Talimatlara erişin:

masaüstü, dizüstü bilgisayar ve
Chromebook

Adım 1

Hesap Oluşturma

Eğitim Topluluğu'na gidin.
Eğitim Topluluğu ürünler sayfasına gidin ve AutoCAD® ürün
kutucuğu altındaki "Şimdi Başlayın" seçeneğini seçin.

Hesabınızda oturum açın veya bir
Autodesk Account hesabı oluşturun.

Hesabınızı oluşturduğunuzda rolünüzü
belirleyin.
Okulunuzun bulunduğu ülkeyi girin, öğrenci mi yoksa
eğitmen mi olduğunuzu belirtin ve kurum türünüzü
onaylayın.
Not: Sonraki süreçte okulunuzun adını onaylamanız gerekecek okul
listesine bilgi sağlayacağından, kurum türünüzü doğru seçmeniz
önem taşımaktadır.

Autodesk Account hesabı oluşturmak
için adınızı, soyadınızı, e-postanızı ve
parolanızı girin.
Not: Autodesk® yazılım ve hizmetlerine eğitim amacıyla ücretsiz
erişmeye uygun olduğunuzu onaylayabilmemiz için Autodesk
Account hesabınızdaki adınızın ve soyadınızın, okul kaydınızla veya
istihdam bilgilerinizle eşleşmesi gerekir.
Örneğin: Okul kimliğinizde "Susan Smith" yazıyorsa "Sue Smith"
yazmak yerine onu tercih edin.

E-postanızı kontrol ederek
e-posta adresinizi onaylayın.

Autodesk Account hesabınız doğrulandı.

Adım 2

Uygunluğunuzu doğrulatma

Bize okulunuzdan ve ürünlerimizi nasıl
kullanacağınızdan bahsedin.

"Devam Et" seçeneğine tıklayın.

Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edin
ve "Uygunluğu doğrula" seçeneğine
tıklayın.

Tebrikler. SheerID, uygunluğunuzu
hemen onaylarsa bu ekranla
karşılaşırsınız. Onaylamazsa, lütfen
ek belgelerle ilişkili sonraki bölümü
okuyun.

Kayıt veya çalışma durumunuzu
onaylayan bir belge yüklemeniz
gerekebilir. Paylaştığınız belgelerin
solda belirtilen üç kriteri karşılaması
önemlidir.
Uygunluk durumunuzun üçüncü taraf doğrulama hizmeti
sağlayıcımız SheerID tarafından belirlenmesi, belgeyi
göndermenizin ardından 48 saat kadar sürebilir. Uygun
bir belge yüklemek için 14 gün vaktiniz olduğunu ve
uygunluğunuz onaylanana kadar Eğitim planı üzerinden
Autodesk ürünlerine ve hizmetlerine erişemeyeceğinizi
unutmayın. Kabul edilebilir bir belge yüklemek için üç hakkınız
vardır. Uygun olabilecek belgelere örnek olarak şunlar verilebilir:
• Kayıt makbuzu
• Okul harcı makbuzu
• Öğrenci kimliği (Fotoğraf zorunlu değildir ve çıkarılabilir.
Tarihler dahil edilmelidir.)
• Eğitim kurumundan resmî mektup (Öğrenci şablonu,
akademisyen şablonu ve BT/ laboratuvar yöneticisi şablonu için
örneklere buradan bakabilirsiniz.)
• Transkript
• Çalışan kimliği veya okul web sitesindeki akademisyen
listesinin bağlantısı (Fotoğraf zorunlu değildir ve çıkarılabilir.)

Adım 3

Uygunluk durumunuzu onaylayan bir
e-posta alırsınız.
Autodesk yazılım ve hizmetlerine eğitim amaçlı erişiminiz
onaylandığında, onay e-postası alırsınız.

Ürünü edinin
Eğitim amaçlı erişiminiz
onaylandığında, Eğitim Topluluğu'na
geri dönerek AutoCAD kutucuğundaki
"Ürünü edinin" seçeneğine tıklayın.

AutoCAD ürün kartında "YÜKLE" veya
"İNDİR" öğesine tıklayın.
Not: AutoCAD'i tamamen indirmenize veya kurmanıza gerek
YOKTUR ancak "YÜKLE" seçeneğine tıklamak, AutoCAD
paketindeki tüm ürünlere ilişkin hakkınızı etkin hale getirir.
"YÜKLE" düğmesine tıkladıktan sonra, indirme ve kurulum
işlemini iptal edebilir veya AutoCAD'i bilgisayarınıza
yüklemeye devam edebilirsiniz.

Doğrudan https://web.autocad.com/ adresinden oturum
açabilirsiniz. Veya hakkınızı onaylamak için Hesap sayfasında
oturum açın, ilgili sayfada eğitim hakkınızla birlikte AutoCAD
web sitesini göreceksiniz.
Not: Bunun hesabınızda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

AutoCAD'i indirmeyi seçerseniz
bir indirme istemi görünür.
Yükleme işlemi otomatik olarak başlamazsa tekrar denemek
için lütfen bağlantıya tıklayın.

AutoCAD'i kurma
İndirme dosyası açıldıktan sonra,
AutoCAD bir kurulum sürecinden geçer
ve bir kurulum çubuğu görüntülenir.
Not: Yükleme tamamlandığında AutoCAD otomatik olarak başlar. Bu
işlem birkaç dakika sürebilir.

Eğitim profili kimlik bilgileriyle Autodesk
Account hesabınızı kullanarak AutoCAD'e
giriş yapın.
Not: Ücretsiz eğitim erişimine uygunluğunuzu onaylamak için
kullandığınız hesap bilgilerini kullanarak AutoCAD'de oturum açın.

Autodesk Account hesabınızdan, açılır
menüdeki "Tüm ürünler ve hizmetler"
öğesini seçin.
"Ürünleri görüntüle" öğesine tıklayın.

Ardından AutoCAD web uygulamasında
"Şimdi eriş" öğesini seçin.

AutoCAD web uygulaması, tarayıcınızda
https://web.autocad.com/acad/me
adresinde açılacaktır.

Şimdi başlayın
Oturum açtıktan sonra AutoCAD web
uygulamasında tasarım yapmaya başlayabilirsiniz.
Öğrenmenize yardımcı olması için aşağıdaki
ücretsiz eğitimlere ve müfredata erişebilirsiniz.
Proje temelli, adım adım AutoCAD kılavuzu
Autodesk Design Academy'de mevcuttur.

Daha fazla desteğe ihtiyaç duyarsanız
Destek sayfasını ziyaret edin.
Önemli bağlantılar:
• Doğrulama konusuna dair yardımcı kaynaklar için Öğrenci
Doğrulama Hakkında SSS ve/veya Eğitmen Doğrulama
Hakkında SSS sayfalarını okuyun.
• Doğrulamayla ilgili sorularınız mı var? Doğrulama hizmeti
sağlayıcımızla şuradan iletişime geçin: customerservice@
sheerID.com
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