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ÜCRETSİZ OFFİCE 365 

 

Microsoft Office 365 uygulamalarını ücretsiz kullanabilmek öncelikle aşağıdaki linke giriş 

yapmanız gerekmektedir.  

https://products.office.com/tr-tr/student/office-in-education 

İlgili web sitesine giriş yaptığınızda aşağıdaki açıklamaları sık sorulan sorular bölümünden 

okuyunuz ve gereksinimleri sağladığınızdan emin olunuz. 

 

Office 365 Eğitim nedir? 

Office 365 Eğitim, okul çalışmalarınızı paylaşmanıza ve bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza 

olanak tanıyan bir hizmet grubudur. Şu anda bir akademik kurumda eğitim veren öğretmenler 

ve eğitimine devam eden öğrenciler, bunları ücretsiz olarak kullanabilir. Hizmete Office Online 

(Word, PowerPoint, Excel ve OneNote), sınırsız kişisel bulut depolama alanı, Yammer ve 

SharePoint siteleri dahildir. Bazı okullar, öğretmen ve öğrencilerin tüm Office uygulamalarını 

5 PC veya Mac bilgisayara ücretsiz olarak yüklemesine izin verir. Okulunuz bu ek avantajı 

sağlıyorsa, kaydı tamamladıktan sonra Office 365 giriş sayfanızda Office’i Yükle düğmesini 

görürsünüz. 

 

 

Uygunluk gereksinimleri nelerdir? 

Bir akademik kurumda tam zamanlı veya yarı zamanlı öğretim üyesi, personel ya da öğrenci 

olmanız ve şu gereksinimleri karşılamanız gerekir: 

• Okul tarafından sağlanan ve dış e-postaları alabilen, okula özgü bir e-posta adresine 

(örneğin contoso.edu) sahip olmanız gerekir. 

• Çevrimiçi bir teklife bireysel olarak kaydolmak için gerekli yasal sorumluluk yaşını 

aşmış olmanız gerekir. 

• İnternet erişiminizin olması gerekir. 

 

Gereksinimlere göre; ibu.edu.tr uzantılı e-posta adresinizin olması gerekir. 

 

 

https://products.office.com/tr-tr/student/office-in-education
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Yukarıdaki link ile web sitesine giriş yaptığınızda aşağıdaki ekran gelecektir. Okul e-posta 

adresinizi girin bölümüne ibu.edu.tr uzantılı e-posta adresinizi girip Kullanmaya başlayın 

butonuna tıklayın.  

 

 

 

 

Bir sonraki ekranda öğrenci veya öğretmen olduğunuzu soracaktır. İlgili seçeneği seçin. 

 

 

 

 



 
3 

Öğrenci ya da öğretmen seçimini yaptıktan sonra ad, soyadı ve parola belirleme ekranı 

gelecektir. 

Doğrulama kodu bölümüne ibu.edu.tr uzantılı eposta adresinize gelen kodu giriniz (Spam – 

istenmeyen posta bölümüne doğrulama kodu epostası gelebileceği için istenmeyen posta 

bölümünü de kontrol ediniz). 

Başlat butonuna tıklayarak bir sonraki ekrana geçiniz.  
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Sonraki ekran arkadaşlarınıza davet gönderme ekranıdır. Davet etmek istediğiniz arkadaşınız 

eposta kullanıcı adını girebilirsiniz. Davet göndermek istemiyorsanız Atla butonuna tıklayarak 

sonraki ekrana geçiniz. 

 

Sonraki ekran tanıtım ekranıdır. İnceleyebilir ya da sağ üstteki x işaretinden kapatabilirsiniz. 
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Tanıtım ekranını kapattığınızda Microsoft Office 365 uygulamaları ekrana gelecektir. İlgili 

uygulamaya tıklayarak ONLINE kullanabilirsiniz. 

 

 

 

Office 365’i bilgisayarınıza yüklemek isterseniz, ekranın sağ tarafında görülen Office 

uygulamalarını yükle seçeneğine tıklayıp açılan seçeneklerden Office 2016 seçeneğini 

seçebilirsiniz. 

 

 

Office 2016 seçeneğini seçtiğinizde aşağıdaki Dosya kaydet ekranı gelecektir. Dosya kaydet 

butonuna tıklayarak yüklem dosyasını indirebilirsiniz. 

İndirme işlemi bittikten sonra, indirdiğiniz dosyaya çift tıklayarak yükleme işlemini başlatınız.  

 


