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BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ BİLİŞİM UYGULAMALARI  

BİLGİLENDİRME FORMU 

 

Değerli Öğrencimiz, 

Üniversitemiz tarafından sizlere sağlanan bilişim uygulamaları aşağıda listelenmiştir. Bahsi geçen uygulamaları 

kullanabilmeniz için sizlere “Kullanıcı Adı” ve “Kampüs Şifre” tahsis edilmiştir. Kullanıcı Adı “Öğrenci Numaranız”, 

Kampüs Şifre “T.C. Kimlik Numaranız” dır. Bütün uygulamalarda kullanacağınız şifre tek olup “Kampüs Şifre”nizdir. 

Kampüs şifrenizi değiştirmeniz bilgi güvenliğiniz açısından önemli olup, ilgili güncellemeyi https://sifre.biruni.edu.tr 

adresi, “Öğrenci > Şifre Güncelleme” menüsünden yapabilirsiniz. Kampüs şifrenizi değiştirdikten sonra, aşağıda 

bulunan bütün uygulamalarda kullanacağınız şifrenin de değişeceğini unutmayınız. Şifrenizi unutmanız durumunda 

https://sifre.biruni.edu.tr adresi, “Öğrenci > Şifremi Unuttum” menüsünden şifrenizi cep telefonunuza sms olarak 

gönderebilirsiniz. Şifreniz ile ilgili bir problem yaşarsanız Reyhan Binası 8. katta bulunan Bilişim Teknolojileri 

Direktörlüğünden destek alabilirsiniz. Uygulamalara ait detaylı kullanım bilgisi için http://bt.biruni.edu.tr adresini ziyaret 

edebilirsiniz. Güvenliğiniz açısından şifrenizi 3. şahıslarla paylaşmayınız. 

 

1. Öğrenci Bilgi Sistemi 

https://sis.biruni.edu.tr adresinden “Öğrenci Girişi” linki tıklanır, karşınıza gelen oturum açma ekranında “Öğrenci No” 

ve “Kampüs Şifre” yazılır,  kutucuklarda bulunan sayıların toplamı girildikten sonra “Giriş” butonuna tıklanır. 

 

2. Eposta Adresi 

Google iş ortaklığımız sayesinde sizlere eposta ve bulut hizmeti sunmaktayız. Eposta adresiniz 

Öğrenci_Numaranız@st.biruni.edu.tr dir. http://mail.biruni.edu.tr adresine girip, eposta adresi kısmına 

Öğrenci_Numaranız@st.biruni.edu.tr yazıp, bir sonraki ekranda bulunan parola ekranına “Kampüs Şifre”nizi yazarak 

oturum açabilirsiniz. 

 

3. BirDeha (Biruni Derse Hazırlık Sistemi) 

Online Ders İçeriği Yönetim Sistemi sayesinde alacağınız derslerin akademisyenleri tarafından, haftalık olarak ders 

içeriklerinin desteklendiği platformdur. http://birdeha.biruni.edu.tr adresinden sağ üst köşede bulunan “Giriş” butonu 

tıklandıktan sonra, karşınıza gelen “Biruni, E-mail Adresiniz” alanına Öğrenci_Numaranız@st.biruni.edu.tr yazıldıktan 

sonra, şifre alanına “Kampüs Şifreniz”i girerek giriş butonuna tıklayınız. 

 

4. Kablosuz İnternet Erişimi – Wifi 

Cihazınızın “Wi-Fi” ayarlarından “Biruni_Student” kablosuz ağını seçiniz. Daha sonra karşınıza gelen ekranda; 

 

4.1. IOS Cihazlar için: Kullanıcı Adı kısmına “Öğrenci Numaranızı”, Parola alanına “Kampüs Şifrenizi” yazıp, sağ 

üst köşede bulunan Katıl butonuna tıklayınız.  Karşınıza sertifika uyarısı gelirse “Güven” butonuna tıklayıp devam 

edebilirsiniz. 

 

4.2. Anroid Cihazlar için: Kimlik alanına “Öğrenci Numaranızı”, İsimsiz Kimlik Alanını boş bırakarak, Şifre/Parola 

alanına “Kampüs Şifrenizi” yazıp sağ altta bulunan BAĞLAN butonuna tıklayınız. 

 

5. Proxy 

Kütüphanemiz tarafından üye olunan Elektronik Veritabanlarına kampüs dışından bağlanmak için Proxy kullanılır. Proxy 

tarayıcı ayarları için http://bt.biruni.edu.tr adresini ziyaret ediniz. 
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