First email entry guide
e-Posta Adresine İlk Giriş Kılavuzu
➔ First, go to the webmail.ostimteknik.edu.tr address.
➔ Öncelikle webmail.ostimteknik.edu.tr adresine gidilir.

In the window that opens, an address is written as
[your student number]@ ostimteknik.edu.tr in the user name section.
(For example 2001001000@ostimteknik.edu.tr)
Açılan pencerede kullanıcı adı kısmına [öğrenci numaranız]@ostimteknik.edu.tr
olacak şekilde bir adres yazılır. (Örneğin 2001001000@ostimteknik.edu.tr)

➔

➔ After clicking the Next button, you can go to the password section. Your
first password is set to be your [Ot]ID Number. (For example
Ot12345678901). After typing the password, click the Login button.
➔ İleri butonu tıklandıktan sonra şifre kısmına geçilir. İlk şifreniz [Ot]TC
Kimlik Numaranız olacak şekilde ayarlanmıştır. (Örneğin Ot12345678901)
Şifre yazıldıktan sonra Oturum Aç butonu tıklanır.

➔ After the first successful login, a final action is required to secure your
account (for renewing the forgotten password, etc.). The Next button is
clicked on the window that appears.
➔ İlk başarılı girişten sonra hesabınızı güvene almak (unutulan parolanın
yenilenmesi v.s. işlemleri için) için son bir işlem yapılması gerekmektedir.
Karşımıza çıkan pencerede İleri butonu tıklanır.

➔ One of the two authentication methods we encounter is chosen. (Email
verification is selected for this demo.)
➔ Karşımıza çıkan iki kimlik doğrulama yöntemlerinden birisi seçilir. (Bu
demoda e-posta doğrulaması seçilmiştir.)

➔ After a valid e-mail / phone information is written, the relevant button is
clicked.
➔ Geçerli bir e-posta/ telefon bilgisi yazıldıktan sonra ilgili buton tıklanır.

➔ After entering and confirming the verification code sent to your e-mail
address or phone, click on the "finish" button.
➔ E-posta adresinize veya telefonunuza gelen doğrulama kodunu girip teyit
ettikten sonra “bitir” butonuna tıklanır.

➔ You can now log in the system.
➔ Artık sisteme giriş yapabilirsiniz.

If you encounter any problems, you can write to destek@ostimteknik.edu.tr
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız destek@ostimteknik.edu.tr adresine yazabilirsiniz.
Note: You can log into the Microsoft Teams platform using the same information.
Not: Aynı bilgileri kullanarak Microsoft Teams platformuna giriş yapabilirsiniz.

