
1- KAYIT FORMU

2- ALIŞVERİŞ SEPETİ

Sağ üstte yer alan “üyelik” butonu 
ile süreç başlatılır. Şirketler için olan 

kurumsal bölüm ve  
bireysel üyelik  bölümlerinde, kayıt 

aşamasında,  kayıt formuna doğru ve 
hatasız bilgi girişi yapılmalıdır. 

Geliştirilen sistem tarafından bilgilerin 
doğru ve hatasız olduğu kontrol edilir. 

  

Kayıt işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra sepet ekranına yönlendirileceksiniz.   
Alışveriş işleminizi tamamladıktan sonra alışveriş sepetini gerekli ise güncelleyebilirsiniz.



 
Kurumsal veya bireysel seçeneği 

seçildikten sorna “fatura bilgisi 
ekle” butonu ile süreç başlar  
ancak doğru ve hatasız bilgi 

eklenmelidir. Akabinde“fatura 
bilgisi seçme bölümünde 

oluşturulan kayıtlı  
fatura bilgisi seçilir.  

(Kurumsal ve bireysel fatura 
bilgisi giriş ekranları yanlış veya 

eksik bilgi kontrolü yapmaktadır. 
Bu adımı tamamlayabilmek 

için doğru ve hatasız bilgi girişi 
yapılmalıdır.)

Garanti Bankası Sanal Pos
Güvenli ödeme altyapısı ile bilgileriniz güvende. 

 
Iyzico & BMK 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansı ile 6493 sayılı kanun çerçevesinde 
lisanslı ödeme kuruluşu olarak hizmet vermektedir. 

iyzico, PCI Veri Güvenliği Standardı sertifikasyonunun en yüksek seviyesi olan Level 1 
sertifikasına sahiptir.

Havale / EFT / Garanti Bankası Sanal Pos / Iyzico & BKM ödeme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

3 - FATURA VE ÖDEME 

Kredi kartı ödemeleriniz ile birlikte 
lisanslarınız ve fatularınız anında 
oluşturulur ancak havale veya 
EFT ile olan ödemelerinizde 
sisteme kayıtlı olan e-posta ve 
banka hesap adınızı  
satis@meslekiyeterlilikakademisi.com.tr 
adresine posta olarak ilettiğiniz 
takdirde lisansınız daha hızlı 
şekilde aktifleştirilecektir. 



Satın almış olduğunuz lisansları “yönetici sayfası” bölümündeki “ürünlerim“ ve  
“faturalar “bölümünde takip edebilirsiniz. “Faturalar“ sayfasındaki “durum” bölümü “ödendi“ ve 
“fatura no“ bölümünde fatura numaranız oluşturulduğunda ürünlerim bölümünde lisanslarınız 

üretilmiş olacaktır. 

E-faturanıza “yönetim sayfası” menüsünün altındaki “faturalar” menüsü içerisinde erişebilirsiniz.  
E-faturanızın oluşturulması için durum bölümünde “ödendi“ ve “Fatura no” bölümünde fatura 

numasının oluşturulmuş olması gerekir. İki koşul gerçekleşmiş ise “faturalar” menüsündeki 
e-faturanıza “detaylar” butonundan erişebilirsiniz. 

e-faturanız kredi kartı ödemelerinde anında oluşturulurken havale & EFT ödemelerinde bir kaç 
saat içerisinde oluşturularak panel üzerinden sunulur.

3 - FATURA VE ÖDEME 4 - LİSANS AKTİFLEŞTİRME SÜRECİ

5 -  E-FATURA 



Kayıtlı olduğunuz kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak “yönetim sayfası” bölümündeki 
size özel panele erişebilirsiniz.

Yönetici paneli özellikleri; 
- Kullanıcı bilgileri 
- Lisans aktifleştirme süreci (e-posta ile de ayrıca adım adım bilgilendirileceksiniz)  
- Lisanslar 
- E-faturalar 
- Fatura yönetimi 
- Hangi mesleklerde veya bölümlerde kaç lisansınızın olduğu bilgisi 
- Lisansların süre takibi 
- Katılım sertifikası yönetimi  
- Lisansların % olarak kullanım raporları 
- Çeşitli filtreleme seçenekleri gibi bir çok raporu canlı olarak görüntüleyebilir,  gerekli bölümleri 
güncelleyebilir ve tüm süreçlerin takibini yaparak raporlayabilirsiniz.

6 - YÖNETİCİ PANELİ



6 - YÖNETİCİ PANELİ
Lisanslarınız aktifleştirildikten sonra yönetici paneliniz üzerinden direk ilgili video setlerine  
erişebilirsiniz. Ayrıca üretilen lisans kodları anasayfada yer alan “anında izle“ butonuna kullanıcı 
adı ve şifre girilerek ilgili video setine direk erişilir ve kullanıma anında açılmış olur.  Bu uygulama 
ile sistem sizi ilgili mesleğin video setine direk yönlendirerek “video setlere, ders notlarına ve 
soru&cevap” bölümlerini kullanıma açmış olur.

7- VİDEO SETLERE ANINDA ERİŞİM



- Sistem, kullanıcıların video setini izleme süresini kaydeder. 
- Kurumun yetkilisi de çalışanın video setinin hangi bölümlerinin ne kadar süre izlendiğini 
sistem üzerinden isterse ayrı ayrı % olarak raporlayabilir.  

8 - YÖNETİCİ SÜREÇ TAKİBİ

9 - ADAY SÜREÇ TAKİBİ

Lisans bilgisi ile giriş yapıldığında hangi videoları, ne kadar süre izlendiği altta yer alan 
fotoğraf’ta görüldüğü gibi kullanıcı arayüzüne grafik olarak sunulur.



8 - YÖNETİCİ SÜREÇ TAKİBİ

9 - ADAY SÜREÇ TAKİBİ
Soru & cevap bölümünü kullanabilmek için yönetici panelindeki çalışanlar için üretilen 
lisanslar ile değil sisteme kayıt olurken kullanılan “ e-posta adresi ve şifre” ile üye girişi 
yapılmalıdır. Soru & cevap bölümü üzerinden iletilen sorular ilgili mesleğin uzmanı tarafından 
en kısa süre içerisinde cevaplandırılır.

11 - SORU & CEVAP

Mesleklerin ders notları, her mesleğin video setinin olduğu bölüme yüklenmiştir. 
Lisans bilgileri ile giriş yapıldığında  kırmızı ve indirelemez “Ders Notu“ butonu, mavi renge  
dönüştürülerek kullanıma açılır. 

10 - DERS NOTU



Kullanıcı paneliniz  üzerindeki ürünlerim sekmesinde % olarak ilgili mesleklerin izlenme oranları 
görüntülenmektedir. Satın alınan video setinin %100’lük bölümü izlendiğinde sertifika bilgilerinin 
girilebilmesi için buton aktif hale getirilir. 

Aktif hale gelen butona bilgiler doğru şekilde girildiğinde “Katılım sertifikası“ kişiye özel  
oluşturularak sistem tarafından imzalı bir şekilde kullanıcıya anında oluşturularak sunulur.

Sertifika takip süreci ise sertifikanın üzerinde yer alan “Lisans Kodu“ ile sistem de sertifika durumu 
ve sertifika içeriği ile ilgili detay bilgiler sorgulanabilir.

12 - KATILIM SERTİFİKASI

13- KATILIM SERTİFİKASI SORGULAMA


