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1. Genel Bakış 

Sertifika365 Platformumuzla tüm sertifikalarınızı tek bir yerden kolayca düzenleyip, 

yayınlayabilirsiniz. 

• Sistemimizi temin ettikten sonra, hızlıca sertifika düzenleme işlemlerine başlayabilirsiniz. Ekran 

paylaşımı, 

• "Sürükle, bırak" özelliğiyle şablonlarınızı kolayca oluşturun ve düzenleyin. 

• Sertifika basmak artık bir sorun olmaktan çıkıyor, yüklü sayıda sertifika basın ve paylaşın. 

• İstediğiniz zaman sisteme girip, sertifikalarınızı düzenleyin, değiştirin ve tekrar basın. 

 

2. Teknik Özellikler 

Sertifika365’in kolay kullanımı ve basit tasarımı ile kolayca sertifika oluşturup gönderebilirsiniz. 

• Tarayıcı dışında yazılım gerektirmez. 

• Sınırsız sertifika şablonu oluşturabilme, 

• API desteği ile sisteminizle entegre olabilme, 

• Excel dosyası ile toplu sertifika oluşturabilme, 

• Öğrencilerin sertifikalarına mobil cihaz ve bilgisayarlarından her zaman erişebilmesi, 

• Öğrencilerin sertifikalarını sorgulayabilmesi, 

 

3. Sertifika365’i Neden Kullanmalıyım? 

Sertifika365 her zaman yanınızda ve yıpranmaz. 

• Kağıt ve matbaa masraflarını azaltın. 

• Tüm sertifikalarınızı tek bir yerde yönetin. 

• Online ve sınıf içi eğitimleriniz için merkezi bir sertifika çözümünü sağlayın. 

• Öğrencilerinizin sertifikalarına her zaman ulaşabilmesini sağlayın. 

• Diğer eğitim kurumlarından geri kalmayın. 

4. Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim? 

Sertifika365’i kullanmak için +90 (216) 445 07 25 telefon numaramızdan veya 

iletisim@kampus365.com e-posta adresinden bize ulaşıp teklif alabilirsiniz.  

mailto:iletisim@kampus365.com
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5. Sisteme Ulaşım 

Sertifika365’e ulaşmak için bilgisayarınızda veya telefonunuzda bulunan internet tarayıcısından 

(Chrome, edge, opera, safari vd..) sertifikalarim.com web adresine giriş yapın. 

 

6. Ana Sayfa 

Sertifika365 ana sayfasında sosyal medya adreslerimize ulaşabilir, sertifika sorgulaması yapabilir, 

kendi sisteminize entegre etmeniz için API bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. 

 

Yöneticiyseniz sisteme giriş yaparak mevcut şablonları görüntüleyebilir, yeni şablon veya sertifika 

oluşturabilir, mevcut sertifika sahiplerinin sertifikalarını pasif, aktif, silme veya kullanıcıların aldığı 

sertifikaları görüntüleyebilir, API ayarlarına erişebilir, kontrol panelinde tarih bazlı kullanıcı raporu, 

basılan sertifika, toplam şablon, görüntülenen sertifika, görüntülenmeyen sertifika, excel ile basılan 

sertifika, API ile basılan sertifika, sertifika sahibi veya oluşturulabilecek sertifika kalan kredi adedi 

raporlarını alabilir ve sistemden çıkış yapabilirsiniz.  

https://sertifikalarim.com/
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Genel bakış bilgilerini ana sayfada 

görüntüleyebilirsiniz. 

Teknik özellikler ve neden kullanmalısınız 

bilgilerini ana sayfada görüntüleyebilirsiniz. 

 

Merak ettiğiniz soruları ana sayfanın en altında 

yer alan iletişim formunu doldurarak sorabilir, 

+90 (216) 445 07 25 telefon numaramızdan veya 

iletisim@kampus365.com e-posta adresinden 

bize ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. 

 

7. Sertifika Sorgulama 
Sertifika365 sistemine eklenmiş sertifikalarını görüntülemek için sertifikalarim.com web adresine 

giriş yapın. 

 

Sertifika sorgula düğmesine tıklayın.  

mailto:iletisim@kampus365.com
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E-Posta adresi kutucuğuna tıklayarak e-posta 

adresinizi girin. 

E-Posta adresini girdikten sonra sorgula 

düğmesine tıklayın. 

  
Tüm aldığınız sertifikalar listelenir. Görüntülemek istediğiniz sertifika görseline 

tıklayın. 

  
Sertifika ve sertifikanın basım bilgilerini 

görüntülersiniz. 

Sertifikayı indirmek için indir düğmesine 

tıklayınız. 
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İndirdiğiniz dosyayı sayfanın sol altındaki 

indirmeye tıklayarak veya indirdiğiniz konumdan 

tıklayarak açın. 

Sertifikanızı görüntülüyorsunuz. 

 

8. E-Postaya Gelen Sertifika 
Sertifika365 sistemine sertifika eklenirken yönetici isteğine bağlı olarak sertifikaları e-posta ile 

gönderebilir. Sertifikanızı görüntülemek için eğitim aldığınız kuruma verdiğiniz e-posta adresinize giriş 

yapın. 

  
Sertifika365’den gelen e-postayı açın. Açtığını e-posta içerisinde yer alan sertifikayı 

görüntüle düğmesine tıklayın. 

  
Sertifika ve sertifikanın basım bilgilerini 

görüntülersiniz. 

Sertifikayı indirmek için indir düğmesine 

tıklayınız. 
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