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Öğrencilerin Microsoft Teams Programına girebilmeleri için üniversitemiz kurumsal mail adresine sahip 

olmaları gerekmektedir. 

 

1- dogrulama.yalova.edu.tr adresine gidip DOĞRULAMA butonuna basmaları TC kimlik numaraları ve 

 sisteme kayıtlı e-posta adresleri ile doğrulama yapmaları gerekmektedir. 

 

 

  

 

Mail şifreleri doğrulama işleminde kullandıkları e-posta adreslerine gelecektir. 

Mail adresiniz öğrencinumaranız@ogrenci.yalova.edu.tr  olacaktır. mail.yalova.edu.tr  

http://dogrulama.yalova.edu.tr/
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000&redirect_uri=https%3a%2f%2foutlook.office365.com%2fowa%2f&resource=00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid&msafed=0&client-request-id=5b54986c-88f6-4c6b-a364-422059c951f0&protectedtoken=true&claims=%7b%22id_token%22%3a%7b%22xms_cc%22%3a%7b%22values%22%3a%5b%22CP1%22%5d%7d%7d%7d&domain_hint=yalova.edu.tr&nonce=637372247274648484.717c80f1-789a-41ee-a801-4ad5f71d9bf8&state=DYvBCsIwEAUT_RIv3pJm07Vveyh-y2oSEFIKRSv-vcswcxvvnDubJ9Mni8M0YkTOjAyeWIwIwlNSowCZNTDVGlQSBdZya6AyP5p4ey_D9tXhvlft6_LTvh0aa_nE9349yrLqq_8B&sso_reload=true
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adresinden mail adresinize giriş yaparak mail adresinizi onaylamanız gerekmektedir. Doğrulama 

işleminde kullandığınız mail adresinize gelen  geçici parola hem UBYS sistemine girişte hem de mail 

adresine girişte kullanılacak tek paroladır. 

 

Doğrula işlemi sırasında hata alıyorsanız öncelikle Birim Öğrenci İşleriniz ile iletişime geçerek sistemde 

kayıtlı olan iletişim bilgilerinizin (Kişisel e-posta adresiniz ve Telefon numaranız) güncellenmesini 

isteyiniz. Bilgi güncellenmesi işleminden sonra doğrulama işlemini tekrar yapınız. Yine hata alıyorsanız. 

bilgiislem@yalova.edu.tr adresine öğrenci numaranız ve kimlik numaranızı içeren doğrulama 

yapamadığınıza yönelik mail atınız. 

 

2-Şifrenizi Değiştirmek İsterseniz.  

 

Yine dogrulama.yalova.edu.tr adresinden sağ üst köşede yer alan  GİRİŞ butonuna tıklayınız. İlgili 

alanlara bilgileriniz alttaki görselde yer alan şekilde girerek şifre değiştirme işlemlerinizi 

gerçekleştirebilirsiniz.  

 

 

 

mailto:bilgiislem@yalova.edu.tr
http://dogrulama.yalova.edu.tr/
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3-1- Microsoft Teams Programı Bilgisayar Kurulumu 

https://teams.microsoft.com/ adresine gidiniz. Gelen ekranda Windows uygulaması edinin butonuna 

tıklayarak, inen kurulum dosyasını çalıştırıp TEAMS programını kurunuz. Windows harici diğer 

platformalar için kurmak istediğinizde gelen ekrandan seçim yaparak kurmaya devam edebilirsiniz. 

 

Kurulum tamamlandıktan sonra gelen oturum açma ekranına kurumsal mail adresinizi 

(öğrencinumaranız@ogrenci.yalova.edu.tr) ve edindiğiniz şifre ile giriş yapınız. 

 

Giriş yaptıktan sonra gelen Teams ekranının Sol menüsünde yer alan Ekipler butonunu tıklayınız. 

 

https://teams.microsoft.com/
mailto:öğrencinumaranız@ogrenci.yalova.edu.tr
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Ekipler butonundan gelen menüden ilgili butona tıklayarak. Ve toplantı saatinde toplantıya katıl 

butonuna tıklayarak toplantıya giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 

3-2 – Cep telefonlarınızdan da playstore yada appstore dan TEAMS uygulamasını yükleyerek . Kurumsal 

e-posta (öğrenci e-postanız) ile giriş yapabilir  ve toplantıya katılabilirsiniz. 


