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turkmsic.org sitesine girdikten sonra sağ üstte

yer alan "Giriş" butonuna basınız.

Karşınıza gelen sayfada "Yeni hesap oluştur"

butonuna tıklayınız.



Açılan yeni hesap oluşturma sayfasında bilgilerinizi eksiksiz ve

doğru biçimde doldurduktan sonra aşağıda yer alan "Yeni Hesap

Oluştur" butonuna tıklayınız.

Bir sonraki aşamada e-posta adresinizi onaylamanız ve

buraya gelen link üzerinden şifre belirlemeniz

gerekecektir. Bu nedenle güncel e-posta adresinizi giriniz.

Kullanıcı adınız isim ve soyisminizi içermek zorundadır. Bu kullanıcı

adının daha önce alınmış olması durumunda noktalama işaretleri ve

harf kombinasyonları kullanabilirsiniz. 

Yükleyeceğiniz öğrenci belgeniz son 3 ay önce E-Devletten veya

Fakültenizden alınmış belgenin aslı olmalıdır.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamadığınız takdirde üyeliğiniz

onaylanmayacaktır.



Hesabınızı oluşturduktan sonra anasayfaya

yönlendirileceksiniz

Üye olurken girmiş olduğunuz e-posta adresinizden

siteye üyelik aşamalarınızda ilgili gerekli bildilendirme

maillerini alacaksınız.



Üyeliğiniz Bilişim ve Haberleşme Ulusal Takımı

tarafından onaylandıktan sonra Gelen Kutunuza

gelen e-postadaki linke tıklayınız.

Linke tıkladığınız aşağıda yer alan sayfa ile

karşılaşacaksınız. "Giriş" butonuna basınız.

Site tarafından gönderilen mailler çoğunlukla Spam Kutusuna

düşmektedir. "Spam Değil" seçeneğini işaretlediğiniz takdirde

sonraki mailler direkt olarak Gelen Kutunuza düşecektir.



Üye olurken girmiş olduğunuz Kullanıcı adınız ve e-

postanız ekranda görülecektir. Bu aşamada kendinize

bir üyelik parolası belirlemeniz gerekmektedir.

Parolanızı da belirledikten sonra turkmsic.org/user/login

adresinden sitemize giriş yapabilirsiniz.



Türk Tıp Öğrencileri Birliği Gönüllüsü olmaktan vazgeçerseniz

hesabınızı iptal edebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için

bilgilerinizi güncelleme sayfasında "Hesabı İptal Et" butonuna basınız.

Açılan sayfadaki uyarıyı okuyarak tekrar "Hesabı İptal Et" dediğiniz

takdirde üyeliğiniz iptal edilerek sitedeki bütün verileriniz anonim

Konuk kullanıcısına bağlanacaktır.

Bilgilerinizi düzenlemek için "Hesabım" butonuna tıklayınız.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklayınız.



Sitemizin Genel Menüsü en aşağıda bulunmaktadır.

Sitede yer alan her içeriğe kolay bir şekilde

ulaşabilirsiniz.

Yeni sitemizle beraber yeniliklerden biri de ulusal

etkinliklerimizin başvurularının Google Form yerine

sitemiz üzerinden alınacak olmasıdır.



Anasayfada yer alan Ulusal Etkinliklerimiz kısmından

Aktif Etkinlikler, başvuruya açık olan etkinlikleri

göstermektedir.

Etkinliğin ismine tıkladığınızda aşağıdaki sayfa ile

karşılaşacaksınız. Başvuru formu sağ tarafta

görünmektedir.

Üye girişi yapmadığınız takdirde ulusal

etkinliklerimize başvuramayacağınızı belirtmek isteriz.



Başvuru formu bölümlerden oluşmaktadır.

Kişisel bilgiler bölümü otomatik olarak kullanıcı

verilerinizde doldurulmaktadır ve

değiştirilememektedir.

Her bölümü doldurduktan sonra "İleri" butonuna

tıklamanız ve son bölüme gelince "Başvur" butonuna

tıklamanız gerekmektedir.



Etkinlik sayfasına tekrar girdiğinizde eski

başvurunuzu ne zaman gönderdiğinizi

görebilirsiniz. Aynı zamanda "Yanıtı Sil"

butonundan başvurunuzu silebilirsiniz.

Başvurusu tarihi geçen etkinlikler "Geçmiş Etkinlikler"

bölümünde bulunmaktadır. Etkinlik bilgilerine

tıkladığınızda başvuru formunun kapatıldığını göreceksiniz.



Hert türlü sorunuzda bize

mail hesaplarımızdan

ulaşabilirsiniz.

bilisimvehaberlesmetakimi@turkmsic.org

itsdd@turkmsic.org


