
Microsoft Office 365 Üyeliği Rehberi 

 Microsoft Office 365 üyeliği “edu” uzantılı herhangi bir e-posta hesabı üzerinden 
sağlanabilmektedir. A1 düzeyinde sağlanan lisansı, üniversitemiz tarafından edinilen Kampüs 
Üyelik Lisansına istinaden A3 düzeyine yükseltilebilmektedir. Bunun için önce A1 düzeyinde 
üyelik işlemi sonrasında A3 düzeyine yükseltme yapılması gerekmektedir.  

A1 ve A3 lisanslarının sağladığı faydalar ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi 
ziyaret edebilirsiniz: 
https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans 

 

Microsoft Office 365 üyeliğinizi aktif edip A1 lisansı ile kullanmaya başlamak için; 

 https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office adresine girin 
 “Okul e-posta adresinizi girin” kısmına @iste.edu.tr uzantılı e-posta adresinizi yazıp 

“BAŞLAYIN” bağlantısına tıklayınız. 
 Öğrenci iseniz “Öğrenciyim”, personel iseniz “Öğrenciyim” veya “Öğretmenim” 

seçeneğine tıklayınız. 
 Adınızı, soyadınızı, parolanızı ve tekrar parolanızı girdikten sonra, e-posta adresinize 

gelen kodu da girip “Başlat” bağlantısına tıklayın 
 Hesabınız oluşturulacak ve bu aşamada, tarafınıza atanan lisans A1 lisansı olacaktır. A1 

lisansı ile Outlook, Word, PowerPoint, Excel ve OneNote gibi Office 365 ürünlerini 
bulut tabanlı olarak, çevrimiçi şekilde çalıştırabilirsiniz. 

İhtiyaç duymanız halinde, lisansınızı ücretsiz olarak A3’e yükseltebilirsiniz. A3 lisansı 
ile çevrimdışı olarak da kullanabileceğiniz Office uygulamalarını, kullanıcı başına en çok 5 
tablet, 5 telefon ve 5 bilgisayara yükleyebilirsiniz.  

A1 lisansınızı A3’e yükseltmek için; 

 https://iste.edu.tr/kullanici adresine giriniz. 
 Üniversitemizce sağlanan e-posta hesabınız ile oturum açınız. 
 Solda yer alan “Microsoft Office 365 Lisansları” menüsüne tıklayınız. 
 Açılacak sayfadaki açıklamaları okuduktan sonra Microsoft “Office 365 A3 Lisansına 

Yükselt” butonuna tıklayınız. 
 A1 lisansınız A3’e yükseltilmiş olacaktır. A3 lisansınızı bilgisayarınıza, cep 

telefonunuza veya tabletinize kurduğunuz Office araçlarını lisanslamak için 
kullanabilirsiniz. 
 
Bilgisayarınızda yoksa masaüstü Office araçları kurulumu için; 
 

 https://office.com/ adresine giriniz. 
 A1 lisansı alırken üye olduğunuz bilgiler ile giriş yapınız. 
 Giriş yaptıktan sonra sağ üstte yer alan “Office uygulamasını yükleyin” butonuna ve 

daha sonra “Office 365 uygulamaları” seçeneğine tıklayınız. 
 Bu aşamada “OfficeSetup.exe” isimli bir dosya inecektir. Bu dosyayı çalıştırıp 

yüklemeyi tamamladıktan sonra üniversitemizce sağlanan e-posta adresiniz ve A1 



lisansı alırken belirlediğiniz parola ile uygulamada oturum açıp ofis araçlarını A3 lisansı 
ile kullanmaya başlayabilirsiniz. 
 
Önemli Bilgilendirme:  
 
A1 lisansını “edu” uzantılı bir e-posta hesabına sahip herhangi bir kullanıcı 

edinebiliyorken A3 lisansını sadece anlaşmalı kurumların kullanıcıları edinebilmektedir. 
Üyelik gerçekleştiren kullanıcılara ait herhangi bir kişisel veri, tarafımızca ilgili platform ile 
paylaşılmamakla birlikte, üyelik aşamasında ve sonrasında bazı bilgileriniz ilgili platform 
tarafından işlenmekte ve yurtdışı sunucularında barındırılabilmektedir. Bundan dolayı, 
üniversitemiz kaynakları ile sağlanan A3 düzeyi üyeliği aşamasında elektronik ortamda Açık 
Rıza Beyanınız talep edilecektir. 

 

Office 365 A1 üyeliğinizi oluşturmak için: 
https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office 
 
Office 365 A1 üyeliğinizi A3’e yükseltmek için: 
https://iste.edu.tr/kullanici 

  


