
AUTODESK ACADEMIC RESOURCE CENTER (ARC) İÇİN – 

Adım adım AutoDesk ürünleri indirme ve lisanslama rehberi 

Eğitim amaçlı olarak öğrenci laboratuvarlarındaki bilgisayarlara kurmak için, AutoDesk 

ürünlerinin nasıl indirileceği ve lisanslama (serial ve key temini) işleminin nasıl yapılacağı aşağıda 

ayrıntılı olarak anlatılmıştır.   

AUTODESK PORTALI İÇİN AKADEMİK HESAP OLUŞTURULMASI 

Lisanslama öğrenci laboratuvarları için yapılacaksa; her bölümden seçilecek sorumlu bir 

kişinin aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda http://www.autodesk.com/academic  adresindeki 

sisteme üye olması, üyelik aktivasyonundan sonra ise aynı kişinin sisteme üye girişi yaparak 

laboratuvardaki bilgisayarlara kuracağı ürünleri indirmesi ve lisans anahtarı oluşturması 

gerekmektedir.   

Örneğin, bir laboratuvarda 40 adet bilgisayar varsa ve tüm bilgisayarlara AutoCAD kurulumu 

yapılmışsa, bölüm sorumlusu siteye kendi bilgileri ile üye girişi yaparak AutoCAD için bir adet 

lisans anahtarı oluşturacak ve bu lisans anahtarını laboratuvardaki 40 bilgisayar için 

kullanacaktır. 40 ayrı lisans anahtarı alınmayacaktır. Aynı sorumlu kişi dilerse yine kendi üye 

bilgileri ile sisteme giriş yapıp, başka bir AutoDesk ürünü için lisans anahtarı oluşturabilecektir. 

Bir bilgisayarda birden fazla AutoDesk ürünü kullanmanın sakıncası yoktur.  

 

ARC (Academic Resourse Center) İÇİN YENİ ÜYELİK İŞLEMİ  

http://www.autodesk.com/academic  adresli site açıldıktan sonra sayfadaki; 

  

  Kısmından “Europe” seçilir. Ekranın alt kısmında ülke listesinden “Turkey” bulunur.    
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“Create Account” linkine basarak kişisel bilgileriniz gireceğiniz yeni bir sayfaya yönlenirsiniz. 

Yeni açılan sayfada Title alanına unvanınızı (eğer unvan yoksa Mr. veya Mrs. gibi ifadeler 

kullanabilirsiniz) e-mail kısmına ise üyelik girişi için kullanacağınız mail adresinizi 

yazmalısınız. Bu adrese doğrulama maili gönderileceğinden adresinden doğru olmasına dikkat 

ediniz. Aynı sayfadaki Account information bölümünde yer alan Create Autodesk ID bilgisi, 

siz mail adresinizi yazdıktan sonra otomatik olarak oluşmaktadır. Bu alanı değiştirmeyiniz. 

Bütün alanlar doğru olarak doldurulduktan sonra SUBMIT butonu ile form gönderme işlemi 

tamamlanır. Mail adresinizi kontrol etmenizi ve hesap doğrulama işlemi yapmanızı belirten bir 

sayfaya yönlenirsiniz. Bu aşamada mail kutunuzu kontrol ediniz.  Hesap doğrulama (account 

confirmasyon) ile ilgili mail geldikten sonra içerisindeki doğrulama linkine tıklarsanız artık 

hesabınız sorunsuz şekilde oluşturulmuş olur.  

Sisteme üye olurken dikkat ediniz.  

- Her bölüm veya program için sadece 1 hesap oluşturulacaktır.  

- Formda yer alan Autodesk ID alanı siz mail adresi yazdıktan sonra otomatik 

oluşmaktadır.  

- E-mail alanına ...@ardahan.edu.tr uzantılı mail adresinizi yazınız.  

- Kayıt işleminden sonra AutoDesk tarafından telefonla aranacağınızdan kayıt 

ekranındaki telefon numarasını mutlaka doğru giriniz.  

- Hesap doğrulama işlemi ve indirdiğiniz ürünlerin serial keyi bu adrese gelecektir.  

- Alacağınız ürün lisansı sadece laboratuvarlar içindir, bireysel kullanımlar için 

Akademisyen veya Öğrenci yardım dosyalarına bakınız.   

