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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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İndirdiğiniz dosyayı sayfanın sol altındaki 

indirmeye tıklayarak veya indirdiğiniz konumdan 

tıklayarak açın. 

Sertifikanızı görüntülüyorsunuz. 

 

9. Yönetici Girişi 
Sertifika365 yani sertifikalarim.com web adresine giriş yapın. 

  
Ekranın sağ üstünde yer alan giriş düğmesine 

tıklayın. 

Kullanıcı adı ve şifrenizi girin. 

  
Giriş düğmesine tıklayın. Sertifika365 sistemine giriş yaptınız. 
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9.1. Şifreni mi unuttun? 
Sertifika365’e giriş yapmak istiyorsunuz ama şifrenizi unuttuysanız ilk önce sertifikalarim.com web 

adresine giriş yapın. 

  
Ekranın sağ üstünde yer alan giriş düğmesine 

tıklayın. 

Sayfanın orta altında yer alan şifreni mi unuttun 

düğmesine tıklayın. 

  
E-Posta bilginizi girin. Şifremi sıfırla düğmesine tıklayın. 

  
E-Postanıza gelen e-posta içerisindeki şifre sıfırla 

bağlantısına tıkladıktan sonra açılan sayfada yeni 

şifrenizi ve tekrar yeni şifrenizi girin. 

Şifreyi değiştir düğmesine tıklayın. 
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10. API Bilgileri 
API entegrasyonu ile kendi sistemlerinize Sertifika365’i entegre edebilir ve kendi sisteminizden 

sertifika basım komutu gönderebilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra API düğmesine 

tıklayın. 

Sertifika365 v1.0 API genel bilgileri ile 

karşılaşacaksınız. 

 

Giriş 

Bu doküman, Sertifika Merkezi Web API’nin çalışma prensiplerini anlatmaktadır. 

Sertifika Merkezi Web API, bir RESTful web servisidir. Sertifika Merkezi ile kendi uygulamalarını 

entegre etmek isteyen firma veya yazılımcılar, bu dokümanı baz alarak API’yi kullanabilirler. API 

kullanımı için, Sertifika Merkezine üye olunması gerekmektedir. Üyelik bilgisi olan kullanıcı api için 

gerekli bilgilere 'Ayarlar' sekmesinden ulaşabilir. 

 

Genel Bilgiler 

Sertifika Merkezi Web API kullanabilmek için sistem üzerinde aktif bir hesabınızın olması 

gerekmektedir. 'Ayarlar' başlığı altında WebAPI Token değerinin her istekte bize iletilmesi 

gerekmektedir. 

WebAPI Token değeri header da 'Authorization : xxxxxxxxx' şeklinde gönderilmelidir. 

Bazı Web API isteklerinde 'companyID' değerine ihtiyaç vardır. Bu değere 'Ayarlar' sekmesi 

altından ulaşılabilir. 

ÖNEMLİ : userCode değerimiz email'in md5 ile şifrelenmiş halidir. 

 

Sertifika Oluşturma Adımları 

1. Şirkete ait sertifika şablonları çekilir ve ilgili sertifika şablonunun Id si alınır. 

2. Sertifika detayına ulaşılır. ( Sertifika şablon verilerini çekme) 

3. Gerekli Model Post atılır. (Kullanıcıya sertifika oluştur(Sertifika basma)) 
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Şirket API Bilgileri 

1. GET - Şirkete ait sertifika şablonları 

• Parameter: id 

• Required: Yes 

• Type: string 

• Description: Ayarlar > companyID 

Call: api/v1.0/company/{id}/certificate 

Response: 

[ 

    { 

        certificateName: "Advancity Test Sertifikası" 

        id: "64c9f080-2314-4f02-a43c-

923d83e8e444" 

    }, 

    { 

        certificateName: "Advancity Test Sertifikası 

1" 

        id: "64c9f080-2314-4f02-a43c-

923d83e8e555" 

    } 

] 

