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e-TÜRMOB Portal, TÜRMOB tarafından
İstanbul SMMM Odası da dahil olmak üzere
Türkiye’deki bütün SMMM odalarına bağlı üye ve
stajyer meslektaşların istedikleri zaman ve
istedikleri yerden eğitim, kurs, seminer, toplantı
gibi çalışmalara uzaktan katılabilmeleri amacıyla
kurulmuş olan çevrimiçi bir platformdur.
e-TÜRMOB Portal’a bilgisayar veya mobil
cihazlardan güncel bir web tarayıcısı ile
w w w . et ur mo b . o rg . tr
adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Portala giriş https://www.eturmob.org.tr/ adresinden yapılmaktadır.

Önceden e-birlik sistemini kullanan meslek
mensuplarımız Meslek Mensubu Girişi
butonuna tıklayarak e-birlik sistemi üzerinden,
TC Kimlik Numarası ve e-birlik parolası ile giriş
yapabilirler.

e-birlik sisteminden
giriş yapıldığında sol
menüden e-TÜRMOB
Eğitim Portalı başlığı
altından Portala Giriş
bağlantısına tıklayarak eTÜRMOB sitesine
otomatik olarak geçiş
yapabilirsiniz...
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Portala giriş https://www.eturmob.org.tr/ adresinden yapılmaktadır.
e-TÜRMOB Portal’a doğrudan giriş yapmak
isteyenler için ilk girişinizde:
Kullanıcı Adı : T C K i m l i k N u m a r a n ı z
Parolanız
: Te......?

şeklindedir.
İlk girişteki parolanız “ Te ” ile başlayıp “ ? ” ile
bitmeke olup, noktalı “......” kısımda TC
Kimlik Numaranızın ilk 6 hanesini girmeniz
gerekmektedir.
ÖRNEK:
Kullanıcı Adı : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Parola
: Te123456?
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e-TÜRMOB Portal’a ilk girişinizde sistem sizi yeni
şifrenizi (parolanızı) belirlemeniz
için şifre
değiştirme ekranına yönlendirecektir.
Bu adımda sisteme girişte kullandığınız
“Te......?” şeklindeki ilk parolanızı ve
sonrasında 1 büyük harf, 1 küçük harf ve 1
rakam içeren en az 8 karakterden oluşan
yeni şifrenizi 2 kez girmeniz ve değişiklikleri kaydet
butonuna basmanız gerekmektedir.

Şifre belirleme işlemi tamamlandıktan sonra,
sistem sizi “e-TÜRMOB Kullanıcı Güvenlik
Taahütnamesi”
onay
ekranına
yönlendirecektir.
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“e-TÜRMOB Kullanıcı Güvenlik
Taahütnamesi”
sayfasındaki
taahütnamenin, sol alt köşedeki
“Güvenlik
Taahütnamesini
kabul
ediyorum”
butonuna
tıklanarak
onaylanmasından
sonra portal ana sayfasına
yönlendirilirsiniz.
e-TÜRMOB
Portal’a
girerken
uygulanan bu işlemlere sadece
sisteme ilk girişinizde gerek
duyulacak olup, daha sonraki
girişlerinizde kullanıcı adı (TCKN) ve
kendi belirlediğiniz parolanız ile giriş
yapmanız yeterli olacaktır.
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Eğitim, seminer, toplantı vb. senkron etkinlikler önceden belirlenmiş olan etkinlik
saatinde başlayacağından, ilk giriş işlemlerinizi katılacağınız etkinlik tarihinden
önce tamamlamış olmanız, etkinlik saatinde olumsuz bir durumla karşılaşmamanız
açısından önemlidir.
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e-TÜRMOB ana sayfasında,
giriş yapıldıktan sonra, sol
menüden kaydınızın yapılmış
olduğu eğitim, kurs, seminer,
toplantı vs. gibi etkinliklere,
“Derslerim” başlığı altından
ulaşabilirsiniz.

Eğer sol tarafta yer alan
“Kontrol Paneli” menüsünü
göremiyorsanız, sayfada sol üstte
bulunan e-TÜRMOB logosunun
solunda yer alan “MENÜ” (3
yatay çizgi) simgesine tıklayarak
menüyü
görünür
yapabilirsiniz.
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Derslerim
başlığı
altından
seçilen
eğitimin
sayfasına
gelindiğinde, ilgili etkinliğe ait
uygulamaların
listesi
görüntülenir.
Bu
sayfada
önceden
günü
ve
saati
belirlenmiş olan etkinliğe ait
sınıfa giriş yapılabilir veya ilgili
eğitim
hakkında
ön
bilgilendirmeleri okuyabilirsiniz.
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Asenkron eğitimlerde size atanmış zaman aralığı
içinde istediğiniz zaman “Etkinliği Başlat”
butonuna basarak eğitimi başlatabilir veya
bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz.
Senkron eğtimlerde ise derse katılım için
önceden belirtilen gün ve saatten en az 5 dk.
öncesinde etkinlik sayfasına gelmiş olmanızda
fayda vardır.
NOTLAR:
Senkron eğitimlerde “Etkinliği Başlat” butonu
sayfada
belirtilen
eğitim
başlangıç
zamanından 5 dk. öncesinde aktif olacaktır.

