
Azure for Education
• Azure for Education Nedir?

• Azure for Education (Eğitim için Azure) Microsoft’un geliştirmiş 
olduğu ve öğrencilerin ve eğitimcilerin bulut tabanlı beceriler 
geliştirmek için ihtiyaç duyduğu geliştirici araçları ve öğrenim 
kaynaklarını içeren bir platformdur.

• Azure for Education’ı kimler kullanabilir?
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personeli (akademik ve idari) 

ve öğrencileri Azure for Education erişim hakkına sahiptir.
• Azure for Education hangi cihazlarda kullanılabilir?

• Azure for Education ile üniversite personeli ya da öğrencisi 
olduğunuz sürece Azure platformu üzerinde bulunan 100’den 
fazla uygulamadan ve eğitimden ücretsiz yararlanabilir ve size 
tanımlanan 100 ABD doları tutarındaki kredi ile diğer ücretli 
uygulamaları satın alabilirsiniz.

• Bu doküman Azure for Education üyeliğinizi başlatmanız ve 
yönetmeniz için yardım amacıyla oluşturulmuştur.



1. ADIM

Azure for Education üyeliğinizi başlatabilmek için öncelikle 
https://portal.azure.com

adresine gitmeniz gerekmektedir.

Azure for Education’ı kullanabilmeniz için öncelikle 
Office 365 Pro Plus kaydınızı tamamlamış olmanız 

gerekmektedir. Office 365 Pro Plus kaydınızı 
yapmadıysanız ilgili dokümana başvurunuz ve 

ardından bu dokümandaki adımlarla devam ediniz.

https://portal.azure.com/


2. ADIM

Üniversite tarafından verilen e-
posta adresinizi ilgili kutuya yazın 
ve «İleri» butonuna tıklayın.



3. ADIM

Daha önce Office 365 üyeliğiniz için 
oluşturmuş olduğunuz parolayı ilgili 
kutuya yazın ve «Oturum açın» 
butonuna tıklayın.



4. ADIM

Microsoft Azure platformuna giriş yaptınız. Azure hakkında bilgi almak için «Turu başlat» 
butonuna tıklayabilirsiniz ya da «Belki daha sonra» butonuna tıklayıp platforma erişebilirsiniz. 



5. ADIM

Microsoft Azure üzerinde bulunan yazılım ve eğitimlere erişmek için arama çubuğunda «eğitim» 
kelimesini aratın ve daha sonra «Hizmetler» başlığı altında görünen «Eğitim» bağlantısına tıklayın.



6. ADIM

Microsoft tarafından 
tanımlanan 100 ABD doları 
tutarındaki krediyi almak için 
«Claim your Azure credit
now» butonuna tıklayın.



7. ADIM

Yeni sekmede açılan sayfada 
«Activate now» butonuna tıklayın.



8. ADIM

«Ülke kodu» menüsünden Türkiye’yi seçip, cep telefonu 
numaranızı başında «0» olmadan 10 haneli olarak girin ve 
«Bana mesaj gönderin» butonuna tıklayın.



9. ADIM

Cep telefonunuza SMS olarak iletilen 
altı haneli kodu ilgili kutuya girin ve 
«Kodu doğrula» butonuna tıklayın.



10. ADIM

Bir sonraki sayfada cep telefonunuzu 
tekrar 10 haneli olarak girin.

«Sonraki» butonuna tıklayın.



11. ADIM

Azure for Education kullanım şartlarını kabul edin 
ve «Kaydol» butonuna tıklayın. Bu işlemle birlikte 
100 ABD doları tutarındaki krediyi hesabınıza 
tanımlamış buluyorsunuz.



12. ADIM

https://portal.azure.com adresine 
tekrar gittiğinizde «Learning 
resources» menüsü altında 
bulunan «Yazılım» ve «Öğrenim» 
bağlantılarını kullanarak size 
ücretsiz sunulan yazılımları ve 
eğitimleri görüntüleyebilirsiniz.

https://portal.azure.com/


13. ADIM

«Yazılım» menüsüne tıkladığınız takdirde bu kategoride size sunulan ürünleri listeleyebilirsiniz. 



14. ADIM

«Öğrenim» menüsüne tıkladığınız takdirde bu kategoride size sunulan ürünleri listeleyebilirsiniz. 
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