  

ÜYE GİRİŞİ  http://www.autodesk.com/academic  adresli site açıldıktan 

sonra sayfadaki;  

  

  Kısmından “Europe” seçilir. Ekranın alt kısmında ülke listesinden “Turkey” bulunur.    
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“Sign in” linkine basarak yeni bir sayfaya yönlenirsiniz. Bu sayfada yeni bir account 

oluşturabileceğiniz gibi aşağıdaki şekilde işaretli olan linkten (sign in here), var olan hesabınıza 

giriş yapabilirsiniz.  

  

Açılan sayfa aşağıdaki şekilde görülen alanları (siteye üye olurken kullandığınız mail adresiniz 

ve şifreniz) doldurarak SUBMIT butonuna basarsanız hesabınıza girişi yapmış oluyorsunuz.  

  

  

Yukarıda anlatılan şekilde AutoDesk sitesine üye olurken kullandığınız mail adresiniz ve 

şifrenizi yazarak hesabınıza giriş yaptığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.   



  

 

Görüldüğü üzere bu ekranda sadece adımız, soyadımız ve mail adresimiz var. Bizim şimdi 

yapacağımız işlem ise yukarıdaki formda görülen bilgileri tamamlayarak daha önce 

bilgisayarlarımıza kurmuş olduğumuz herhangi bir AutoDesk ürününe lisans numarası 

oluşturmak.   

Formdaki “TYPE” kısmından eğitim kurumumuzun tipini seçiyoruz. Üniversitemizde bu 

sadece Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü olarak sınıflandırılmıştır.   

Formdaki “INSTITUTION” kısmında ise, bir üstte seçtiğiniz Fakülte, Yüksekokul veya 

Enstitüye ait Bölüm/Program isimleri gelmelidir. Eğer aradığınız isim listede yok ise “Other…” 

seçeneğini seçerek Bölüm/program ismini listeye kendiniz ekleyebilirsiniz.   

“Other…” seçeneğini seçtiğinizi varsayarak işlemimize devam edelim. Bu seçeneği 

seçtiğinizde Bölüm/Program bilgilerini girebileceğiniz yeni bir sayfa ile karşılaşırsınız.  



 

 

 

 

Yukarıdaki şekilde görülen alanları aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda doldurunuz;  

Educational institution: Bölüm veya program ismi.  

Educational institution in local language: TURKISH  

Segment: Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü  

ADD MY SCHOOL: Tüm alanları doldurduktan sonra bu butona basarak formu gönderiniz.  

Şimdi ise kaydınızın alındığını, verdiğiniz bilgiler incelendikten sonra listeye ekleneceğini 

belirten bir mesaj alacaksınız. Bu aşamada artık yapacağınız tek şey listeye eklemek istediğimiz 

bilginin AutoDesk tarafında onaylanmasını ve listeye eklenmesini beklemek. Bu işlem 1-2 gün 

alabilir. Autodesk, bu onaydan sonra mail adresinize herhangi bir bildirim göndermemekte ve 

zaman zaman sizin girip kontrol etmenizi istemektedir.   

  



AUTODESK PROGRAMLARIN İNDİRİLMESİ  

http://www.autodesk.com/academic  adresli web sitesine akademik hesabınızla giriş 

yaptığınızda sol tarafta görülen menü;  

  

şeklindedir. Bu menüden FREE SOFTWARE linkine tıklayarak tüm programların listesine 

ulaşmanız mümkündür. Listenin başındaki;   

  

filtresine dikkat ediniz. 3 yıl tamamen ücretsiz sunulan tüm bu programlardan istediğinizi 

indirebilir ve sonra aşağıda anlatıldığı şekilde lisans numarasını alabilirsiniz. İndirmek ve 

kurmak istediğiniz programın linkine tıkladığınızda eğer üye girişi yapmamışsanız aşağıdaki 

sayfa ile karşılaşırsınız;  
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Eğer daha önce üye olmuşsanız yani bir hesabınız var ise SIGN IN alanından hesabınıza giriş 

yapınız. Üye değilseniz bireysel kullanımlar için aşağıdaki adımları uygulayınız. 

Laboratuvarlar için gereken YENİ ÜYELİK işlemi (ARC ACCOUNT) aşağıda ayrıca 

anlatılmıştır.  

Yukarıdaki şekilde gösterilen yerden (SIGN IN) üye girişi yaptığınızda alt bölümlerin aktif 

olacağını göreceksiniz. Artık bu aşamada versiyon, lisan (dil) ve işletim sistemi seçiminizi 

yaparak istediğiniz programı indirebilirsiniz.  

  



  