Senkron eğitimlere katılabilmeniz için
kişisel
bilgisayarınızda
veya
mobil
cihazınızda
“ZOOM”
uygulamasının
önceden yüklü olması gerekmektedir.

www.eturmob.org.tr

ZOOM uygulamasının
kurulumu:
https://zoom.us/download/
internet adresinden web tarayıcınızı
kullanarak “Zoom Client for
Meetings” isimli uygulamayı
“Download” butonuna basarak
indirebilirsiniz.
İndirme işlemi tamamlandıktan
sonra “ZoomInstaller.exe” isimli
indirdiğiniz dosyaya çift tıklayarak
kurulum işlemini başlatabilirsiniz.
ZOOM uygulması derse giriş
yapmak istediğiniz cihazınızda
önceden yüklü ise bu işlemi
tekrarlamanıza gerek yoktur.
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Senkron
düzenlenen,
ZOOM
üzerinden
yapılan
toplantıların ses ve görüntü kayıtları alınmaktadır. Bu
kayıtlar 3. kişilerle paylaşılmayacak olup, yalnızca katılım
takibi amacıyla geçici süreyle saklanacaktır.
Senkron etkinliklerden önce, tüm katılımcıların KVKK
gereği e-TÜRMOB Aydınlatma Metni’ni,
e-TÜRMOB
Açık Rıza Metni’ni, ve e-TÜRMOB Gizlilik ve Güvenlik
Taahütnamesi’ni okuyup kabul ettiklerini onaylamaları
gerekmektedir.

ZOOM uygulaması üstünden yapılan senkron
etkinliklerde ayrıca ZOOM uygulaması
tarafından KVKK kapsamında talep edilen kullanıcı
şartnamesi ve gizlilik politikalarının da kabul
edilmesi gerekmektedir.
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ZOOM toplantısını başlatma:
e-TÜRMOB’a giriş yaptığınız cihazınızda
önceki adımlarda anlatıldığı şekilde ZOOM
uygulaması yüklü ise gelen ekrandan
“Toplantıyı Başlatın” butonuna
tıklayarak
etkinliğe katılabilirsiniz.

ZOOM Uygulaması açıldıktan sonra sol alt
köşedeki SES ve VIDEO butonlarını
kullanarak mikrofon ve kameranızı açıp
kapatabilirsiniz.
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Senkron
etkinliklerin
tamamlanması ardından ZOOM
penceresinin sağ alt köşesindeki End
/ Sonlandır butonuna basarak
etkinlikten ayrılabilirsiniz.
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 Senkron ve asenkron eğitimlere katılmadan önce bu kılavuzda anlatılan ve e-TÜRMOB Portal’a ilk girişte yapmanız gereken işlemlerin tamamlandığından emin olunuz.
 Senkron eğitimler için bu kılavuzda anlatılan ZOOM uygulamasının eğitime giriş yapacağınız cihazınızda önceden yüklü ve güncel sürüm olduğundan, ses, mikrofon ve
kamera ayarlarınızın doğru şekilde çalıştığından emin olunuz.

 Tercihen 20mbps ve üzeri genişbant bir internet hizmeti üzerinden etkinliklere katılmanız, tercihen cihazınızın modem’e kablo ile bağlı olması veya kablosuz bağlantı
kurmanız durumunda ise modem ile cihazınızın aynı oda içinde bulunması, bağlı olduğunuz modem üzerinden bağlanan ev veya ofisteki diğer cihazlardan etkinlik
süresince yüksek bantgenişliği gerektiren tv/video vs. gibi uygulamaların kullanılmaması ses-görüntü sorunları yaşamamanız açısından önerilmektedir.

 En az Intel i5 veya muadili işlemcisi, 4GB bellek (RAM) ve 128GB (HDD/SSD) depolama alanı olan, işletim sistemi güncellemeleri eksiksiz Microsoft Windows 10/11 veya
Apple MacOS X (10.13 High Sierra veya daha yeni) işletim sistemli, kullanılabilir durumda kamera ve mikrofonu olan, 1360x768 çözünürlükte monitöre sahip taşınabilir
veya masaüstü bir bilgisayar kullanmanız önerilmektedir.

 Cep telefonu veya tablet gibi cihazlar ile bağlanmak istemeniz durumunda, ZOOM uygulamasını Apple cihazlar için cihazınızdaki “App Store” uygulamasından, Android
tabanlı cihazlar için “Google Play Store” uygulamasından arayarak yükleyebilirsiniz. Mobil cihazların ekran ve arayüz kısıtlamaları ve mobil ağlarda yaşanabilecek
bağlantı sorunları nedeniyle etkinliklere mobil cihazlardan katılım önerilmemektedir.
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