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A. OFFICE 365 NEDİR? KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR? 
Office 365 Microsoft tarafından sağlanan her yerden erişebileceğiniz Office dökümanlarınızı (Word, Excel, 
PowerPoint vb.) web üzerinden düzenleyebileceğiniz, anlık mesajlaşma ve görüntülü sesli konferans 
yapabileceğiniz, dosyalarınızı paylaşabileceğiniz bir bulut platformudur. Bu platform sayesinde Office 
yazılımlarını çevrimiçi kullanabilirsiniz.  
 
Office 365’in sağladığı Microsoft Teams uygulaması ile eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı ekiplere dahil 
olabilir, dosya paylaşımı yapılabilir, iletişim kurabilir ve çevrimiçi görüşmelere katılım sağlayabilirsiniz. Bu 
sayede uzaktan eğitim sürecinde derslerinizi takip edilebilir, bölümünüzden gelen dosyalara ve toplantılara 
erişebilir ve ödevlerinizi teslim edebilirsiniz.  
 
B. OFFİCE 365 KURULUMU 

Office 365’i bilgisayarınıza/telefonunuza yüklemek için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak yüklemeyi 
tamamlayabilirsiniz. İnternet tarayıcınızdan da sisteme giriş yapabilirsiniz.  

1) Bilgisayar tarayıcınızdan office.amasya.edu.tr adresine gidiniz. 

2) Adınıza açılan hesaba giriş yapabilmek için bilgilerinizi doldurunuz.** 

   Giriş hesabınız: öğrencinumaranız@ogrenci.amasya.edu.tr 

   Şifreniz: (TC kimlik numaranız) 

**Kayıt ve giriş işlemleri ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan 
Nermin ÇİFTÇİ ile iletişime geçebilirsiniz (Telefon: 0358 211 50 05 – Dahili: 5200). 

 

3) Giriş yaptıktan sonra Office uygulamasını yükleyin butonuna tıklayıp kurulum dosyasını indiriniz (Şekil 1 ve 
Şekil 2’de gösterildiği gibi). 

  

Şekil 1. Office 365 Giriş Menüsü 

 



 

 

Şekil 2. Office 365 İndirme Seçenekleri 

 

4) İndirilen dosyalar arasında kurulum dosyasına tıklayarak kurulumu gerçekleştiriniz. Uyarı çıkması halinde 
gerekli izinleri veriniz (Şekil 3). 

 

Şekil 3. İndirilenler sekmesi 

5) Kurulumun gerçekleşmesini bekleyiniz (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Yükleme Ekranı 

 



6) Office Yazılımları kurulumu sonrasında başlat menüsünden Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
yazılımlarından birini çalıştırınız. Yazılım açıldıktan sonra Oturum Aç menüsüne yukarıdaki 1. Adımda 
belirtilen ya da sonrasında belirlediğiniz şifreniz ile kullanıcı mailinizi giriniz (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Oturum açma ekranı 

C. OFFİCE 365 İLE ÇEVRİMİÇİ OFFİCE YAZILIMLARININ KULLANILMASI 

Office 365 ile bilgisayarınıza herhangi bir kurulum yapmadan Office yazılımlarını kullanmanız mümkündür. Bu 
sayede herhangi internet erişimi olan bir bilgisayarda bilgisayara yazılımları yüklemeden de çalışabilir, 
dosyalarınızı isterseniz bilgisayara isterseniz çevrimiçi platformda saklayabilirsiniz. Çevrimiçi olarak Office 
kullanmak için aşağıdaki işlem sırasını takip edebilirsiniz. 

1) Bilgisayar tarayıcınızdan office.amasya.edu.tr adresine gidiniz. 

2) Adınıza açılan hesaba giriş yapabilmek için bilgilerinizi doldurunuz.** 

   Giriş hesabınız: öğrencinumaranız@ogrenci.amasya.edu.tr 

   Şifreniz: (TC kimlik numaranız) 

**Hesabınıza girişte sorun yaşarsanız üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan Nermin ÇİFTÇİ ile 
iletişime geçiniz. (0358 211 50 05 Dahili 5200) 

 

3) Giriş yaptıktan sonra Office uygulamasını yükleyin butonuna tıklayıp kurulum dosyasını indiriniz (Şekil 1 ve 
Şekil 2’de gösterildiği gibi-Şekil 6). 

 

Şekil 6. Office 365 Giriş Menüsü 

 



4-) Aşağıda gösterilen alt alta butonlarda Office 365 içinde yer alan tüm yazılımlar yer almaktadır. Tıklayarak 
çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Office uygulamaları 

5-) Çevrimiçi olarak çalıştığınız belgelerin nerede kayıtlı olduğunu görebilmek için çalışma menüsünün en 
üstünde yer alan bölüme tıklayabilirsiniz(Şekil 8). Dosyanın ismini ve konumunu değiştirebilirsiniz (Şekil 9). 

