1 Aylık FULL Paket Ücretsiz Kullanımı
Bahsi geçen eğitim paketi internet üzerinden, Android cihazlardan ve masaüstü bilgisayarlardan (PC)
kullanılabilecektir. Uygulamaları tumeraltas.com.tr adresi ana sayfasından indirebileceğiniz gibi
aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz.



PC için (Windows) : http://www.tumeraltas.com.tr/XSC/E_YDS_Desktop/setup/e-YDS.exe
Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tumeraltas.e_yds

1 Aylık FULL Paketi ücretsiz aktifleştirmek için bir defaya mahsus şu adımları takip edebilirsiniz:
1. http://tumeraltas.com.tr adresinde “Kayıt Ol” seçerek üyelik* oluşturun
*Üyeliklerinizi Abant İzzet Baysal Üniversitesi mail adresleri ile oluşturmanız gerekmektedir.
Personel için : …….@ibu.edu.tr

Öğrenciler için : …….@ogrenci.ibu.edu.tr

2. Belirlediğiniz Kullanıcı adı ve Şifrenizle tumeraltas.com.tr adresinde giriş yapın.
3. Üst menüde yer alan “Satın Al” linkini tıklayın.
4. Açılan sayfanın en altında yer alan “1 Aylık Full Paket 299 TL”’yi tıklayın.
5. Açılan ödeme sayfasında yer alan “İndirim Kodu” alanına ibu20152303 girerek “Uygula” butonunu
tıklayın. ÖNEMLİ NOT: İndirim kodu 17 Mart ile 23 Mart arası geçerli olup, 23 Marttan sonra
kullanılamaz ve tanıtım aşamasında olduğu için ***1000*** adetle sınırlıdır.
6. Fiyat sıfırlanacaktır. “Öde” butonunu tıkladığınızda hiçbir kredi kartı bilgisi girmeden üyeliğiniz
aktifleşmiş olacaktır.
7. Artık 1 Aylık FULL Pakete internet sitesinden, Android uygulamadan ve Masaüstü uygulamadan 1
ay boyunca 7/24 ulaşabilirsiniz.
8. Ayrıca bir defaya mahsus internete bağlanarak tüm eğitim içeriklerinizi Android cihazınıza veya
PC’nize indirerek, internet bağlantınız olmadığı zamanlarda dahi uygulamadan faydalanabilirsiniz. Bu
sayede internet kotanızı (hem evde/iş yerinde hem cepte) aşmamız olursunuz.
http://tumeraltas.com.tr/kod_kullanimi.mp4 adresindeki yardım videosundan kullanım ile ilgili
detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Her türlü soru ve sorununuzu destek@tumeraltas.com.tr adresine iletebilirsiniz.
SIK SORULABİLECEK SORULAR
1. “İndirim Kodu Geçersiz” uyarısı alıyorum.
Çözüm: Chrome tarayıcı ile girmeyi deneyin. Tarayıcı geçmişini silmenizde de fayda var.
2. Masaüstü uygulamayı kuramıyorum. Kurulum dosyasına tıklayınca hiçbir şey olmuyor.
Çözüm: Virüs koruma programınız engelliyor olabilir. Virüs programınızı duraklatıp yeniden
deneyin.
3. Mobil ve Masaüstü uygulamada 140. Soruda (örneğin) takılıyor ve ilerlemiyor.
Çözüm: Aynı hesaptan birden fazla kullanıcı çalıştığında bu sorun oluşur. Bu sebeple her
zaman tek bir kullanıcının sistemden faydalanması gerekir.
4. Uygulamalarda (Android ve Masaüstü) Videoları izleyemiyorum.
Çözüm 1: Video ve ses dosyalarını indirmeden izlemeye çalışıyorsanız, internet bağlantınızın
olup olmadığını kontrol edin. İnternet var gözükse de, çok zayıf sinyalde de aynı sorun
oluşacaktır.
Çözüm 2: Video ve ses dosyalarını indirdiğiniz halde izleyemiyorsanız, (a) virüs koruma
programınızdan kaynaklı bir engelleme olabilir. (b) video oynatıcınız eski olabilir. Media
Player, BS Player veya Gom Player gibi video oynatıcılarından hangisini kullanıyorsanız
güncellemeniz sorunu çözecektir.

