
Değerli Mensuplarımız Şifre değişimi için https://selfpwd.isikun.edu.tr sayfasını kullanabilirsiniz. Bu 

sayfa üzerinden şifrenizi sms veya eposta doğrulama yöntemleriyle değiştirebilir veya unuttuğunuz 

şifrenizi güncelleyebilirsiniz.  

Aşağıdaki adımları takip ederek var olan şifrenizi değiştirebilirsiniz veya unuttuğunuz şifrenizi 

resetleyebilirsiniz. 

İlk olarak sistem üzerinden cep telefonu bilginizi düzenlemeniz gerekmektedir. Aşağıdaki işlemleri 

takip ederek sistem giriş yapabilir, cep telefonu bilginizi düzenleyebilir, var olan şifrenizi değiştirebilir 

veya unuttuğunuz şifrenizi resetleyebilirsiniz.  

https://selfpwd.isikun.edu.tr sayfasına giriş yaptığınızda aşağıdaki gibi bir ekran sizleri karşılıyor 

olacaktır. 
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Bu sayfada işaretli alan üzerinden Akademik/İdari veya Öğrenci alanı seçilerek şifre değişimi 

yapılacak hesap türünü seçilecektir. 

 

 

Örnek bir kullanıcı ile şifre değiştirmek istediğimde kullanıcı adı şifre ve Captcha alanlarını doldurup 

giriş yapıyorum. Eğer Öğrenci hesabınızın şifresini değiştirmek istiyorsanız açılır menüden Öğrenci 

kısmını seçmeniz gerekecektir. 

 

 



Açılan sayfa üzerinden bilgilerinizi görebilirsiniz veya sağ üst köşede bulunan Edit veya Düzenle 

tuşundan cep telefonu bilginizi güncelleyebilirsiniz. Eğer sistemde kayıtlı bir cep telefonunuz yoksa 

şifrenizi değiştirememektesiniz. Sağ üst kısımda bulunan Edit tuşundan cep telefonu bilginizi başında 

sıfır olmadan bitişik olarak yazarak düzenleyebilirsiniz. 

 

 

Örnek olması için gerçek olmayan bir cep telefonu numarası yazmaktadır. Lütfen örnekteki formattaki 

gibi başında sıfır olmadan bitişik olarak cep telefonu bilginizi ekleyip, aşağıda bulunan Update veya 

Güncelle tuşuyla cep telefonu bilginizi güncelleyebilirsiniz. 

 



Cep telefonu bilginizin güncellemesinden sonra sistem sizi yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak 

anasayfaya yönlendirmektedir. Bu sayfada üstteki menüden Change Password veya Şifre Değiştir 

kısmında artık şifrenizi değiştirebilirsiniz. 

 

 

Açılan sayfada şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yeni şifrenizi sayfanın altındaki güvenlik politikalarına uygun 

olarak belirleyebilirsiniz. 

 

 



Güvenlik politikasına uymayan şifre değişimlerine sistem izin vermemektedir ve aşağıdaki gibi hata 

vermektedir. Ekranda ki hatada yeni belirlediğiniz şifrenizde eksik yanlış veya politikaya uymayan 

konularla ilgili sizlere bilgi verilmektedir.  

  

 

Güvenlik politikalarına uygun bir yeni bir şifre belirlediğimizde sistem aşağıda belirtilen politikaların 

hepsini yeşil olarak göstermektedir. Bu aşamadan sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz. 

 



Eğer şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki adımları takip ederek şifrenizi resetleyebilirsiniz.  

Https://selfpwd.isikun.edu.tr sayfasında giriş yapıp aşağıdaki gibi Forgot your password  veya Şifremi 

Unuttum alanı seçilerek devam edilir 

 

 

Açılan sayfada bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Benim örnek için kullandığım kullanıcı 

Akademik/İdari alanındadır. Eğer öğrenci iseniz açılır sekmeden Öğrenci alanı seçmelisiniz. 

 

 

https://selfpwd.isikun.edu.tr/


Giriş yaptıktan sonra açılan menüden epostanıza erişiminiz varsa epostanıza gelen doğrulama kodu 

ile veya daha önce selfpwd.isikun.edu.tr adresinde giriş yaptığınızda eklediğiniz cep telefonu 

numaranıza doğrulama kodu göndererek şifrenizi resetleyebilirsiniz. Eğer şifrenizi unuttuysanız 

epostanıza erişim olmayabilir, bu yüzden sms doğrulaması önerilmektedir. 

 

 

Açılır sekmeden daha önce eklenilen cep telefonu numaranızı seçip devam edebilirsiniz. Bu seçenek 

sizin cep telefonunuza bir doğrulama kodu gönderecektir, Bu doğrulama kodunu sisteme girmeniz 

gerekmektedir. 

 

 

Aşağıda örnek bir doğrulama kodu görüntüsü aşağıdaki gibidir. Her yeni şifre resetleme talebinde 

sistem size yeni bir doğrulama kodu göndermektedir.  

 



Gelen sms doğrulama kodunu sistem girişini yapıyorum, bunun sebebi sistemin sizin kimliğinizi 

doğrulaması içindir. Lütfen kendi cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu sisteme giriş yapınız. 

 

 

Açılan sayfada şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yeni şifrenizi sayfanın altındaki güvenlik politikalarına uygun 

olarak belirleyebilirsiniz. 

 

 