2. GET - Şirkete ait kullanıcılar 

• Parameter: id 

• Required: Yes 

• Type: string 

• Description: Ayarlar > companyID 

Call: api/v1.0/company/{id}/user/ 

Response: 

[ 

    { 

        name: "John" 

        surname: "Doe" 

        email: "john.doe@example.com" 

    }, 

    { 

        name: "Jhon 1" 

        surname: "Doe 1" 

        email: "john1.doe1@example.com" 

    } 

] 
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3. GET - Şirkete ait kullanıcıyı arama 

• Parameter-1: id 

• Required-1: Yes 

• Type-1: string 

• Description-1: Ayarlar > companyID 

• Parameter-2: userCode 

• Required-2: Yes 

• Type-2: string 

• Description-2: Email in MD5 ile şifrelenmiş hali 

Call: api/v1.0/company/{id}/user/{userCode} 

Response: 

[ 

    { 

        name: "John" 

        surname: "Doe" 

        email: "john.doe@example.com" 

    }  

] 

 

Kullanıcı API Bilgileri 

1. GET - Kullanıcıya ait sertifikalar 

• Parameter: userCode 

• Required: Yes 

• Type: string 

• Description: Email in MD5 ile şifrelenmiş hali 

Call: api/v1.0/user/{userCode}/certificate 

Response: 

[ 

 { 

  certificateName: "Advancity Test Sertifikası" 

  companyName: "Dummy Company" 

  isPrivate: false 

  connectionId: "04335e89-c46e-4310-b41a-923d83e8e444" 

 }, 

 { 

  certificateName: "Advancity Test Sertifikası 1" 

  companyName: "Dummy Company" 

  isPrivate: false 

                connectionId: "2398fac7-717c-4dae-9b6a-923d83e8e555" 

 } 

]  
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Sertifika 

1. GET - Sertifika şablon verilerini çekme 

• Parameter: id 

• Required: Yes 

• Type: string 

• Description: Sertifika Id (Şirkete ait sertifikalar da id değeri mevcut) 

Call: api/v1.0/certificate/{id} 

Response: 

{ 

 certificateItem: 

 [ 

  { 

   id:64c9f080-2314-4f02-a43c-923d83e8e444, 

   name:null, 

   surname:null, 

   email:null, 

   duration:null, 

   grade:null, 

   educator:null, 

   sendEmail:True, 

   isInUse:1, 

   Properties: 

   [ 

    { 
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     "key":"alias_1434977880189", 

     "value":"title_1434977880189" 

    }, 

    { 

     "key":"alias_1434977884195", 

     "value":"title_1434977884195" 

    } 

   ], 

   metaTag: 

   [  

    { 

     "value":null 

    } 

   ] 

  } 

 ] 

} 

 

Not: name,surname,email zorunlu alanlardır. Properties alanında değişiklik yapılacak alan sadece 

'value' değeridir. key alanı değiştirilmemelidir. metaTag list halinde birden fazla değerden oluşabilir. 

 

 

2. GET - X sertifikasını kazanan kullanıcılar 

• Parameter: id 

• Required: Yes 

• Type: string 

• Description: Sertifika Id (Şirkete ait sertifikalar da id değeri mevcut) 

Call: api/v1.0/certificate/{id}/user 

Response: 

[ 

    { 

        certificateName: "Advancity Test Sertifikası" 

        connectionId: "64c9f080-2314-4f02-a43c-923d83e8e444" 

        name: "Jhon" 

        surname: "Doe" 

        email: "john.doe@example.com" 

        id: "304e93e1-dd95-437a-adc8-dbb6350d04db" 

        createdDate: "Aug 31 2015 11:42AM" 

    } 

]  
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3. GET - X sertifikasını Y kullanıcısı aldı mı? 

