
 

 

 YTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

 MICROSOFT AZURE DEV TOOLS İLE LİSANSLI YAZILIM İNDİRME KILAVUZU 

 

Giriş 

Microsoft tarafından sağlanan yazılımlara Azure Dev Tools For Teaching programı ile 
erişim sağlayabilirsiniz.  

Bu döküman üniversitemiz öğrenci ve akademik/idari personelinin Microsoft’un eğitim 
yazılımlarına nasıl erişebileceklerini ve indirebileceklerini anlatmaktadır.  

Azure Dev Tools for Teaching Üyelik  
1. https://azureforeducation.microsoft.com/devtools adresine giderek "Sign In" yazan 

yere tıklayınız. 

 

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools


2.  Yönlendirildiğiniz sayfada üniversite e-posta adreslerinizi ( Öğrenci: 
"@std.yildiz.edu.tr" / Personel: "@prs.yildiz.edu.tr" ) yazınız ve "İleri" ye tıklayınız. 

 

3.  Parolanızı giriniz ve "Oturum açın" simgesine tıklayınız. 

 

4.  "İleri" simgesine tıklayınız.  

  NOT: Eğer daha önce sistemde kayıtlı telefon numaranız veya alternatif e-posta 
adresiniz varsa bu ekran sizlerde çıkmayacaktır. Dolayısıyla 9. adımdan devam 
edebilirsiniz. 



   

   

5.  "Kimlik Doğrulama Telefonu yapılandırılmamış. Şimdi ayarlayın" sekmesine 
tıklayın. 

 



6.  Kimlik doğrulamada kullanacağınız telefon numaranızı giriniz ve "bana mesaj 
gönder" sekmesine tıklayınız. 

  

7.  Telefonunuza gelen doğrulama kodunu girip "doğrula" sekmesine tıklayınız. 

  

8.  Doğrulama başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra "bitir" sekmesine tıklayınız. 

 



9.  Yönlendirilen sayfada tekrar parolanızı giriniz. 

 

10.  "Evet" veya "Hayır" seçeneklerinden herhangi birini seçerek devam ediniz. 

 



11.  Açılan sayfada telefon numaranızı giriniz ve "Bana mesaj gönderin" sekmesine 
tıklayınız. 

  

12.  Telefonunuza gelen doğrulama kodunu giriniz ve "Kodu doğrula" sekmesine 
tıklayınız. 

  

13.  Telefonla kimlik doğrulama işleminizi gerçekleştirdikten sonra “Koşulları kabul 
edin” butonuna tıklayın. Ardından servislere erişim portalına otomatik 



yönlendirmenin gerçekleştirilmesini bekleyin. 

  

14.  Görüntülenecek sayfada soldaki kolonda yer alan "Yazılım" butonunu tıklayarak 
indirebileceğiniz yazılımların listesine erişebilirsiniz. 

 

 



   

Microsoft Yazılımı İndirme 

Örnekte Windows 10 işletim sistemi imaj dosyasının indirme aşamaları gösterilmiştir: 

1. Sol bölmedeki "Yazılım" yazan yere tıklayın ve Windows 10 Education, Sürüm 1809'u 
seçiniz.

 

2. Kırmızı okla belirtilen "Anahtarı Görüntüle" üzerine tıklayarak ürün anahtarınızı 
görüntüleyin ve kopyalayıp herhangi bir dosyaya kaydedin. Çünkü bilgisayarınıza 
Windows 10 işletim sistemi kurarken bu lisans anahtarına ihtiyacınız olacak.

 

3. Ürün anahtarınızı kopyalayıp kaydettikten sonra "2" numaralı ok ile gösterilen "İndir" 
sekmesine tıklayın. Ardından Windows 10 imaj dosyanızın indirme işlemi 



başlayacaktır.

 

4.  Ayrıca sol bölmedeki "Profile" yazan yere tıkladığınızda bu zamana kadar indirmiş 
olduğunuz yazılımların listesine ulaşabilirsiniz.
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