
YENİ KAZANAN LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN  

BİLGİLENDİRME  
  

 YÖKSİS üzerinde pasif görünmeniz, henüz ders kaydınızın olmamasından 

kaynaklanmaktadır.  

   

 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derslerinin 3 Ekim 2022 tarihinde 

başlamasıyla öğrencilik durumunuz aktif olacaktır.   

  

Not:1 İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonucunda Hazırlık Sınıfında öğrenime devam edecek 

olan öğrencilerin https://ydyo.iyte.edu.tr adresinden duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.  

  

Not:2 İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonucunda hazırlık sınıfından muaf olarak programa 

geçmeye hak kazanan öğrencilerimiz, https://oidb.iyte.edu.tr adresi “Duyurular” kısmında  

yayımlanacak olan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusunu 

takip ederek Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders seçme işlemlerini 

gerçekleştirebileceklerdir.   

  

1. Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)   

  

ÖBS’ye aşağıdaki bilgilendirmeler doğrultusunda giriş yapabilirsiniz.  

  

Kullanıcı adı: Öğrenci Numaranız  

   

Öğrenci numarası öğrenme linki: https://obs.iyte.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx  

  

Şifre: https://obs.iyte.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden Şifre Sıfırlamaya tıklayarak 

şifrenizi alabilirsiniz.   

  

İYTE Öğrenci Bilgi Sistemine giriş linki: https://obs.iyte.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx  

  

Önemli Not: Öğrenci bilgi sistemine girdikten sonra “Genel İşlemler” menüsü altında “İletişim 

Bilgileri” alanı içinde yer alan bilgilerin güncellenmesi veya boş ise doldurulması 

gerekmektedir.   
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2. İYTE Kurumsal E-Posta Hesabı   

  

İYTE Kurumsal E-posta hesabınız adsoyad@std.iyte.edu.tr olarak düzenlenmektedir.  

  

İYTE e-posta hesabınızı kayıt işleminizi tamamladıktan sonra ÖSYM’ye vermiş olduğunuz 

alternatif e-posta hesabınıza gönderilecek aktivasyon mesajı doğrultusunda aktif edebilirsiniz.  

  

3. Microsoft Teams Hesabı   

  

Senkron çevrimiçi dersler, Microsoft Teams uygulaması üzerinden yürütülmektedir. Bu 

nedenle, İYTE Office 365 hesabı oluşturulmalıdır.  Hesap oluşturmak için;  

 https://office365account.iyte.edu.tr/ linkine tıkladıktan sonra   

 İYTE e-posta adresiniz ve İYTE e-posta şifresiniz ile sisteme giriş yapınız.   

(İYTE Office 365 hesap bilgileri İYTE e-posta hesabınıza gönderilecektir. İYTE Office 365 

hesabı ile MS TEAMS yazılımını kullanabileceksiniz.)  

 Microsoft Teams hakkında daha fazla bilgi (uygulama kurulumu, ödev teslim etme vb.) 

edinmek ve eğitim videoları için https://uzem.iyte.edu.tr/microsoft-teams-egitimleri/ 

yardım sayfasını ziyaret ediniz.  

  

4. Öğrenme Yönetim Sistemi (Cloud-LMS)   

  

Öğrenme Yönetim Sistemi (Cloud-LMS), öğrencilerin ders içeriklerine ulaşabilmesi, ödevleri 

teslim edebilmesi ve sınavlara giriş yapabilmesi için kurulmuştur.  

  

 Cloud-LMS’ye http://cloud-lms.iyte.edu.tr adresinden ÖBS kullanıcı adı ve şifresiyle 

ile giriş yapabilirsiniz. (Hazırlık sınıfları Cloud-LMS’yi kullanmamaktadır.)  

   

 Cloud-LMS hakkında daha fazla bilgi için https://uzem.iyte.edu.tr/ogrenme-

yonetimsistemi-lms/ sayfasını ziyaret ediniz.  
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