• Parameter-1: id 

• Required-1: Yes 

• Type-1: string 

• Description-1: Sertifika Id (Şirkete ait sertifikalar da id değeri mevcut) 

 

• Parameter-2: userCode 

• Required-2: Yes 

• Type-2: string 

• Description-2: Email in MD5 ile şifrelenmiş hali 

Call: api/v1.0/certificate/{id}/user/{userCode} 

Response: 

{ 

    certificateName: "C# Eğitim Sertifikası" 

    connectionId: "1b8bf215-4182-421c-8387-58e6d72cd3b3" 

    name: "Jhon" 

    surname: "Doe" 

    email: "john.doe@example.com" 

    id: "304e93e1-dd95-437a-adc8-dbb6350d04db" 

    createdDate: "Aug 31 2015 11:42AM" 

} 

 

4. POST - Kullanıcıya sertifika oluştur (Sertifika basma) 

Belirtilen kullanıcılara sertifika oluşturur 

Gönderilecek Model: 

public class CertificateObject 

{ 

 public List< certificateitem> certificateItem { get; set; } 

 public class CertificateItem 

 { 

  [Required] 

  public Guid id { get; set; } 

  [Required] 

  public string Name { get; set; } 

  [Required] 

  public string Surname { get; set; } 

  [Required] 

  public string Email { get; set; } 

  public float? Hour { get; set; } 
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  public float? Point { get; set; } 

  public string Educator { get; set; } 

  [Required] 

  public List< certificateproperties> Properties { get; set; } 

   

  public List< metatag> metaTag { get; set; } 

 } 

 public class CertificateProperties 

 { 

  public string key { get; set; } 

  public string value { get; set; } 

 } 

  

 public class MetaTag { 

  public string value { get; set; } 

 } 

  

 public CertificateObject() 

 { 

  certificateItem = new List(); 

 } 

} 

Call: api/v1.0/certificate/ 

Response: 

{ 

 "status":"OK", 

 "messageList": 

 [ 

  "1-success-mailAddress", 

  "2-success-mailAddress", 

  "3-success-mailAddress", 

  "4-success-mailAddress", 

  "5-success-mailAddress", 

  "Success count :5", 

  "Error count :0" 

 ] 

}  
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5. DELETE - X sertifikasından Y kullanıcısını sil 

• Parameter-1: id 

• Required-1: Yes 

• Type-1: string 

• Description-1: Id (Şirkete ait sertifikalar da id değeri mevcut) 

 

• Parameter-2: userCode 

• Required-2: Yes 

• Type-2: string 

• Description-2: Email in MD5 ile şifrelenmiş hali 

Call: api/v1.0/certificate/{id}/user/{userCode} 

Response:  

Başarılı ise 

- "userCode : '43b4121d1ce914d6a7f035d3791bec5d' is deleted"  

Başarısız ise 

- "userCode : '43b4121d1ce914d6a7f035d3791bec5d' is undefined or is deleted" 

 

 

6. DELETE - X sertifikasını alan kullanıcıları sil 

• Parameter: id 

• Required: Yes 

• Type: string 

• Description: Sertifika Id (Şirkete ait sertifikalar da id değeri mevcut) 

Call: api/v1.0/certificate/{id}/user 

Response:  

{ 

    status: "OK" 

    messageList:  

    [ 

        "email : 'hasan.cakmak@advancity.com.tr' is deleted" 

    ] 

}  
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11. Ayarlar 
Sertifika365’i API ile kendi sistemlerine ekleyen sistem yöneticileri için bilgileri ve özelliği ayarlar 

sayfası altında bulabilirsiniz. 

 

Sertifika365 sistemine giriş yaptıktan sonra ayarlar düğmesine tıklayın. 

 

Sertifika365 ayarlar sayfası 

• API Erişimini Aktif Hale Getir: Seçim kutusunun seçimini kaldırırsanız kendi sisteminizde 

eklenmiş olan Sertifika365 API entegrasyonunu iptal etmiş olursunuz. 

• WebApi Token: Sertifika365 API entegrasyonunu için token bilgisini entegrasyon sırasında 

kullanmalısınız.  

