
 

 

  Bilgi İşlem Müdürlüğü-2020 

Eğitim için AUTODESK Yazılımları İndirme Kılavuzu 

 

Not: Kılavuz Autocad için oluşturulmuştur. Siz sınırsız bir şekilde 

istediğiniz yazılımı indirebilirsiniz. 

 

1.Adım: İhtiyaç duyulan yazılımı seçme 

 

 

 

 

Karşınıza AUTODESK’in sunmuş olduğu yazılımları içeren bu sayfa geldiğinde kullanacak olduğumuz 

Autocad yazılımının hemen altında bulunan “Get started” yazan yere tıklayınız. 
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“Get started” a tıkladıktan sonra sizden Autocad hesabınızla giriş yapmanızı veya yeni hesap 

oluşturmanızı isteyecektir. “CREATE ACCOUNT” diyerek yeni hesap oluşturuyoruz. 

 

 

2. Adım: Hesap Oluşturma 

 

 

“CREATE ACCOUNT” dedikten sonra açılan sayfada istenilen bilgileri (Ülke, Eğitim 

rolünüzü(öğrenci,akademisyen vs.) Kurum türünü ve son olarak doğum tarihi) bilgilerini eksiksiz ve doğru 

şekilde doldurmanız gerekmektedir. İstenilen bilgileri doldurduktan sonra “NEXT” diyerek ilerliyoruz. 
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Kayıt işleminin son aşaması olan bu sayfada ki istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru doldurmamız 

gerekmektedir. 

*Mail adresi ve şifrenizi lütfen aktif kullandığınız mümkünse kurum içerisinde kullanılan edu.tr ile 

oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. 

Bilgileri doldurduktan sonra sözleşmeyi Kabul edip “CREATE ACCOUNT” diyerek hesabınızı oluşturunuz. 
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Hesap oluşturma işleminizi tamamladıktan sonra girmiş olduğunuz mail adresine bir onay mail’i 

gönderecekler ve mail kutunuzu kontrol ederek gelen mail üzerinde ki linke tıklayarak hesabınızı aktif 

etmeniz gerekmektedir. 

 

 

Mail olarak gönderdikleri onay linkine tıkladıktan sonra üstte ki gibi bir sayfa açılacak ve yapmanız 

gereken kırmızı ile işaretli kutucuğu işaretleyip “DONE” butonuna tıklamaktır. 
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“DONE” butonuna tıkladıktan sonra karşınıza bilgi amaçlı hesabınızın erişime açıldığına dair bilgi veren 

bu ekranda “CONTINUE” diyerek geçiniz. 
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3.Adım: Hesap Doğrulama 

 

Hesabımız aktif oldu fakat henüz uygulama indirmemize müsade etmeyecektir. Bizden istenen son 

aşamaya geldik. Kırmızı ile işaretlenmiş olan “GET STARTED” butonuna tıklayınız. 

 

Bu açılan sayfada sizden istenen öğrenci veya akademisyen kimlik kartınızın bir fotoğrafını yüklemenizi 

ve kayıt olurken kullandığınız isim ve soyisminizin yüklediğiniz kimlik bilgileriyle doğru olması gerektiğini 

aksi halde onaylanmayacağını belirten bilgiler mevcut. Lütfen kayıt olurken gerçek bilgiler ile kayıt 

olmaya özen gösteriniz. 

Bu aşamayı tamamlamak ve Autocad için erişim hakkı kazanabilmek için 14 gün süreniz olduğunu lütfen 

unutmayın. 

Kurumsal kimlik fotoğrafınızı yükledikten sonra size gelen onay mail’ine istinaden hesabınıza giriş 

yaparak istediğiniz yazılımı indirebilirsiniz. 


