MATLAB KURULUM YÖNERGESİ
1- Aşağıdaki linkten kurulum dosyalarını indirebilirsiniz veya Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
personellerinden kurulum dosyalarını taşınabilir bir memory ile alabilirsiniz.
https://sivasbtumy.sharepoint.com/:u:/g/personal/bveske_sivasbtu_edu_tr/EeMo5Pq79gNPlyl2wnR04GMB9yaBpdx
g3Y8AW6_gaiHfmQ?e=4i8McZ
2- MATLAB_SBTU.rar isimli winrar dosyasını Mouse sağ tuş ile klasöre ayıkla seçeneğine tıklayarak
klasöre çıkartırız.

3- Çıkartılan klasör içerisindeki “R2021b_Windows.iso” isimli iso dosyasını çift tıklamak suretiyle veya
Mouse sağ tuş “Bağla” seçeneği ile sanal sürücüye mount işlemi yapıyoruz.
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4- Açılan sanal sürücü içerisinde ki “setup.exe” isimli dosya çalıştırılır.

5- Kurulum ekranı başladığında resimde görülen “Advanced Options” sekmesi altında “I Have a File
İnstallation Key” seçeneği seçilir.
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6- Sonraki ekranda “Yes” radio butonu tıklanarak sözleşme kabul edilmiş olur ve next seçeneği ile
sonraki ekrana geçilir.

7- “Enter File İnstallation Key” bölümüne yazılacak olan key bilgisi sizlere verilmiş olan winrar ile
sıkıştırılmış klasörde “MATLAB ÖĞRENCİ.rar” veya “MATLAB AKADEMİK.rar” isimli dosyalar halinde
bulunmaktadır. Biz akademik kurulumla devam edeceğiz. “MATLAB AKADEMİK.rar” dosyası klasöre
çıkarılır. Açılan klasörde bulunan “FileInstallationKey.txt” isimli txt dosyasında key yazmaktadır. Bu
key’in tamamı seçilir kopyalanır ve “Enter File İnstallation Key” bölümüne girilerek next sekmesine
tıklanır ve sonraki adıma geçilir.
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8- “Select License File” ekranında dosya girilmeden next seçeneğine tıklanarak sonraki aşamaya
geçilir.

9- “Select destination folder” ekranında değişiklik yapmadan next ile sonraki adıma geçiyoruz.

4

10- “Select products” ekranında ister full kurulum isterseniz sadece kullanmak istediğiniz yazılım ve
toolbox’ları seçebilirsiniz ve sonrasında next butonu ile sonraki ekrana geçebilirsiniz.

11- “Select Options” ekranında “Add shortcut to desktop” seçeneğini seçerek next butonuna
tıklayınız ve sonraki ekrana geçiniz.
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12- Son olarak “Begin Install” butonu ile kuruluma başlarız.

13- Kurulum tamamlandıktan sonra masaüstündeki matlab kısayolu çalıştırılır ve aktivasyon ekranı
aşağıdaki gibi gelir. Bu ekranda “Activate manually without the internet” radi butonu seçilerek next
butonu tıklanır ve sonraki ekrana geçilir.

6

14- Offline Activation ekranında “Enter the full path to your license file,including the file name” radio
butonu seçildikten sonra “Browse” butonuna tıklayarak Installation key’in bulunduğu ”Bkz. sayfa 3”
klasörde bulunan “License.dat” isimli dosya gösterilir ve next seçeneğine tıklanır ve sonraki ekrana
geçilir.

15- Böylece MATLAB kurulumu ve lisanslama işlemi tamamlanmıştır.

Rektörlük Hizmet Binası haricindeki lokasyonlardan giriş yapılmak istenildiğinde VPN bağlantısı aktif
hale getirilerek online bir şekilde kullanım sağlanabilir.

İYİ ÇALIŞMALAR.

Kurulum Soru ve Yardımları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığından yardım alınabilir.
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