• Company ID: Sertifika365 API entegrasyonunu için company id bilgisini entegrasyon sırasında 

kullanmalısınız.  
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12. Şablonlarım 
Şablonlarım sayfası içerisinde bugüne kadarki oluşturmuş olduğunuz tüm şablonlar listelenir. 

Bu sayfa içerisinde iken yeni sertifika şablonu ekleyebilir ve sertifika işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 

  
Şablonlarım düğmesine tıklayın. Şablonlar sayfasını açtınız. 

 

12.1. Yeni Sertifika Şablonu Ekle 
Sertifika basımı için yeni sertifika şablonları oluşturabilirsiniz. Öncelikle standart olarak olması 

gereken metin ve sertifika şablonunuzu tasarım programları ile hazırlayın. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra şablonlarım 

düğmesine tıklayın. 

Açılan sayfada yeni şablon ekle düğmesine 

tıklayın. 

  
Sertifikanızın adını girin. Kategori seçiniz düğmesine tıklayın. 

  



 

   19 

  
Kategorinizi teşekkür belgesi, katılım belgesi ve 

başarı sertifikası olarak seçin. 

Oluştur düğmesine tıklayarak sertifikanızın 

düzenle adımına geçiş yapın. 

 

Sertifika şablonunuzu değişmeyen bilgileri ile 

birlikte tasarım programları ile oluşturun. 

Örnekte olduğu gibi sadece ad ve soyad 

eklenecek şekilde yapabileceğiniz gibi tüm 

bilgileri de sistemden ekletebilirsiniz. Örneğin; 

başlangıç tarihi, bitiş tarihi, oturumun süresi, 

sertifikanın adı, eğitmenin adı soyadı, direktör 

veya genel müdür adı soyadı veya sertifikanın 

tüm metinlerini sertifika oluşturulurken 

ekleyebilirsiniz. 

 

Bilgisayarınızda bulunan sertifika görselini 

eklemek için dosya seç düğmesine tıklayın.  

 

Bilgisayarınızda görselin bulunduğu klasöre gidin 

ve dosyayı seçip aç düğmesine tıklayın. 

  



 

   20 

  
Eksi ve artı düğmelerine tıklayarak arka plan 

görselinizi görebileceğiniz şekilde 

konumlandırabilirsiniz. 

Arka plan görseline içerik ekleyebilecek şekilde 

görünür seviyesine getirmeniz yeterli olacaktır. 

 

Sol bölümde yer alan text (metin), textarea 

(metin alanı), printdate (baskı tarihi) ve qrcode 

(qr kod) eklenebilir nesnelerinin üzerine farenizin 

imleci ile gelip farenizin sol düğmesine basılı 

tutarak belgenizi üzerine sürükleyerek bırakın. 

Sonra nesneleri tekrardan konumlandırın. 

 

Eklediğiniz bir nesneye tıkladığınızda özellikler 

bölümü açılır. Özellikler bölümünün içerisinde 

başlık (sertifika oluştururken görünecek başlık), 

renk (yazı rengi (RGB)), yazı boyutu (0-250), 

yazı tipi (arial, comic sans ms, courier, cursive, 

fantasy, georgia, helvetica, monospace, 

monotype corsiva, serif, tahoma, times new 

roman ve verdana), yazı stili (normal, italik), yazı 

kalınlığı (normal, kalın) özelliklerini değiştirebilir 

veya eklediğiniz nesneyi silebilirsiniz. 

 

Geçerlilik süresi bölümünde lütfen seçiniz 

düğmesine tıklayarak bir son geçerlilik süresi 

seçmelisiniz. 
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Geçerlilik süresini süresiz, hak ettiği tarihten X 

tarihine kadar veya şablon geçerlilik süresini X 

tarihinde sonlandır olarak seçebilirsiniz. 

Süresiz seçimi yaptığınızda sertifika ömür boyu 

geçerli olarak saklanır. 

