


TUSDATA Online Eğitim Platformu Uygulama Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 

1. İndirdiğimiz TUSDATA.exe uygulamasını sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyerek 

çalıştırıyoruz. 

 

 
 

2. Karşımıza gelen uyarıya Evet diyerek uygulamanın kurulumuna başlıyoruz. 

 

 

  



3. Karşımıza gelen bu ekranda Ek bilgi yazısına tıklıyoruz.  

 

  



4. Daha sonra ise alt tarafta yer alan yine de çalıştır butonuna basarak uygulamanın kurulum 

dosyasını çalıştırıyoruz.  

 

  



5. Karşımıza uygulamanın kullanımı ile ilgili kullanım sözleşmesi gelmektedir. Lütfen Lisans 

Anlaşması kısmını dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Olası bir anlaşmazlık durumunda 

Lisans Anlaşmasının geçerli olacağını unutmayınız. Lisans anlaşmasını okuduktan sonra 

Anlaşmayı kabul ediyorum seçeneğini seçtikten sonra Sonraki butonuna basarak bir sonraki 

adıma geçebilirsiniz. 

 

 

  



6. Bu adımda uygulamanın bilgisayarınızda nereye kurulacağını belirtiyor. Lütfen bu kurulum 

yolunda herhangi bir değişiklik yapmayınız. Aksi halde uygulamanız düzgün bir şekilde 

çalışmayacaktır. 

 

  



7. Uygulamanın masaüstüne simgesinin oluşturulmasını isteyip istemediğinizi bu adımda 

seçebilirsiniz. Masaüstü simgesinin oluşturulmasını işaretli olmasını tercih ediniz. Aksi halde 

uygulamanın dosya yolunu bulmakta zorluk çekebilirsiniz. 

  

 

  



8. Kurulum ile ilgili seçtiğiniz opsiyonlar bu ekranda belirtilmektedir. Kur butonuna basarak 

kurulum işlemine başlayabilirsiniz. 

 

  



9. Bilgisayarınıza uygulamanın kurulum yapıldığını bu ekranda görebilirsiniz. 

 

  



10. Kurulum tamamlanmadan önce bilgisayarınıza videoları oynatabilmeniz için gerekli codecler 

otomatik olarak kurulacaktır. 

 

11. Eğer aşağıdaki ekran karşınıza geldiyse uygulama sorunsuz bir şekilde kurulum 

gerçekleştirilmiştir demektir. Bitti diyerek uygulamanın çalıştırabilirsiniz. 

 

 

 



Önemli Notlar 

1) Bu uygulamanın bilgisayarınızda sorunsuz çalışabilmesi için kullanıcınızın bilgisayarınızda

Administrator (Yönetici) haklarına sahip olduğundan emin olunuz.

2) TUSDATA Online Eğitim Uygulaması Microsoft tarafından desteklenen masaüstü işletim

sistemlerinde ve bütün güncelleştirmelerin yapıldığı bilgisayarlar üzerinde çalışacağını

taahhüt etmektedir. Microsoft tarafından desteği kesilmiş işletim sistemlerinde sorunsuz

çalışacağını taahhüt etmez.

Not: Microsoft Windows 8 ve Windows 10 işletim sistemlerine desteğini sürdürmektedir.

Windows 7 işletim sistemine verdiği desteği Ocak 2020 tarihi itibariyle desteğini

sonlandırmıştır.

3) Uygulama güvenlik önlemlerinden dolayı bilgisayarınız da çalışan diğer uygulamaları

kapatabileceğinden dolayı lütfen diğer açık uygulamalardaki önemli verilerinizi kayıt ediniz.

4) Uygulamanız çalışmıyorsa öncelikli olarak bütün güncelleştirmelerin bilgisayarınızda kurulu

olduğunu ve sanallaştırma teknolojisi ile çalışmayan bir bilgisayarda çalıştırdığınızdan emin

olunuz.

5) Videolar internet hızınıza göre gecikmeli gelebilir lütfen bekleyiniz.

6) Bazı durumlarda bilgisayardaki mevcut programlar ile yaşanan çakışmadan dolayı sıfırdan
Windows 10 kurulumu yapmanız gerekebilir.

7) TUSDATA tarafından bilgisayarınıza verilecek uygulama desteği sırasında bilgisayarınızda
oluşabilecek yazılım, donanım ve veri kayıplarından TUSDATA sorumlu değildir.

8) Bütün bu maddelerdeki şartları yerine getirdiğiniz halde sistem kurulumu tamamlanamıyor
ve eğitime ulaşamıyorsanız

 online@tusdata.com adresine mail atarak ya da

0.505 531 34 04 (Whatsapp)

0.507 483 88 40 (Whatsapp) 

0.555 403 60 58 (Whatsapp) 

Nolu telefon numaralarına whatsapptan mesaj göndererek ulaşabilirsiniz. İlk
dönemlerdeki yoğunluğu anlayışla karşılayacağınızı umuyor işbirliğinize teşekkür 
ediyoruz. 
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