
 
KULLANICI ADI: 

Öğrencinumaranız@ogr.baskent.edu.tr 

PAROLA: Baskent#123!@ 

MICROSOFT TEAMS PLATFORMU KAYIT VE KULLANIM YÖNERGELERİ 
 
 

Değerli arkadaşlar, 

Microsoft Teams uygulamasında ilgili programlarınıza kayıt olabilmeniz için aşağıdaki adımları 
izlemeniz gerekmektedir.   

 

 
Adım 1 : İlk önce Microsoft 365’e kayıt olunuz. 

https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office adresine gidiniz. 
 

 

**MICROSOFT OFFICE365’E KAYIT OLMAK İÇİN GEREKLİ KULLANICI ADI VE PAROLANIZI 
BUOBS’DA BULABİLİRSİNİZ. *** 

 

 

KAYIT İÇİN: BUOBS SİSTEMİNİZDE MICROSOFT OFFICE365 KULLANIMI SEKMESİNDE 

GÖRDÜĞÜNÜZ KULLANICI ADI VE PAROLANIZI KULLANINIZ!!! Bu parolayı daha sonra 
güncelleyeceksiniz. (bkz. Adım 6) 

 

 

 Kullanıcı adınız ve şifreniz aşağıdaki gibi olacaktır: 
 
 

mailto:Öğrencinumaranız@ogr.baskent.edu.tr
https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office


NOT: PAROLA GEÇİCİ KULLANIM İÇİN OLDUĞUNDAN HERKES İÇİN AYNIDIR. GİRİŞ 

YAPARKEN KULLANICI ADINIZLA BİRLİKTE BU PAROLAYI KULLANINIZ. DAHA SONRAKİ 
ADIMLARLA PAROLANIZI GÜNCELLEYECEKSİNİZ!!! 

 

 Bu bilgileri aşağıdaki adımlarda kullanacaksınız: 
 

 BUOBS’daki kullanıcı adınızı girin. 
 

 ÖNEMLİ NOT: LÜTFEN BUOBS’DA BELİRTİLEN ogr.baskent.edu.tr uzantılı mail 
adresinizi kullanın mail.baskent.edu.tr uzantılı maillerinizi KULLANMAYIN!! *** 

 
 
 

 Oturum aç'ı tıklayın. 
 
 
 

 BUOBS’daki parolanızı girin. 



ÖNEMLİ NOT: Bu adımda problem yaşıyorsanız lütfen en kısa zamanda BUZEM (Başkent 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi) ‘e başvurun: 

buzem@baskent.edu.tr adresine mail atabilir ya da 
http://buzem.baskent.edu.tr/index.php/ogrenci-destek/ sitesindeki numaradan merkeze 
ulaşabilirsiniz. 

 

 

Adım 2: Microsoft 365 kayıt adımlarını tamamladıktan sonra https://www.microsoft.com/tr-

tr/education/products/office bağlantısına tıklayınız. 
 

 

Adım 3: Karşınızda çıkan ekrana Öğrencinumaranız@ogr.baskent.edu.tr şeklinde yazarak 

“BAŞLAYIN” butonuna tıklayın. 

**ÖNEMLİ NOT: LÜTFEN BUOBS’DA BELİRTİLEN ogr.baskent.edu.tr uzantılı mail adresinizi 
kullanın mail.baskent.edu.tr uzantılı maillerinizi KULLANMAYIN!! *** 

 

 

Adım 4: Karşınıza çıkan ekranda “ÖĞRENCİYİM” başlığını seçin. 

 
 

Adım 5: Öncesinde Office 365 uygulamasına kayıt olduğunuz için (bkz. Adım 1) karşınıza çıkan 

ekranda “Oturum Aç” tıklayınız. 
 

 

Adım 6: Karşınızdaki ekrana Microsoft’a kayıt olmak için kullandığınız şifreyi giriniz. Bu 

noktada sizden şifrenizi güncellemeniz istenebilir. Bu olduğu takdirde yeni bir şifre belirleyin 
ve hesabınızı mail adresiniz ve cep telefonu numaranız ile doğrulayın. (NOT : Bu adım tam 
olarak bu noktada karşınıza çıkmayabilir, ilerleyen adımlarda karşınıza çıkarsa aynı şekilde 
işlemi tamamlayabilirsiniz.)Sırasıyla aşağıdaki ekranları göreceksiniz. 

 

**Parolanızı güncelleştirirken lütfen buna dikkat edin: Parola en az 8 harften oluşmalı ve 
içinde en az şunlardan ikisi bulunmalıdır: büyük harf, küçük harf, sayı ve simge. 
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**Telefon numarası doğrulama esnasında aşağıda görünen her iki ekrandan biriyle 
karşılaşabilirsiniz. 

 

 
 
 

 



Adım 7: Yukarıdaki ekrandan sonra karşınıza çıkan ekrandaki onay kutucuklarını işaretleyin ve 

“BAŞLAT” tıklayın. 
 
 
 

 

 
Adım 8: Önünüze gelen Office365 ekranında “TEAMS” simgesine tıklayın. Simge aşağıdaki 

gibidir. 
 

 

Adım 9: Bu uygulamayı dilerseniz web sitesi üzerinden kullanmaya devam edebilir ya da 

bilgisayarınıza veya cep telefonunuza uygulamasını indirerek kullanabilirsiniz. Masaüstü 
uygulamasını indirmek için ekranın en alt sol köşesinde bulunan simgeye tıklayabilirsiniz. Cep 
telefonunuz için ise Apple Store veya Google Play Store ‘da “Microsoft Teams” uygulama adıyla 
aratıp indirebilirsiniz. 

Apple Store için link: 

https://apps.apple.com/tr/app/microsoft-teams/id1113153706?l=tr 

Google Play Store için link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=tr 

NOT: Masaüstü ve cep telefonu uygulamalarını indirmeyi tercih ederseniz, Microsoft 
hesabınızla bu uygulamalara da giriş yapmanız gerekmektedir. 
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