
Office365 
Kullanım Rehberi Velileri için



Neden Teknoloji?
İletişim ve iş birliğini artırmak 
Öğrenme durumlarını kayıt altına almak 
Öğrenme çıktılarını yükseltmek 
Öğrencilere dijital beceriler kazandırmak 
Eğitimi 4 duvar arasından çıkarmak



Mobil Cihazlarda Kullanım
Telefon ya da tabletinizden uygulama mağazasına girin. 

Aşağıdaki uygulamaları cihazınıza indirin.

Outlook OneDrive Teams Word Powerpoint Excel



Yükleme  
TAMAM!

Şimdi, öğrenci 
hesap bilgilerini 

kullanarak 
uygulamalara, 

örneğin Teams'e 
giriş yapalım.

Tüm ofis uygulamalarına bu hesap bilgileriyle giriş yapılır. Öğrenci için Office 365 hesap bilgileri okul 
tarafından sağlanan ve sonu yesilyurtacikoleji.k12.tr uzantısıyla biten email adresi ve şifredir.

Office 365 Apps

http://yesilyurtacikoleji.k12.tr


Teams uygulamasının ana sayfasına girdiğinizde, öğrencinin dahil olduğu sınıf ve dersleri göreceksiniz.



Bildirimleri 
görmek için bu 
butonu kullanın Yazılı, sesli ve görüntülü 

görüşmeler
Sınıf ve dersler 

ana ekranı

Takvim  
(Android cihazlarda bu 
kısımda ödevler ya da 

atamalar butonu 
bulunur.)

Sesli aramalar

Sınıf ve dersler 
genel sayfası

Derse özel sayfa

Uygulama 
ayarları

Profil ayarları
Tea

ms
 An

ato
mi

si



Ödevleri Nasıl Görüntüleyeceğiz?
iPhone telefonlar için

1 2 3 4



Ödevleri Nasıl Görüntüleyeceğiz?
Android telefonlar için

1 2 3 4 5



Bilgisayarda Kullanım

www.yesilyurtacikoleji.k12.tr web sayfasına gidin ve 
sağ üstte yer alan       logosuna tıklayın. 

Sizi Office 365 ana sayfasına yönlendirecektir. Daha 
sonra öğrenci hesap bilgileri ile giriş yapın.

http://www.yesilyurtacikoleji.k12.tr


1 2

Teams ikonunu tıklayın 
ve sanal sınıfa geçin.

Eğer bilgisayarınızda 
ofis programları yoksa 
buradan ücretsiz 
olarak indirebilirsiniz.



Eğer Teams'i bilgisayarda ilk defa açıyorsanız muhtemelen şöyle 
bir sayfayla karşılaşacaksınız. 

Masaüstünde Teams'e Giriş

Teams'in masaüstü 
versiyonu da mevcuttur. 
İsterseniz buradan 
indirebilirsiniz.

Ya da doğrudan web 
uygulamasıyla devam 
edebilirsiniz.



Öğrencilerin, öğretmenler tarafından eklendiği tüm sanal sınıflar Teams 
ana sayfada böyle görünür. Mesela Sosyal Bilgiler sınıfına girelim.



Sosyal Bilgiler sınıfının ana sayfası Ödevleri ve sonuçları buradan 
görüntüleyebilir ve tamamlayabilirsiniz.

Sınıfın genel sayfası.



Ödevler sayfasında bir ödevi görüntüleyelim Ödev detaylarına bakalım



Bir ödevi Teams üzerinde öğrenci yapsın. Örneğin verilen ödev içerisinde bir sunum 
hazırlama görevi var. Öğrenci, Teams'den hiç ayrılmadan sunum görevini ve herhangi 
bir görevi tamamlayıp teslim edebilir.



Öğrenci görevini tamamlayıp Teslim Et dediğinde, ödev öğretmenin 
değerlendirmesi için yönlendirilir. Öğretmen inceleyip not ya da geri 
bildirim verir. Bu da öğretmenin Teams ödev kontrol ekranı.



Öğretmen değerlendirmesinden sonra öğrenciler, Ödevler sekmesindeki Tamamlandı 
kısmından notlarını ve öğretmen geri bildirimlerini görebilirler. Örneğin: 



Herhangi bir sorunuz olduğunda bilişim öğretmenimiz Emine Durmuş'dan destek 
alabilirsiniz. emine.durmus@yesilyurtacikoleji.k12.tr

TEŞEKKÜRLER

mailto:emine.durmus@yesilyurtacikoleji.k12.tr