  
Hak ettiği tarihten X tarihine kadar seçimini 

yaptığınızda sertifika için 1 ile 24 ay arasında 

geçerlilik tarihi seçmelisiniz. 

Şablon geçerlilik süresini X tarihinde 

sonlandır seçimini yaptığınızda sertifika için gün, 

ay ve yıl olarak son geçerlilik tarihi seçmelisiniz. 

 

Kaydet düğmesine tıklayarak şablonu 

kaydedebilir ve şablon işlemlerini 

gerçekleştirebilirsiniz. (sil, düzenle, kopyala, 

sertifika oluştur, toplu sertifika oluştur, 

sertifikalar ve sertifikaları indir) 

 

12.2. Sertifika Şablon İşlemleri 
Sertifika işlemleri içerisinde sertifika ile ilgili birçok işlem yapabilirsiniz. Sertifika şablonunu 

oluşturdunuz ama hiç sertifika eklemediyseniz sertifikayı silebilir veya düzenleyebilirsiniz. Mevcut 

sertifika şablonlarını kopyalayabilirsiniz. Sertifikaları tek tek veya toplu olarak oluşturabilirsiniz. 

Oluşturduğunuz sertifikaları ve bilgilerini görüntüleyebilir ve sertifika bağlantılarını excel içerisinde 

toplu olarak indirebilirsiniz.  
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Sisteme giriş yaptıktan sonra şablonlarım düğmesine tıklayın. 

  
Tüm şablonların alt alta listelendiği şablonlarım 

sayfası açıldı. 

Herhangi bir şablonun altında yer alan işlemler 

düğmesinin yanındaki aşağı ok düğmesine 

tıklayın. 

  
Sertifika şablonundan daha önce sertifika 

oluşturulmamışsa sertifika oluşturabilir, 

sertifika şablonunu düzenleyebilir veya sertifika 

şablonunu silebilirsiniz. 

Sertifika şablonundan daha önce sertifika 

oluşturulmuşsa sertifika oluşturabilir, 

sertifikaları indirebilir, sertifika şablonunu 

kopyalayabilir veya sertifikaları ve sertifika 

bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. 
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12.2.1. Düzenle 

Daha önce hiç sertifika oluşturmadığınız sertifika şablonunu düzenleyebilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra şablonlarım 

düğmesine tıklayın. 

Daha önce sertifika oluşturulmamış şablonun 

altında yer alan işlemler düğmesinin yanındaki 

aşağı ok düğmesine tıklayın. 

  
Açılan listede düzenle düğmesine tıklayın. Yeni sertifika şablonu eklerken düzenlenebilecek 

tüm bölümleri düzenleyebilirsiniz. 

 

12.2.2. Sil 

Daha önce hiç sertifika oluşturmadığınız sertifika şablonunu silebilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra şablonlarım 

düğmesine tıklayın. 

Daha önce sertifika oluşturulmamış şablonun 

altında yer alan işlemler düğmesinin yanındaki 

aşağı ok düğmesine tıklayın. 
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Açılan listede sil düğmesine tıklayın. Açılan pencerede sil düğmesine tıklayarak daha 

önce hiç sertifika oluşturmadığınız sertifika 

şablonunu silebilirsiniz. 

 

12.2.3. Kopyala 

Mevcut sertifika şablonunu farklı düzenlemeler veya tarihler olarak tekrardan kullanmak 

istiyorsanız veya mevcut ayarlamaları kullanmak istiyorsanız sertifika şablonlarını kopyalayıp 

düzenledikten sonra tekrar sertifikalar oluşturabilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra şablonlarım 

düğmesine tıklayın. 

Kopyalamak istediğiniz sertifika şablonunun 

altında yer alan işlemler düğmesinin yanındaki 

aşağı ok düğmesine tıklayın. 

  
Kopyala düğmesine tıklayın. Kopyalanmış sertifika şablonu karşınıza geldi. 
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Kopyaladığınız şablonun yeni ismini girin. Bilgisayarınızda bulunan sertifika görselini 

eklemek için dosya seç düğmesine tıklayın. 

