
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

MİCROSOFT AZURE BASİT KULLANMA KILAVUZU 

 

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) 

https://bidb.alanya.edu.tr 
1 

 

Üniversitemiz ve Microsoft ile yapılan kampüs anlaşması sonucunda, kurumumuzda çalışan personel veya 

öğrenciler, Microsoft Azure bulut veritabanında yer alan programları ücretsiz ve lisanslı olarak mevcut bilgisayarlarına, 

tablet veya telefonlarına (ios/andorid cihazlar) indirebilirler veya online olarak kullanabilirler.  

Microsoft Azure, Microsoft’un Bulut uygulama geliştirme ve altyapı platformudur. Bu platform bizlere internet 

üzerinde çalışan ve verilerini de Microsoft Data Center üzerinde tutabilen internet uygulamaları geliştirebilmemize 

olanak sağlar. Microsoft un Bulut çözümü ile geliştirilen uygulama verileri istenirse bulut üzerinde çalışması 

sağlanabilir ve/veya geliştirilen bir uygulamanın bulut üzerinde oluşturulan sanal makineler ile host edilebilmesi 

sağlanabilir.  

Microsoft Azure platformunda; Windows 10, Windows Server ailesi, Project, Visio, Visual Studio, SQL Server 

vb. çok sayıda Microsoft yazılımına ücretsiz ve lisanslı olarak ulaşılabilmektedir. 

Microsoft Azure’de sağlanan çoğu hizmet Üniversitemiz öğrencilerine ücretsizdir. Ücretli olan programlar ise 

yine Üniversitemiz öğrencilerine 12 ay’a kadar ücretsizdir. Daha sonradan uygulama kullanılmaya devam edilmek 

istenirse Microsoft Azure belli miktarlarda ücretsiz kredi sağlayabilir.  

NOTLAR 

1- Aşağıdaki görsel anlatım sadece Windows bilgisayarlar için hazırlanmıştır.  

2- Microsoft Azure uygulamaları, İOS ve Andorid cihazlarda, ilgili uygulama mağazasından indirildikten 

sonra kurumsal e-posta adresi ve şifresi ile giriş/login yapılarak lisanslı ve ücretsiz olarak kullanılabilir. 

 

 

 

 

1. Bilgisayarınızın internet tarayıcısından portal.azure.com adresine giriş yapınız. 

 

2. Gelen ekranda, tarafınıza verilen kurumsal e-posta adresinizi yazınız ve ileri tıklayınız.  

 

Personel için : adı.soyadı@alanya.edu.tr 

Öğrenci için : öğrencinumarası@ogr.alanya.edu.tr  

 

A- SİSTEME GİRİŞ 

 

https://bidb.alanya.edu.tr/
file:///C:/Users/ALKU/Desktop/portal.azure.com
mailto:adı.soyadı@alanya.edu.tr
mailto:öğrencinumarası@ogr.alanya.edu.tr
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3. Gelen ekranda, tarafınıza verilen kurumsal e-posta adresinize ait parolanızı yazınız ve  

Oturum açın alanını tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

1. Bu ekranın sağ tarafında “Öğrenci avantajlarına erişin” alanında yer alan “Keşfet” alanını 

tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

B- UYGULAMAYI KULLANMA 

https://bidb.alanya.edu.tr/
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2. Gelen ekranda, “öğrenme kaynakları” altında yer alan alanlardan birini seçebilirsiniz. Bu alanların tanıtımı 

aşağıdaki diğer görsellere yer almaktadır.  

 

 

 

 

3. “Roller” sekmesine tıklayarak bulut teknolojilerinde hemen çalışmaya başlayabilirsiniz.   

 

 

 

 

 

 

 

https://bidb.alanya.edu.tr/
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4. “Yazılım” sekmesine tıklayarak Microsoft’un sunduğu uygulamaları kişisel bilgisayarınıza ücretsiz 

olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.  

 

 

 

 

5. “Öğrenim” sekmesine tıklayarak Azure ve Azure  içerisinde yer alan uygulamaların nasıl kullanıldığı 

hakkında ücretsiz eğitim arabilirsiniz. 

 

 

 

https://bidb.alanya.edu.tr/

