
EĞİTMEN OLMAK VE KURS OLUŞTURMAK



Acaport
Kullanmaya
Başlayın

Acaport, internet olan heryerden canlı seminer, kurs, toplantı 
gibi etkinliklerin düzenlenebildiği bir platformdur. Eğitmen ile 
katılımcıları dijital platformda bir araya getiren etkin çözümler 
sunar. Acaport platformunda etkinlik planlayabilir veya planla-
nan bir etkinliğe katılabilirsiniz. Acaport platformuna üye olarak 
canlı derslere tüm cihazlarınızdan erişebilirsiniz.

Eğitmen talebiniz, www.acaport.com platformu yöneticileri tara-
fından değerlendirilir ve sisteme giriş yaparken belirtmiş olduğu-
nuz e-posta adresine bilgilendirme yapılır.

Acaport’ta eğitmen olmak ilk adımdır.
Bunun için www.acaport.com web sayfasına giriş sağlayarak 
‘‘Eğitmen Ol’’ u seçmeniz gerekir. Öncelikle, açılan menüde iste-
nilen bilgileri sonrasında ‘‘Kurs Platformu’’ na giriş sağlayarak 
‘‘Profilim’’ menüsünde sizden istenilen bilgileri doldurabilirsiniz.

www.acaport.com
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www.acaport.com 
Web Sayfasına Giriş Yaparak
Üye Ol’u Seçiniz.
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Açılan pencerede Eğitmen Ol
üzerine gelerek açılan pencerede
bilgi girişlerini yapınız.

Akademik Portal-ACAPORT’da
canlı bir ders vermek veya
toplantı düzenleyebilmek için
öncelikle üye olarak sizden
istenilen kullanıcı bilgilerini
doldurmanız gerekir.
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Kurs Platformu ekranınızdaki Profilim menüsünden açılan 
pencerede;
- Kullanıcı Bilgilerim
- Sertifikalarım & Belgelerim
- Kısa Özgeçmiş
- Şifre Ayarlarım  menülerini doldurmalısınız.

Sertifikalarım & Belgelerim penceresinde Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora ve diğer sertifikalarınız veya yetki belgelerinizi 
yüklemelisiniz.

Kullanıcı Bilgilerim penceresindeki Uzmanlık Temel Alanınız,  
meslek alanınızla ilişkili Anahtar Kelime ve İlgi Alanlarınız ile bir-
likte sizden istenilen diğer bilgileri doldurmalısınız. 

Fotoğraf Yüklemeyi seçerek size ait güncel profil fotoğrafınızı 
yükleyebilirsiniz.

www.acaport.com

Profilim
Sayfasında
Sizden
İstenen
Bilgiler
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Üyelik bilgi girişinde tanımladığınız
e-posta adresinize gelen doğrulama
mesajını onayladıktan sonra 

ACAPORT’a ön kaydınız
tamamlanmış olur.

Artık KURS PLATFORMU’na giriş
yapabilirisniz.



Sistem Yöneticisinin sizi EĞİTMEN
olarak yetkilendirmesi için
KURS PLATFORMU ekranına geçiş
yaparak açılan pencerenin solundaki
menüden Profilim menüsüne giriş
sağlayarak diğer bilgileri;

“ Kullanıcı Bilgilerim,
Sertifikalarım & Belgelerim,
Kısa Özgeçmiş,
Şifre Ayarlarım ”
doldurmanız gerekmektedir.
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Profilim sayfasında,

Üye Fotoğrafınızı yükleme,
Uzmanlık Alanınız hakkındaki
bilgi girişi, Sertifika ve diğer
belgelerinizi yükleme, 
Kısa özgeçmiş girişi ve şifre
işlemlerinizi tamamladıktan
sonra başvurunuz Sistem
Yönetimi tarafından 
değerlendirmeye alınır.



Sistem Yöneticisi tarafından
EĞİTMEN olarak yetkilendirildikten
sonra web sayfası ana ekranında
“Yeni Kurs Planla” sekmesini seçerek
yeni bir  KURS oluşturabilirsiniz.
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Yeni bir kurs talebi oluştururken

girilecek bilgiler ve dikkat edilmesi

gereken hususlar hakkında detaylı

bilgiye KILAVUZ 02’denulaşabilirsiniz.

Yeni Kurs Planlama 5 işlem
adımından oluşur. Her bir
adımda açılan pencerelerde
planladığınız kurs ile ilgili
olarak bilgi girişleri yapmanız
istenir.



Başlayacak Canlı Kurslar
S�z de Acaport �le Kurslar Düzenleyeb�l�rs�n�z.

Mikrobölgeleme

Ücretsiz
Kontenjan : 90
23.04.2020  15:00
Dr. Murat Ceylan

Doğal Afet Sonrası

Ücretsiz
Kontenjan : 90
23.04.2020  15:00
Dr. Murat Ceylan

Ayrıntılar

Kurs talebiniz sistem yöneticisi
tarafından onaylandıktan sonra
düzenleyeceğiniz kursun bilgisi
web ana sayfasında Başlayacak

Canlı Kurslar başlığı altında ilan
edilir ve kursa kayıt alınmaya
başlanır.
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Oluşturduğunuz ve sistem yönetimi
tarafından onaylanan kursunu
platform giriş sayfanızda görüntülenir

Başlayacak Canlı Kurslar

Mikrobölgeleme
Dr. Murat Ceylan

Kontenjan Süre

90 Kişi
49 gün
13:13:52 120 dk.

Canlı Eğitim Henüz Aktif Değil

Canlı Ders günü ve saati
geldiğinde Kurs Platformu,
Platform Giriş Sayfasında kurs
saatinden 10 dakika önce aktif
olan Canlı Derse Bağlan
linkinden bağlanabilirsiniz.

6



Dr. Murat Ceylan 23.04.2020 15:00

Dr. Murat Ceylan

90 Katılımcı ile sınırlandırılmıştır.

Ücretsiz

23.04.2020 15:00 120 dakika

Mikrobölgeleme

Ayrıntılar

Ücretsiz
Kontenjan : 90
23.04.2020  15:00
Dr. Murat Ceylan

Oluşturduğunuz kursun ilan edilmesi
ve üyelerin kursa kayıt yaptırması

Başlayacak Canlı Kurslar
bölümünde ilan edilen kurs
katılım  başvuruları Ayrıntılar’a
giriş yapıldığında açılan ekranda
Kursa Kayıt Ol bölümünden
yapılır.
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Canlı ders örneği ekran görüntüsü

“EĞİTMENLER için” CANLI DERS nasıl yapılır; KILAVUZ 3’den ulaşabilirsiniz.


