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WEB SİTESİ ÜYE KULLANIM KILAVUZU 

Eğitim ve Webinarların yayınlandığı TOBB Akademi web sitesinde üye işleminizden sonra siteyi 

nasıl kullanacağınızın anlatıldığı bu dokümanda ilk olarak üye ol ekranından başlayalım. 

 

ÜYE OL 

Web sitesi menü alanında bulunan GİRİŞ düğmesine tıkladığınızda açılan sayfada bulunan 

formun sağ alt köşesinde “ÜYE OL” butonunu görebilirsiniz. Ayrıca 

https://akademi.tobb.org.tr/view/uye/uyeol.php linkinden de bu sayfaya ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

https://akademi.tobb.org.tr/view/uye/uyeol.php
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ÜYE OL formunda tüm üyelerimiz için aldığımız sabit veriler bulunmaktadır. Bunlar: Ad soyad, 

T.C. Kimlik No, Bulunduğu il/ilçe, cep telefonu, facebook hesabı, instagram hesabı, linkedin 

hesabı, TOBB delegesi olup olmadığı bilgisi. Bunların yanında sisteme giriş yaparken ve 

mailleşmelerde kullanılacak e-posta adresi, sisteme giriş yaparken kullanacağı şifre bilgisi 

bulunmaktadır.  

Bunların dışında zoom platformunda kullandığınız e-posta adresi istenmektedir. Zoom 

platformu üzerinden yapılan eğitimlere katıldığınızı teyit etmek amaçlı istiyoruz.  

Bu bilgilerin dışında Oda/Borsa ve TOBB bağlantısı varsa bu bağlantıları seçmenizi bekliyoruz. 

Bu bağlantılar eğitimlere katılmak için hedef kitle kriterinde kullanılmak üzere alınıyor. 
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Tüm üyeler için aldığımız bu verilerin yanında üyenin kategori bilgisi yer almaktadır. Bu 

kategoriye göre sizden aldığımız ekstra bilgiler bulunmaktadır. Bunlar; 

• Şirket/Firma Sahibi/Temsilcisi 

Şirket/firma unvanı, şirket/firmadaki görevi, şirket/firmanın vergi numarası ve en az 1 

en fazla 5 adet sektör kodu bilgisi. 

 

• Şirket/Firma Çalışanı 

Şirket/firma unvanı, şirket/firmadaki görevi, şirket/firmanın vergi numarası ve en az 1 

en fazla 5 adet sektör kodu bilgisi. 

 

• Kamu Kurumu/STK Çalışanı 

Kurumdaki görevi ve kurumun adı bilgisi. 

 

• TOBB Çalışanı 

Unvanı ve birimi bilgisi. 

 

• TOBB İştiraki Çalışanı 

İştirak adı, görevi ve birimi bilgisi. 

 

• Oda/Borsa Çalışanı 

Oda/borsa adı, görevi ve birimi bilgisi. 

 

• Akademisyen 

Üniversitesi, unvanı, TOBB akademik danışanı olup olmadığı bilgisi. 

 

• Öğrenci 

Devam ettiği okul (lise, üniversite) bilgisi. Eğer üniversite ise üniversite adı. Eğer lise ise 

TOBB tarafından yapılan bir lise mi, MEB, TOBB, TOBB ETÜ meslek eğitim iş birliği 

protokolü kapsamındaki meslek lisesi mi yoksa diğer lisemi bilgisi. Bu lise seçeneklerine 

göre de hangi lise olduğu bilgisi istenmektedir. 
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• Ev Hanımı 

Son mezun olunan okul (ilköğretim ve altı, lise, üniversite, lisans üstü) ve meslek bilgisi. 

 

• Çalışmıyor 

Son mezun olunan okul (ilköğretim ve altı, lise, üniversite, lisans üstü) ve meslek bilgisi. 

 

• Emekli 

 

 

Tüm bu verileri kendinize göre doldurduğunuzda üyeliğiniz gerekli kontroller yapılarak onay 

aşamasına geliyor. Üyeliğiniz onaylandığında tarafınıza bir e-posta gönderilerek onaylandığınız 

bildiriliyor. Bu e-postada bulunan aktivasyon linkini tıkladığınızda sisteme giriş yapabilirsiniz. 
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SİSTEME GİRİŞ (Üye Girişi) 

Web sitesinde üye girişi yaparak eğitim ya da webinarlara kaydolabilirsiniz. Menü de sağ 

tarafta bulunan GİRİŞ butonunu kullanmalısınız.  

