




Kurumumuz tarafından eğitim, denetim, denetçi / teknik uzman havuzu yönetimi kapsamında 

yürütülen Süreç Otomasyon Projesi nezdinde hizmete alınan TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı 

üzerinden yapacağınız eğitim başvuru işlemlerinde gerekli kayıt işlemlerini tamamlamanız önem 

arz etmektedir. İnternet tabanlı (online) alt yapı kapsamında katılımcıların yapmaları gereken kayıt 

işlemleri ve eğitim başvuru süreçleri kılavuzda detaylı bir şekilde sırasıyla anlatılmaktadır. 

Söz konusu yönergeleri takip ederek gerekli bilgi girişlerini eksiksiz olarak tamamlamanız 

sonrasında hesap kaydınız oluşturulacak, hesabı aktif etmeniz sonrasında kullanıma hazır hale 

gelecek ve eğitime başvurunuzu tamamlayabileceksiniz. Bu süreçte tarafınızdan yapılacak olan 

bilgi girişleri ve beyanlar konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından herhangi bir sorumluluk 

kabul edilmemekte olup tüm sorumluluk hesap sahibi kullanıcılara aittir. 

Kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için ilk olarak 

“https://portal.turkak.org.tr/tr/login” adresine giriş 

yapınız. Hesap Açılışı,  bilgi girişleri ve kayıt işlemleri 

için Google Chrome ve Mozilla web tarayıcılarını 

kullanmayı unutmayınız. 

Girmiş olduğunuz web sayfasında karşınıza çıkacak 

olan alandan “Hesap Oluştur” ibaresine tıklayınız, 

önceden hesap oluşturmuş olan kullanıcılar mevcut e - 

posta adresi ve belirlemiş oldukları parola ile sisteme 

giriş sağlayabilirler. 

“Hesap Oluştur” kısmına tıklatıktan 

sonra karşınıza çıkan sayfada yer 

alan Ad - Soyad, T.C. Kimlik Numarası, 

Doğum Tarihi, Unvan, E - Posta, Parola, 

Cinsiyet ve Telefon bilgilerinizi 

eksiksiz olarak doldurunuz.  Hesap 

Türü kısmında “Bireysel Hesap” 

seçeneğini seçiniz. Diğer hesap 

türlerini seçmeniz halinde eğitimlere 

başvuru yapamayacaksınız.  



Gerekli girişleri tamamladıktan sonra sayfanın alt kısmında yer alan “Verdiğim bilgilerin doğru 

olduğunu aksi takdirde hakkımda gereken işlemlerin yapılmasını kabul ederim.” ibaresinin yanında 

yer alan kutucuğu işaretleyin. 

Hesap Oluştumak için gerekli bilgilerin doldurulması sonrasında verdiğiniz mail adresinize sistemden 

otomatik olarak “Doğrulama Maili” gönderilecek olup hesabınızı doğrulamanız istenecektir.

Mail hesabınıza gönderilen doğrulama mailinde yer alan linke tıklayarak hesabınızı doğrulayınız. 

Gerekli doğrulama işleminin yapılmasından sonra Ana Sayfadan mail adresinizi ve belirlediğiniz 

parolayı kullanarak hesabınıza giriş sağlayabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Profil Yönetimi” kısmından profil resmi, 

kuruluş ismi, eğitim bilgileri, iş tecrübeleri, yabancı dil, iletişim bilgileri, mesleki eğitimler vb. 

alanları düzenleyiniz. Profil Yönetimi kısmında gerek gördüğünüz bilgi girişlerinizi yaptıktan sonra 

sayfa sonunda yer alan “Tamam” ibaresine tıklayarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.



Bireysel hesabınızı oluşturduktan ve profil yönetimi kısmında 

gerekli görülen bilgileri girdikten sonra eğitim kaydı yapmak için 

internet sayfasının sol kısmında yer alan “Eğitim” sekmesine geliniz 

ve aşağı doğru açılan eğitim menüsünden “Eğitim Başvurusu” 

başlığına tıklayınız. 

Açılan sayfada TÜRKAK Yıllık Etkinlik Planı kapsamında düzenlenen 

Genel Katılıma Açık Eğitimleri göreceksiniz. Başvuru yapmak 

istediğiniz eğitimde boş kontenjan bulunması durumunda ilk 

kısmında yer alan “Eğitime Başvur” simgesine basınız.  Kontenjan 

durumu “Dolu” gözüken eğitimlere başvuru yapmaya çalışmayınız. 