  
Bilgisayarınızda görselin bulunduğu klasöre gidin 

ve dosyayı seçip aç düğmesine tıklayın. 

Eksi ve artı düğmelerine tıklayarak arka plan 

görselinizi görebileceğiniz şekilde 

konumlandırabilirsiniz. 

  
Sol bölümde yer alan text (metin), textarea 

(metin alanı), printdate (baskı tarihi) ve qrcode 

(qr kod) eklenebilir nesnelerinin üzerine farenizin 

imleci ile gelip farenizin sol düğmesine basılı 

tutarak belgenizi üzerine sürükleyerek bırakın. 

Sonra nesneleri tekrardan konumlandırın. 

Eklediğiniz bir nesneye tıkladığınızda özellikler 

bölümü açılır. Özellikler bölümünün içerisinde 

başlık, renk, yazı boyutu, yazı tipi, yazı stili, 

yazı kalınlığı özelliklerini değiştirebilir veya 

eklediğiniz nesneyi silebilirsiniz. 
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Geçerlilik süresi bölümünde lütfen seçiniz 

düğmesine tıklayarak bir son geçerlilik süresi 

seçmelisiniz. 

Geçerlilik süresini süresiz, hak ettiği tarihten X 

tarihine kadar veya şablon geçerlilik süresini X 

tarihinde sonlandır olarak seçebilirsiniz. 

  
Süresiz seçimi yaptığınızda sertifika ömür boyu 

geçerli olarak saklanır. 

Hak ettiği tarihten X tarihine kadar seçimini 

yaptığınızda sertifika için 1 ile 24 ay arasında 

geçerlilik tarihi seçmelisiniz. 

  
Şablon geçerlilik süresini X tarihinde 

sonlandır seçimini yaptığınızda sertifika için gün, 

ay ve yıl olarak son geçerlilik tarihi seçmelisiniz. 

Düzenle ve kaydet düğmesine tıklayarak 

şablonu kaydedin. 
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Kopyaladığınız sertifika şablonunda daha önce 

gönderdiğiniz sertifika sahiplerine yeni sertifikayı 

da göndermek isterseniz göndermek 

istediklerinizi seçin ve diğerlerinin seçimini 

kaldırın. 

Seçili kullanıcılara yeni sertifikaları yolla 

düğmesine tıklayarak seçili kişilere sertifika 

yollayabilirsiniz. 

  
Seçtiğini kişilere sertifika yollandı ve siz de 

gönderilen sertifikalar listesini 

görüntülüyorsunuz. Göster düğmesine tıklayarak 

sertifikayı görüntüleyebilirsiniz. 

Bu adımı atla düğmesine tıklayarak kimseye 

sertifika göndermeden kopyalamayı 

tamamlayabilirsiniz. 

 

Bu adımı atla düğmesine tıklandığında 

şablonlarım sayfasına geçiş yaparsınız. 
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12.2.4. Sertifika Oluştur 

Sertifika şablonlarını farklı kişiler için kişi bilgilerini tek tek girerek sertifikalar oluşturup kişilerin 

e-posta adreslerine gönderimini sağlayabilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra şablonlarım 

düğmesine tıklayın. 

Sertifika oluşturmak istediğiniz sertifika 

şablonunun altında yer alan işlemler 

düğmesinin yanındaki aşağı ok düğmesine 

tıklayın. 

  
Sertifika oluştur düğmesine tıklayın. İçerik bölümünde sertifikanıza eklediğiniz 

nesnelerin metinlerini girin. Örneğin; ad ve soyad 

bilgisini girin. 

  
Eğitim bilgileri bölümünde süre, puan ve 

eğitmen olarak sertifikaya hak kazanma 

bilgilerini girin. 

Sertifikayı alan kişiye ait bilgiler bölümünde 

kişinin ad, soyad ve e-posta adresini girerek 

sertifikanın kime ait olduğunu ve hangi e-posta 

gönderileceğinin bilgisini girin. 
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Tüm bilgileri girdikten sonra sertifika bas 

düğmesine tıklayın. 

