
ÖĞRENCİ LİSANSI KURULUMU VE MYSOLIDWORKS.COM 

ÜYELİK KILAVUZU 

1. Öğrenci Lisansı Kurulumu (Student Engineering Kit) 
1.1. SolidWorks Student Engineering Kit adlı öğrenci lisansını kişisel bilgisayarınıza kurabilmek için 

ilk olarak aşağıdaki siteye girip gerekli bilgileri doldurun.  

NOT: Kurulum dosyalarınız mı var? Setup dosyasını çalıştırıp kuruluma 1.5. adımdan 

başlayabilirsiniz.     

http://www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html  

 

SEK – ID: 92016SDK 

 
 

1.2. ‘’Request Download’’ ile bir sonraki adımdaki uyarıları okuyarak kurulum dosyalarını 

indirme sayfasına geçin. 

 

1.3. Kurulum dosyalarını indirin ve indirdiğiniz ‘’SolidWorksSetup.exe’’  

dosyasını çalıştırın. (SolidWorks 2015 sürümü ve daha sonra çıkacak 

sürümlerde 32 bit işletim sistemi desteklenmemektedir.) 

1.4. Sıkıştırılmış bu dosyayı  ‘’Unzip’’ yapmanız istenecek, ‘’ When done unzipping open’’ 

seçeneği aktif ise kurulum otomatik olarak başlayacaktır. Başlamaz ise dosyayı çıkarttığınız 

klasördeki  ‘’setup’’ uygulamasını çalıştırarak da kuruluma başlayabilirsiniz.  

http://www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html


Draftsight yazılımını ücretsiz 

indirerek 2 boyutlu çizimler 

üzerinde çalışabileceğinizi biliyor 

musunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Kurulumun ilk adımında bireysel seçeneğini seçip ilerleyin.  

 

 

 

1.6. Okulunuza ait seri numarasını girin.  

NOT: “Başka bir seri numaranız var mı?” kısmına ikinci bir seri numarası girilmesine gerek 

yoktur. Tüm modüller tek bir seri numarası ile aktif olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Öğrencilere, okulunuza ait lisans 

adedi kadar, ücretsiz CSWA sınav 

hakkı sunulduğunu biliyor 

musunuz? 

LİSANS BİLGİLERİ; 

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STUDENT ENGINEERING KIT SERİ NUMARASI: 

2016-2017: 9020 0059 4775 6179 YNGV 388C 

TOPLAM AKTİVASYON ADEDİ: 200 
 

 

 
 



1.7. Seri numarası kontrolünden sonra çıkacak olan ekranda kurulum konumunu 

değiştirebilirsiniz. 

 
 

1.8. ‘’İndir ve Kur ‘’ butonu ile program dosyaları inmeye başlayacaktır. Bu işlem internet hızınıza 

bağlı olarak 1-2 saat sürebilir. 

 



My.solidworks.com portalında 

SolidWorks’e dair paylaşımlar, 

tartışmalar, haberler, eğitimler 

olduğunu biliyor musunuz? 

1.9. İndirme işleminden sonra ortomatik olarak bir sonraki adım başlayacaktır. Kurulum 

tamamlandıktan sonra ‘’ Son ‘’ butonu ile kurulumu sonlandırın. 

 
 

1.10. Bundan sonraki kısımda ise bir defaya mahsus olarak aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz 

gerekecek. SolidWorks programını çalıştırın ve karşınıza çıkacak olan ‘’SolidWorks ürün 

aktivasyonu’’ ekranında şimdi etkinleştirmek istiyorum seçeneği ile devam edin.  

 

1.11. Ürün listesinden SolidWorks’ü seçerek devam edin. 

 



1.12. Aktivasyon işleminin son adımında önünüze gelecek olan formu Türkçe karakter 

kullanmadan doldurun ve ileri butonuna basın. 

 
 

1.13. Aktivasyonun gerçekleştikten sonra programı kullanmaya başlayabilirsiniz. 

 

 

 