 

Şekil 8. Kaydet ve isim menüsü  

 

 

Şekil 9. Belge ismi ve konumu 

 

 

 

 

 



6-)Dosya Butonuna tıklayarak aşağıdaki seçeneklere ulaşabilir, farklı kaydetme, pdf olarak indirme vb. 
işlemlerinizi yapabilirsiniz (Şekil 10).  

 

Şekil 10. Kaydetme seçenekleri ve dosya sekmesi 

 

D. MİCROSOFT TEAMS KULLANIMI VE BİLGİSAYAR KURULUMU 

Microsoft Teams uygulamasını tıpkı diğer Office uygulamaları gibi bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirip 
kurabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz (Şekil 11).  

1-) Bilgisayar tarayıcınızdan office.amasya.edu.tr adresine gidiniz ve giriş yapınız.  

2-) Sol tarafta bulunan alt alta butonlardan Microsoft Teams uygulamasına tıklayınız.  

3-) Sağ üst köşedeki hesabınıza dair fotoğrafınızın bulunduğu bölüme gelip tıklayarak “Masaüstü 
uygulamasını indir” ibaresine tıklayınız. 

 

Şekil 11. Kullanıcı menüsü 

 

 



4) İndirdiğiniz kurulum dosyasına tıklayarak kurulumu gerçekleştiriniz (Şekil 12).  

 

Şekil 12. İndirilenler sekmesi 

 

E. MİCROSOFT TEAMS KULLANIMI 

Microsoft Teams’e giriş yaptıktan sonra Sol sekmede “Ekipler” Butonuna tıklayarak dahil olduğunuz grupları 
görebilirsiniz. Dahil olduğunuz gruplara tıklayarak giriş yapabilirsiniz (Şekil 13).  

 

Şekil 13. Ekipler ekranı 

Açılan ekipler bölümünde sol tarafta ilgili klasördeki duyulara ulaşabilirsiniz. Sağ bölümdeki akış kısmında ise 
ders yürütücülerinin gönderilerini, ödev duyurularına ulaşabilirsiniz(Şekil 14’e bakınız). 



 

Şekil 14. Ekipler ekranı ve gönderiler ekranı 

Aşağıdaki görselde (Şekil 15) Gönderiler, Dosyalar, Sınıf Not Defteri, Ödevler, Notlar Bölümü yer almaktadır. 
Burada gönderiler bölümünde en alt bölümde Yeni Görüşme butonuna tıklayarak bütün sınıfın görebileceği 
gönderiler yazabilirsiniz. Dosyalar bölümünde ise yeni dosyalar paylaşabilir, paylaşılan dosyaları (Microsoft 
Word, Excel, powerpoint , pdf formatlarında) indirebilirsiniz. Ödevler bölümünde ise ödevlerinizi belirtilen 
açıklamalar dahilinde belirlenen tarihe kadar yüklemeniz mümkündür. Notlar bölümünde ise yüklediğiniz 
ödevlerden aldığınız puanları öğrenebilirsiniz.  

 

Şekil 15. Üst butonlar 

Ödev yüklemek için açıklanan ödevi İş ekle butonuna tıklayarak açılan pencereden seçip ekle tuşuna 
basmalısınız (Şekil 17.) Ekleme işleminde isterseniz bir bağlantı linki tanımlayabilir, One Drive üzerinden 
paylaşabilir ya da sol kısmındaki “Bu cihazdan karşıya yükle” butonuna tıklayarak bilgisayarınızdan 
seçebilirsiniz. Dosyayı ekledikten sonra Şekil 16’da görülen Teslim Et butonuna tıklamanız gerekmektedir. 
Dosyayı ekledikten sonra Teslim Et butonuna tıklanmadığı sürece ödev gönderilmez.  

 

Şekil 16. Ödevler sekmesi 

 



 

Şekil 17. İş ekle ekranı 

Dahil olduğunuz ekibin Gönderiler bölümünde dersin yürütücülerinin planlanmış ya da anlık toplantı bilgisi 
yer almaktadır. Toplantı saatinde ilgili gönderiye tıklayarak toplantıya dahil olabilirsiniz (Şekil 18). 

 

Şekil 18. Gönderiler sekmesinde bir toplantı gönderisi 

Sol üst bölümdeki Katıl butonuna tıklayarak toplantıya katılabilirsiniz (Şekil 19). 

 

Şekil 19. Toplantıya katılım ekranı 

 

 

 



Katıl tuşuna bastığınızda açılan ekranda kamera ve mikrofon izinlerini verdikten sonra Şimdi Katıl butonu ile 
toplantıya katılabilirsiniz (Şekil 20.). 

 

Şekil 20. Katılım ekranı 

 

Sorularınız için odemir@ncsu.edu ya da sonmezmarc@gmail.com’a mail atabilirsiniz. 

mailto:odemir@ncsu.edu
mailto:sonmezmarc@gmail.com’a

