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UZEM Öğrenme Yönetimi Sistemi (UZEMÖYS) Öğrenci Duyurusu 

 

TIP Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında üniversitemiz öğrencileri, 4 Ekim 2020 tarihinden 

itibaren UZEM Öğrenme Yönetimi sistemi (https://uzemoys.ogu.edu.tr) üzerinden 2020-2021 Güz 

Dönemi derslerine erişebileceklerdir. Sistem girişi için aşağıdaki basamakları takip ediniz (videolu anlatım 

için tıklayınız).   

 

Sistem girişi için üniversitemizin Ortak Kimlik Doğrulama sisteminde kullanılan Öğrenci 

Numarası ve Parola (Netyetki girişi) kullanılmaktadır. Ortak Kimlik Doğrulama Sistemi (Netyetki) 

parolaları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tanımlanmaktadır. Eğer şifrenizi unuttuysanız 

veya yeni şifre almak istiyorsanız lütfen tıklayınız. 

  

Karşınıza çıkacak yandaki ekranda 

Kullanıcı adı (Öğrenci Numaranız): 987620209999 

Öğrenci Bilgi Sistemi (OGUBS)` de kayıtlı E-posta 

Adresiniz: Gmail, Hotmail, Yahoo vb. adresiniz 

 

“Ben robot değilim” kutucuğunu işaretleyerek,  

 

“İşlem Kodunu Gönder” butonuna tıklayınız. 

 

OGUBS E-posta adresinize ogrenci.ogu.edu.tr uzantılı e-

postanız ve şifreniz gelecektir. Bu şifre aynı zamanda 

Netyetki ve UZEMÖYS şifrenizdir.  

 

Bu işlemlerden sonra ESOGÜ e-postanızı, Netyetki hesabınızı 

ve UZEMÖYS sistemini kullanabilirsiniz. E-Posta Hizmetleri ile 

ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

 

E-posta kullanıcı adınız: öğrencinumarası@ogrenci.ogu.edu.tr 

E-posta parolanız: Netyetki şifresi ile aynıdır.  

UZEM ÖYS kullanıcı adınız: Öğrenci No 

UZEM ÖYS parolanız: Netyetki şifresi ile aynıdır. 

 

https://uzemoys.ogu.edu.tr/
https://www.youtube.com/watch?v=MYX7Ao7gaMQ&feature=youtu.be
https://netyetki.ogu.edu.tr/yenisifre/
https://bidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/14/e-posta-hizmetleri
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UZEM ÖYS Kullanım kılavuzu için tıklayınız.  

UZEM ÖYS Öğrenci yardım videosu için tıklayınız.  

 

UZEMÖYS'de kayıtlı e-posta adresinizi mutlaka güncelleyiniz!  

UZEMÖYS’de dersler hakkında bildirimleri takip etmek için kayıtlı e-posta adresinizi mutlaka güncelleyiniz. 

Bunu yapmak için, https://uzemoys.ogu.edu.tr/ adresinde giriş yaptıktan sonra sol üst kısımda bulunan 

“Hesap” butonuna tıklayınız, açılan pencereden “Ayarlar” linkine tıklayarak gelen sayfanın sağ üst kısmında 

“İletişim Yolları” “E-Posta Adresleri” bölümünden bu düzenlemeyi yapabilirsiniz. 

 

Canlı Dersler 

Canlı dersler için öğretim elemanlarımız UZEMÖYS içerisinde Canlı Ders sistemi ve UZEMÖYS dışındaki 

platformları (örn. MS Teams, Zoom, vb.) kullanabilmektedir. Canlı derslerinizin yapılacağı platformu ve 

saatlerini öğrenmek için her ders için UZEMÖYS üzerinden yapılan duyuruları takip edebilir veya dersin 

öğretim elemanı ile irtibata geçebilirsiniz.  

 

https://uzem.ogu.edu.tr/Storage/uzem/Uploads/UZEMOYS-ogrenci.kilavuzu-(1).pdf
https://uzem.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/45/uzemoys-ogrenci-yardim
https://uzemoys.ogu.edu.tr/

