
Office 365 Pro Plus
• Office 365 Pro Plus nedir?

• Office 365 Pro Plus Microsoft Office paketi içerisindeki 
uygulamaları (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote vb.) 
iş ve kişisel bilgisayarlarınızda, tabletinizde ve akıllı 
telefonlarınızda ücretsiz olarak kullanmanıza olanak tanıyan bir 
platformdur.

• Office 365 Pro Plus’ı kimler kullanabilir?
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personeli (akademik ve idari) 

ve öğrencileri Office 365 Pro Plus erişim hakkına sahiptir.
• Office 365 Pro Plus hangi cihazlarda kullanılabilir?

• Office 365 Pro Plus ile üniversite personeli ya da öğrencisi 
olduğunuz sürece Office uygulamalarını aynı anda 5 bilgisayar 
(Windows ya da Mac), 5 tablet ve 5 akıllı telefonda 
kullanabilirsiniz. 

• Bu doküman Office 365 Pro Plus üyeliğinizi başlatmanız ve 
yönetmeniz için yardım amacıyla oluşturulmuştur.



1. ADIM

Office 365 Pro Plus üyeliğinizi başlatabilmek için öncelikle 
https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office

adresine gitmeniz gerekmektedir.

Office 365 Pro Plus üyeliğimi nasıl başlatabilirim?

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


2. ADIM

Office 365’e başlamak için üniversite tarafından verilen 
e-posta adresinizi ilgili kutuya yazın ve «Başlayın» 
butonuna tıklayın.



3. ADIM

Öğrenci olmanız durumunda «Öğrenciyim», akademik 
veya idari personel olmanız durumunda ise 
«Öğretmenim» bağlantısına tıklayarak devam edin.



4. ADIM

Adı, soyadı ve parola alanlarını 
doldurun ve kurumsal e-posta 
adresinize gönderilen kayıt kodunu 
ilgili kutuya girin.

«Başlat» bağlantısına tıklayarak 
devam edin.



5. ADIM

Office 365 Pro Plus’tan haberdar 
etmek istediğiniz kişilerin e-posta 
adreslerini ilgili kutulara girip davet 
«Davet gönder» bağlantısına 
tıklayabilirsiniz. Aksi takdirde 
«Atla» bağlantısına tıklayarak 
devam edin.



6. ADIM

Office 365 Pro Plus’a giriş yaptınız. 
Bilgilendirme mesajını kapatarak 
hesap sayfanızı görüntüleyin.



7. ADIM

Web ortamında çalışabilen araçları kullanmak için bu bölümdeki butonları 
kullanmanız gerekmektedir. Bu araçlarla yapmış olduğunuz çalışmalar 
OneDrive üzerinde tutulur. Daha sonra dosyalarınıza 
https://onedrive.live.com/about/tr-tr/signin/ adresine gidip, kurumsal e-
posta adresiniz ve belirlemiş olduğunuz parolanızla giriş yapıp 
ulaşabilirsiniz.

https://onedrive.live.com/about/tr-tr/signin/


8. ADIM

Bilgisayarınıza yüklenebilen Office 
programlarını indirmek için «Office 
uygulamasını yükleyin» bağlantısına 
tıklayın.



9. ADIM

• Önemli Not: Hesabınızı oluşturduktan sonra 
yazılım indirme Microsoft tarafından birkaç saat 
içinde aktifleştirilmektedir.

• Bu aşamada «Yazılımı yükleyin» bağlantısına 
tıklayarak hesabınıza ikincil bir e-posta adresi 
ekleyin.



10. ADIM

Hesabınıza erişimi kaybetmemek için ikincil bir e-posta 
hesabı eklemeniz gerekmektedir. İkincil bir e-posta hesabı 
eklemek için «Şimdi ayarlayın» bağlantısına tıklayın.



11. ADIM

İkincil e-posta adresinizi «Kimlik Doğrulama E-postası» 
alanına girin ve «bana e-posta gönder» butonuna tıklayın. 
Girmiş olduğunuz e-posta adresine Microsoft tarafından bir 
kod gönderilecektir. Kodu ilgili kutuya girerek «doğrula» 
butonuna tıklayın.



12. ADIM

E-posta adresiniz başarıyla eklendikten sonra «bitir» 
butonuna tıklayarak devam edin.



13. ADIM

• Hesabınız aktifleştirildikten sonra https://portal.office.com
adresinde «Office uygulamasını yükleyin» bağlantısına tıklayın.

• «Office 365 uygulamaları» bağlantısına tıklayarak Office 
uygulamalarını indirebilirsiniz.

• «Diğer yükleme seçenekleri» bağlantısına tıklayarak hesabınızla 
ilgili ayarları (daha önce yapılan yüklemeler vb.) görüntüleyebilir 
ve değişiklikler yapabilirsiniz.

https://portal.office.com/


14. ADIM

«Office 365 uygulamaları» bağlantısına tıkladığınız takdirde Office uygulamalarını Windows üzerinde kurabilmeniz için küçük 
bir kurulum dosyası bilgisayarınıza indirilecektir (Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlarda Office uygulamaları paket olarak 
indirilmektedir). Daha sonra bu kurulum dosyasını kullanarak Office uygulamalarını bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir.



15. ADIM

Kurulum dosyasını açın ve Office uygulamalarının internetten indirilip bilgisayarınıza kurulması için zaman tanıyın. Kurulum tamamlandıktan 
sonra «Kapat» butonuna tıklayın ve bilgisayarınızda Microsoft Word uygulamasını çalıştırın.



16. ADIM

Microsoft Word uygulamasını çalıştırdıktan sonra 
karşınıza gelen ekranda kurumsal e-posta adresiniz ve 
belirlemiş olduğunuz parola ile oturum açmanız 
gerekmektedir. Bu ekranı göremezseniz ekranın sol alt 
köşesindeki «Hesap» sekmesine tıkladıktan sonra gelen 
pencerede «Oturum Açın» butonuna tıklayabilirsiniz.

• Kurumsal e-posta adresinizi girdikten sonra «İleri» butonuna 
tıklayın.

• Daha sonra belirlemiş olduğunuz parolayı girin ve «Oturum 
açın» butonuna tıklayıp oturum açın. 

• Bu andan itibaren bütün Office uygulamalarında oturum açmış 
bulunmaktasınız. Bu işlemi bir defa yapmanız yeterlidir.



17. ADIM

Office 365 ana sayfasında «Diğer yükleme 
seçenekleri» bağlantısına tıklayarak hesabınızla 
ilgili ayarları (daha önce yapılan yüklemeler vb.) 
görüntüleyebilir ve değişiklikler yapabilirsiniz.



18. ADIM

«Hesabım» sayfasındaki «Ofis uygulamaları ve 
cihazlar» bölümünde de Office uygulamaları 
indirme bağlantısı mevcuttur. Bunun yanında 
«Uygulamaları ve cihazları görüntüle» 
bağlantısına tıklayarak kurulum yaptığınız 
cihazları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. 
Office uygulamalarını aynı anda 5 bilgisayar 
(Windows ya da Mac), 5 tablet ve 5 akıllı 
telefonda kullanabilirsiniz.



19. ADIM

«Uygulamalar ve cihazlar» sayfasında Office 
uygulamaları yüklediğiniz cihazlarınızı 
görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

https://portal.office.com adresinden istediğiniz zaman bu bilgilere erişebilir, yükleme dosyalarını 
indirebilir ve cihazlarınızı yönetebilirsiniz.

https://portal.office.com/
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