 

 

Sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra işlemlerinizin menüsüne yine sağ tarafta daha 

önce GİRİŞ butonu yerine çıkan adınızın olduğu butondan ulaşabilirsiniz. 

 

 

• SON DERSE DEVAM ET 

Web sitesinde katılımınızın sağladığınız son eğitimin sayfasına yönlendirilirsiniz. Eğitim 

aldığınız sayfanın detayında bulunan sayfada aşağıdaki sekmeler yer almaktadır. 

1. DERS 

2. TARİHLER 

3. TARTIŞMA 

4. EĞİTMENE SORU SOR 

5. DOKÜMANLAR 

6. ANKET 

7. MESAJLAR 
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1. DERS 

Ders sekmesinde o eğitim/webinar için tanımlanmış modüller yer almaktadır. 

Aşağıdaki örnekte tüm eğitim yöntemlerine göre birer modül oluşturulmuştur. Bunlar; 

 

ZOOM ÜZERİNDEN YAPILACAK OLAN EĞİTİM PROGRAMI (Örnek: Resim 01-01): 

Eğitimin başlığı, o eğitim programı için atanan eğitmen ya da konuşmacı ad soyad 

bilgisi, program için varsa açıklama bölümü, tarih-saat bilgisi ve zoom bağlantısı için 

gerekli bilgiler yer almaktadır. 

 

Resim 01-01 
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ONDEMAND/VİDEO’DAN VERİLECEK EĞİTİM PROGRAMI (Örnek: Resim 01-02) 

Eğitimin başlığı, o eğitim programı için atanan eğitmen ya da konuşmacı ad soyad 

bilgisi, program için varsa açıklama bölümü ve eğitimin videosu yer almaktadır. 

 

 

Resim 01-02 
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YÜZ YÜZE YAPILACAK EĞİTİM PROGRAMI (Örnek: Resim 01-03) 

Eğitimin başlığı, o eğitim programı için atanan eğitmen ya da konuşmacı ad soyad 

bilgisi, program için varsa açıklama bölümü, eğitimin tarih-saat bilgisi ve nerede 

yapılacağı yer almaktadır. 

 

 

Resim 01-03 
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HİBRİT YÖNTEMİYLE YAPILACAK EĞİTİM PROGRAMI (ÖRNEK: Resim 01-04) 

Eğitimin başlığı, o eğitim programı için atanan eğitmen ya da konuşmacı ad soyad 

bilgisi, program için varsa açıklama bölümü, eğitimin tarih-saat bilgisi bulunmaktadır. 

Bu eğitime yüz yüze katılacak olanlar için adres bilgisi, online katılacak olanlar için zoom 

bağlantı bilgileri yer almaktadır. 

 

 

Resim 01-04 
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2. TARİHLER 

Tarihler sekmesinde bu eğitim/webinar için oluşturulan eğitim programını 

bulacaksınız. 

 

 

3. TARTIŞMA 

Bu sekme eğitime katılan üyelerin forum sayfasıdır. Eğitim/webinar ile ilgili yazışmalar 

bu alandan yapılır. Gönderdiğiniz mesaj onaylandığında yayınlanır. Bu forum 

mesajlarına TOBB Akademi yöneticileri cevap verebilir. 
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4. EĞİTMENE SORU SOR 

Eğitim/Webinar için eğitmen ya da konuşmacıya soru sormanızı sağlayan sekmedir. 

Sorduğunuz sorular onaya istinaden yayınlanır ve eğitmen/konuşmacı sorunuza cevap 

verdiğinde hem e-postanıza bu cevap gönderilir hem de bu sekmede yayınlanır. 

 

 

5. DOKÜMANLAR 

Eğitim/Webinar için sistemde yüklü bir doküman var ise bu sekmeden dokümanlara 

erişebilirsiniz. 
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6. ANKET 

Aldığınız bu eğitime dair bir anket tanımlandıysa bu sekmeden ulaşabilirsiniz. Sol 

tarafta bulunan anket başlığına tıkladığınızda sağ tarafta anketin soruları çıkmaktadır. 

Tek yapmanız gereken anketi doldurup “Ankete Katıl” butonuna basmak. Ankete 

katıldığınızda anket başlığının sağındaki kırmızı ikon yeşile döner. Bu şekilde hangilerine 

katıldığınızı takip edebilirsiniz. 

