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1.  YENİ KURUMSAL HİZMET PORTALİNDE HESAP OLUŞTURULMASI 

Yeni portalde hesap oluşturulması işlemi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.  

 Teknik Uzman başvurusunda bulunacak adaylar yeni TÜRKAK hizmet portalinin internet 

adresi https://portal.turkak.org.tr/tr/login üzerinden bir hesap oluşturmalıdır. İlgili 

sayfaya girilerek “Hesap Oluştur” sekmesine tıklanmalıdır. 

 

 

 Adaylar tarafından hesap türü olarak “Bireysel” seçilmeli ve tüm bilgiler eksiksiz olarak 

doldurarak üyelik işlemini tamamlamalıdır.  

 

BAŞVURU KILAVUZU 
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Bu aşamalardan sonra “Hesap Aktivasyonu” için portale kayıt olunan e-posta adresine doğrulama 

maili yönlendirilecektir. Bu maildeki bağlantıya tıklayarak adaylar üyelik işlemlerini tamamlamış 

olacaklardır.  

2. BAŞVURU İŞLEMLERİNİN YAPILMASI  

Yeni portalde başvuru işlemi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.  

 Hesap oluşturan adaylar portale kayıt oldukları e-posta adresleri ve belirlemiş oldukları 

şifreler ile sisteme giriş yapmalıdır.  

 

 

 Sisteme giriş yapan adaylar, açılan sayfanın sol tarafında yer alan menüden sırasıyla DTU, 

DTU Başvurusu sekmelerine tıkladıklarında başvuru ilanının bulunduğu ekrana 

ulaşacaklardır.  
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 Adaylar, açılan ekranda bulunan başvuru ilanlarının sağ tarafında bulunan yeşil renkli 

“İlana Başvur” butonuna tıklamalıdır.  

 

 İlana başvur butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfadaki bilgilerin eksiksiz olarak 

doldurulmuş olması gerekmektedir. Bu sayfada “*” ile belirtilmiş bütün alanların 

doldurulması zorunludur. Bu alanlar doldurulmadan başvuru süreci ilerlememektedir. 
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 Adaylar ilgili bölümlerde belge yüklemek istedikleri takdirde, dokümanı bilgisayarlarından 

seçtikten sonra “Yükle” sekmesine tıklamalıdır. Eğer bu sekmeye tıklanmazsa dokümanlar 

yüklenmemiş olacaktır.  

  

 Adaylar gerekli bütün bilgileri girip dokümanları yükledikten sonra “Verdiğim bilgilerin doğru 

ve gerçek olduğunu, aksi takdirde doğacak yükümlülüğü ve hakkımda gereken işlemlerin 

yapılmasını kabul ediyorum. Ayrıca, TÜRKAK’ın aşağıda yer alan Aydınlatma Metninde 

belirtilen gerekli işlemleri yapmasını da kabul ediyorum.” ifadesinin yanında yer alan kutucuğu 

işaretleyerek ve sayfanın sonunda yer alan “Tamam” sekmesine tıklayarak başvurunun ilk 

adımını gerçekleştirmiş olacaklardır. 
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 Bu aşamadan sonra “Kapsam Seçimi” sayfası açılacaktır. Seçim yapmak istediğiniz kapsamları 

yanında bulunan kutucuğu tıklayarak seçiniz. 

 

 Kapsamlar öncelikle TÜRKAK kapsam kataloğunda bulunan kapsamlardan seçilecektir. Kapsam 

seçimini yaptıktan sonra, kapsamların altında bulunan “Seçilenleri Ekle” butonuna 

tıkladığınızda seçmiş olduğunuz kapsamlar sayfanın altında sıralanacaktır. Bu bölümde, eğer 

ilana özgü olarak açılmışsa kapsamların yanında “Seçiniz” yazın yerlere tıklanarak ilgili alt 

alanlar, standartlar, şartnameler seçilmelidir. Bu kısımlarda seçme işlemi yapılmadan başvuru 

tamamlanamaz. Eğer bu bölümler açılmamışsa, sadece kapsamlar seçilir ve süreç devam 

ettirilir. Seçilen kapsamları listeleyebilmek için “Akreditasyon Alt Alanı” yazısının yanında yer 

alan “+” butonuna basılması gerekmektedir. 
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 Listede olmayan bir kapsamı eklemek için “Seçilen Kapsamlar” bölümünde  “Kapsam Ekle” 

butonuna tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır. Açılan sekmede ilgili yerleri mümkün 

olduğunca listede bulunan kapsamlara benzer şekilde doldurunuz.  

 



              

 

 
 YENİ KURUMSAL HİZMET PORTALİNDE BAŞVURU İŞLEMLERİ 

                                                        

7 
 

 

 

 

 Kapsam girişi sonrası sayfanın sağ alt köşesinde bulunan “Tamam” butonuna tıkladığınızda 

kapsam eklenecektir. 

 

 “Ek Bilgiler / Dökümanlar” bölümünde, adayların ilan metninde özellikle talep edilen belgeleri 

(Validasyon, ölçüm belirsizliği alanında tecrübelerini gösterir eğitim kaydı / çalışma /rapor vb.) 

bu alana yüklemesi gerekmektedir. Her alım için bu bölüm açılmayabilir. Fakat bu bölüm 

açılmışsa, adayların bu bölüme ilgili kayıtları yüklemeleri zorunludur. Yukarıda da tarif edildiği 

üzere, Adaylar ilgili bölümlerde belge yüklemek istedikleri takdirde, dokümanı 

bilgisayarlarından seçtikten sonra “Yükle” sekmesine tıklamalıdır. Eğer bu sekmeye 
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tıklanmazsa dokümanlar yüklenmemiş olacaktır.  

 

 

 
 Kapsamlarınızı seçtikten ve “Ek Bilgiler/Dokümanlar” sekmesine ilgili dokümanları yükledikten 

sonra sayfanın sağ alt köşesinde bulunan “Sonraki” butonunu kullanarak ilerleyiniz.  

 

 “Sonraki” sekmesine tıklanarak “Onay” sayfasına ulaşılır. Adaylar, başvurularını onay 

kutucuğunu işaretleyip “Kaydet” butonunu tıklayarak kaydetmelidir.  

 

 

 Başvuru kaydedildikten sonra başvurunuzun alındığına dair bir bilgilendirme maili e-posta 

adresinize gönderilecektir.  
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 Başvuru işlemini tamamlayan adaylar, kullanıcı bilgileriyle https://portal.turkak.org.tr/tr/login 

adresinden sisteme giriş yaparak DTU → DTU Başvurularım sekmesi altında yapmış oldukları 

başvuruları görebilecektir. İlanda belirtilen süre sonuna kadar adaylar başvuruları ile ilgili 

değişiklik yapabileceklerdir. İlan süresi bitiminden sonra değişiklik yapılamayacaktır. 

 


