
Öğrenci Otomasyon Sistemi Kullanımı 

Öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemine Erişebilmeleri İçin; 

Aşağıdaki İşlemleri Sırasıyla Tamamlamaları Gerekmektedir. 

o obis.nisantasi.edu.tr Web sitemize girerek “İlk şifre oluşturmak için tıklayınız” işlemi yapılmadır, 

 
o Sonrasında gelen şifre oluşturma ekranından kişisel bilgilerin girilmesi gereken alanlar doldurulur ve 

“Şifre oluştur” butonuna basılır. 

 
Size ait sistem tarafından oluşturulan kullanıcı adı ve geçici şifreniz ile sayfaya erişim sağlayarak yeni 

şifrenizi oluşturmanız gerekmektedir. (Aşağıdaki örnekteki gibi pencere açılacaktır.) 

 
Son olarak “Giriş sayfasına gitmek için tıklayınız” butonuna basılarak kullanıcı adınız ve geçici 

şifreniz ile sayfaya erişim sağlamanız gerekmektedir. 

http://www.obis.nisantasi.edu.tr/


 

 
 

Nişantaşı Üniversitesi- Bilgi Teknolojiler Daire Başkanlığı tarafından, tüm öğrencilerine bir adet e-

posta hesabı veriliyor. 

E-mail almak veya göndermek için http://mail.nisantasi.edu.tr  mail ara yüzünü kullanmanız yeterli. 

Kullanıcılar, Öğrenci No + @std.nisantasi.edu.tr yazarak şifre kısmına da, OBİS şifresi. 

 

Örnek: 20189121520@std.nisantasi.edu.tr >>>> Şifre  : *********  (OBİS ŞİFRESİ) 

******* yazarak giriş yapabilirsiniz. 

 

Öğrenci e-mailinin avantajları neler? 

http://mail.nisantasi.edu.tr, kişisel e-mail hesabınıza web üzerinden erişmek için uygun ve esnek bir 

yöntem. http://mail.nisantasi.edu.tr üzerinden e-maillerinizi okuyabilir, gönderilebilir, adres defteri 

oluşturulabilirsiniz. 

Kullanıcılar aynı zamanda, Akademik ve-İdari kadro ile çok rahatça bu mail üzerinden 

haberleşebilecek. 

Kullanıcı öğrencimiz, E-Mail hesabını senkronize olarak cep telefonundan da kullanabilecek. 

(Android, iPhone, iPad, Galaxy v.b. Tablet ve Symbian işletim sistemlerinde çalışmaktadır.) 

Kullanıcılara gelen ve kullanıcılar tarafından gönderilen bütün e-postalar virüs ve spam kontrolünden 

geçirilmiş olacak. 

Kullanıcı, NÜ’yle ilişkisi devam ettiği sürece ve NÜ’yle ilişkisi kesildikten sonra (mezunlar hariç) 2 

ay boyunca bu hesabı ve adresleri kullanabilecek. 

http://mail.nisantasi.edu.tr/
http://mail.nisantasi.edu.tr/
http://mail.nisantasi.edu.tr/


Kullanıcılar ayrıca, aşağıdaki tüm Microsoft Office uygulamalarından da faydalanabilecekler. 

 

Kota var mı? 

Öğrencilerimiz için 50 GB şeklinde belirlenmiştir.  

Kotam dolduğunda ne olur? 

Kotanız dolduğunda, size e-posta atan kullanıcılara sizin kotanızın dolu olduğu ile ilgili bir mail gelir 

ve e-posta alamazsınız. 

Üniversiteden ayrıldığımda e-posta hesabım kapanıyor mu? 

Öğrencilerimiz okuldan ayrıldıktan 2 ay sonrasına kadar E-mail hesaplarını kullanmaya devam 

edebilir. 

 

IOS için 

IOS cihazlarda Outlook üzerinden mailinize erişim sağlayabilirsiniz 

IOS cihazınıza Outlook indirmek için lütfen TIKLAYINIZ 

1. Programı açıyoruz Hesap ekleye tıklıyoruz. Öğrenci numarası@std.nisantasi.edu.tr  

Örnek: 20189121520@std.nisantasi.edu.tr >>>> 

  

 

2. Office 365. i seçiyoruz. 

 

3. Öğrenci numarası@std.nisantasi.edu.tr Örnek: 20189121520@std.nisantasi.edu.tr >>>> 

 

https://apps.apple.com/us/app/microsoft-outlook/id951937596
mailto:numarası@std.nisantasi.edu.tr


4. Şifre kısmına OBİS Şifresi yazarak girebilirsiniz. 

 

 

Android için için 

Android cihazlarda Outlook üzerinden mailinize erişim sağlayabilirsiniz 

Android cihazınıza Outlook indirmek için lütfen TIKLAYINIZ 

1. Programı açıyoruz Hesap ekleye tıklıyoruz. Öğrenci 

numarası@std.nisantasi.edu.tr  

Örnek : 20189121520@std.nisantasi.edu.tr >>>>  

 

2. Obis Şifreniz ile giriş yapın. 

 
 

NİŞANTAŞI AİLESİ OLARAK BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİZ. 
 

https://www.nisantasi.edu.tr/sayfa/eposta-ve-obis-327619 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=tr
mailto:numarası@std.nisantasi.edu.tr
https://www.nisantasi.edu.tr/sayfa/eposta-ve-obis-327619

