinde kullanmanız dileklerimizle,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