Açılan sayfada katılımcı bilgilerini kontrol ediniz ve üst kısımda yer alan “Fatura Bilgileri” kısmına 

geçiş yapınız. Fatura türünüzü “Bireysel” veya “Kurumsal” seçerek gerekli alanları doldurunuz. 

Kurumsal fatura seçeneğini işaretlemeniz durumunda sadece “Kuruluş Vergi Numarası”’nı yazarak 

“ARA” butonuna basmanız halinde kuruluş bilgileri otomatik olarak işlenecektir. 

Gerekli girişleri yaptıktan sonra sayfanın alt kısmında yer alan “Ödeme” butonuna basınız ve kredi 

kartı ile ödemenizi gerçekleştiriniz. 

Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra kesin kaydınız sistem tarafından işlenecek olup tarafınıza eğitim 

bilgilerini içeren sistem maili gönderilecektir. 



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Sistem tarafından istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmaya özen gösteriniz. 

• Sisteme kayıt yapacağınız mail adresi, size ait TÜRKAK süreçlerinde kullanılacağından ve 

sonradan değişiklik yapılamayacağından mail adresinizin doğruluğundan emin olunuz.

• Kullanıcılar bireysel hesap oluşturmalarının ardından ilgili portal sayfasında yer alan “Profil 

Güncelleme” kısmına girerek gerekli görülen bilgi girişlerini ve güncellemelerini yapmalıdır.

• Uzaktan eğitime katılacak olan katılımcılar Kurumsal Hizmet Portalı üzerinden “Eğitimlerim” 

kısmından başvuru yapılan / katılım sağlanacak eğitim isminin yanında yer alan “Detay” 

menüsüne giriş yaparak eğitim programı, eğitim dokümanları ve eğitim bağlantı linkine erişim 

sağlayabilecektir.

• Uzaktan Eğitimler saat 10:00’da başlayacak olup eğitim açılışı için 09:45’te katılımcıların verilen 

link üzerinden Uzaktan Eğitim Odasına bağlanması gerekmektedir. Yerinde eğitim olması 

durumunda eğitim başlangıç saaati aynı olup katılımcıları eğitim başlamadan önce TÜRKAK 

tarafından belirlenen eğitim yerinde olması gerekmektedir. 

• Eğitimler saat 17:00’da tamamlanmaktadır. 

• Eğitim yeri ve/veya eğitim bağlantı linki kesin kayıt yaptırmanız sonrasında sistemde kayıtlı 

e-posta adresinize de iletilecektir.

• Uzaktan Eğitim için kamera ve ses özellikli bir bilgisayar ile minimum 10 mbps hızında internet 

bağlantısı gerekmektedir. Bireysel bağlantılarınızdan kaynaklı sorunlar oluşması durumunda 

TÜRKAK herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

• Eğitim uygulaması sırasında katılımcı, eğitim gizliliğinin sağlanması ile ilgili gerekli tedbirleri 

almakla yükümlüdür. 

• Eğitim sonunda düzenlencek sertifikalarda TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalında yer alan 

bilgileriniz kullanılacağından bilgilerinizin eksiksiz olması önemlidir. Uzaktan eğitimlerde 

sertifikalar eğitim sonrasında elektronik imzalı olarak kayıtlı mail adresinize sistem tarafından 

gönderilecektir.

• Herhangi bir sorun yaşamanız halinde Eğitim İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçiniz. Eğitim İşleri 

Müdürlüğü’nün irtibat bilgileri “eim@turkak.org.tr” ve “0 312 410 82 00” nolu telefondan dahili 

“202” veya “331”’dir.



KALİTE POLİTİKASI

Ülkemizde uygunluk değelendirmesi alanında ulusal akrediatsyon kuruluşu olan TÜRKAK’ın Yönetim

Organlarının ve bütün çalışmalarının en öncelikli sorumluluğu ISO / IEC 17011 standardının şartlarına

uygun bir yönetim sistemi altında, yüksek kaliteli hizmet sunmak ve sistemi sürekli iyileştirmektedir.

Akreditasyon hizmetinin, ulusal ihtiyaçların karşılanması ve Avrupa Birliği’nin ilgili düzenlemeleri ile

uyumlu hale getirilmesi amacıyla TÜRKAK; uluslararası taraflar, kamu kesimi ve ilgili piyasa aktörleri

ile işbirliğini vazgeçilmez bir ilke olarak benimsenmiştir.

TÜRKAK, çalışanlarının yeteneklerini geliştiren, uygun çalışma şartlarını sağlayan, mevcut kaynakalrı

verimli kullanarak tarafsız ve bağımsız şekilde hizmet sunan saygın bir kuruluş olarak faaliyetlerine

devam edecektir.
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