 

 

 

7. MESAJLAR 

Eğitim/Webinarlar için oluşturulmuş genel duyuru mesajlarına bu sekmeden 

ulaşırsınız. 
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• HESABIM 

Sisteme üye olurken girdiğiniz bilgilerin bulunduğu alandır. Web sitesinin en üst sağ 

köşesinde adınızın bulunduğu menüden “Hesabım” linkiyle ulaşabilirsiniz. Bu alandan 

şifre değiştirebilir, üyelik bilgilerinizden bazılarını revize edebilirsiniz.  

Ayrıca hesabınızı dondurmak istediğiniz yine bu sayfadan yapabilirsiniz. 
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• KAYITLARIM 

Kayıt olduğunuz tüm eğitim/webinarların bulunduğu sayfadır. Web sitesinin en üst sağ 

köşesinde adınızın bulunduğu menüden “Kayıtlarım” linkiyle ulaşabilirsiniz. 

Açılan sayfada sol tarafta bir menü bulunmakta. Bunlar: Dersler, kütüphane kayıtlarım, 

programlar&eğitim keşfet, son derse devam et ve katılım tercihlerim. 

Dersler: Kayıt olduğunuz tüm derslerin listesini verir. Buradan dersin detayına 

gidebilirsiniz. 

Kütüphane Kayıtlarım: Eğitim kütüphanesinden kayıt olduğunuz eğitimlere buradan 

ulaşırsınız. 

Programlar&Eğitim Keşfet: Sistemde bulunan tüm eğitim/webinarlar üzerinde arama 

yapabileceğiniz ekrana yönlendirir. 

Son Derse Devam Et: Aldığınız son derse yönlendirir. 

Katılım Tercihleri: Hibrit yöntemli eğitimlerde yüz yüze mi? Online mı? Katılacağı 

kararınızı revize etmenize olanak verir. 

 

• SERTİFİKALAR 

Sertifikalı eğitim/webinarlara kayıt olduğunuz zaman eğitim sonrası katılım ve diğer 

kriterlere göre sertifika almaya hak kazanırsınız. Eğer sertifikanız oluştuysa bu 

sekmeden sertifikanızı dijital olarak indirebilirsiniz. 

 

• YARDIM 

Bu kılavuza ulaşmanızı sağlayan linktir. Her geçen gün web siteleri geliştirilir ve bazı 

değişiklikler oluşur. Her değişiklikte bu kılavuz yenilenir. Güncel halini almak için web 

sitesinin en üst sağ köşesinde adınızın bulunduğu menüden “Yardım” tıklarsanız güncel 

halini görüntüleyebilirsiniz. 

 

• ÇIKIŞ 

Sistemden çıkış yapmanızı sağlayan butondur. İşlem ya da eğitiminiz bittiğinde 

sistemden çıkış yapmanız sizin için daha güvenilir olacaktır. 
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EĞİTİM/WEBİNARLARA KATILMA BAŞVURUSU 

Sistemde bulunan tüm eğitim/webinarlara kayıt olmak için eğitimin üzerine tıkladığınızda 

açılan sayfada sağ köşede KAYIT OL başlıklı mavi bir alan görürsünüz. 

 

Bu mavi alan eğitimin durumuna göre değişmektedir. Başvuruya açıldıysa, kontenjanı 

dolmadıysa, son başvuru tarihi geçmediyse gibi birçok etken ile bu alan değişir. Hiçbir olasılık 

engel değilse yukarıda gördüğünüz mavi alanda KAYIT OL butonu çıkar. 

 

KAYIT OL BUTONUNA BASTIĞINIZDA; 

Bu eğitimin hedef kitlesine uygunsanız başvuru ekranı açılır. 
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Hedef kitleleri siz üye olurken seçtiğiniz üye kategorisi, Oda/Borsa Bağlantısı ve TOBB 

bağlantısı ile ilişkilidir. Bu kriterlere göre sistem size başvuru yapabilecekseniz yukarıdaki 

ekranı gösterir. Başvuru kriterlerine uymuyorsanız, uygun olmadığına dair mesaj ile 

karşılaşırsınız. 

 

Bu ekranda eğitim/webinara başvuru yaptığınızda, TOBB Akademi yönetimi tarafından 

başvurunuz onaylandığında size mail ile bilgilendirme yapılır. Haricinde yukarıda anlatılan 

KAYITLARIM linkiyle de ilgili dersin verileceği sayfaya gidebilirsiniz. 

 

 