Sertifika basıldı ve sertifikalar bölümüne geçiş 

yaptınız. Bastığınız sertifika, sertifika sahibinin e-

posta adresine gönderildi. 

12.2.4.1. Toplu Sertifika Oluştur 

Sertifika şablonlarını farklı kişiler için kişi bilgilerini excel şablonu ile toplu girerek tüm 

sertifikaları tek seferde oluşturup isteğe bağlı olarak aktif veya pasif sertifika ve kişilerin e-posta 

adreslerine sertifika gönderimini sağlayabilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra şablonlarım 

düğmesine tıklayın. 

Toplu sertifika oluşturmak istediğiniz sertifika 

şablonunun altında yer alan işlemler 

düğmesinin yanındaki aşağı ok düğmesine 

tıklayın. 

  
Sertifika oluştur düğmesine tıklayın. Toplu sertifika eklemek için tıklayın 

düğmesine tıklayın. 
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Örnek excel dosyasını indir düğmesine tıklayın. İndirdiğiniz dosyaya farenizin sol düğmesine 

tıklayarak açın. 

 

• Ad: Bu bölüme sertifika sahibinin adını girin. 

(Zorunlu Alan) 

• Soyad: Bu bölüme sertifika sahibinin soyadını 

girin. (Zorunlu Alan) 

• E-Posta: Bu bölüme sertifika sahibinin e-

posta girin. Bu e-posta adresine sertifika 

gönderilir. (Zorunlu Alan) 

• Süre: Bu bölüme sertifikaya hak kazanılması 

için sertifika sahibinin katılım süresini girin. 

(Boş Geçilebilir.) 

• Puan: Bu bölüme sertifikaya hak kazanılması 

için sertifika sahibinin elde ettiği puanı girin. 

(Boş Geçilebilir.) 

• Eğitmen: Bu bölüme sertifika sahibinin 

eğitim aldığı eğitmenin adını girin. (Boş 

Geçilebilir.) 

• E-Posta Gönder: Bu bölüme sertifika 

sahibinin sertifikasının e-posta ile 

gönderilmesini istiyorsanız “1”, 

istemiyorsanız “0” girin. (Zorunlu Alan) 

• Durum: Bu bölüme sertifika sahibinin 

sertifikasının aktif olarak oluşturulmasını 

istiyorsanız “1”, istemiyorsanız “0” girin. 

(Zorunlu Alan) (Pasif sertifika sonradan aktif 

edilebilir.) 

• Okul Adı: Bu bölüme okul adını girin. 

(Zorunlu Alan) 

• Ad-Soyad: MetaTag hariç bu ve sonraki 

bölümler sizin sertifikaya eklediğiniz 

nesnelerdir. Örneğin; sertifika üzerinde 

yazacak ad ve soyadı girin. 

• MetaTag: Bu bölüme sertifikayı bulmak için 

istediğiniz anahtar kelimeleri girin. 
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Sertifika excelini kaydettikten sonra toplu 

sertifika ekleme sayfasında yer alan dosya seç 

düğmesine tıklayın. 

Toplu sertifika oluştur excelinin bilgisayarda 

bulunduğu klasöre gidin, excel dosyasını seçin 

ve aç düğmesine tıklayın. 

  
Toplu sertifika ekle sayfasında yükle düğmesine 

tıklayın. 

Sertifikaların kaç tanesinin başarılı bir şekilde 

oluştuğu mesajını alıyorsunuz. Şablonlarım 

düğmesine tıklayarak şablonlar sayfasına geri 

dönebilirsiniz. 

12.2.5. Sertifikalar 

Mevcut şablon için oluşturmuş olduğunuz tüm sertifikaları ve sertifika bilgilerini 

görüntüleyebilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra şablonlarım 

düğmesine tıklayın. 

Sertifikaları görüntülemek istediğiniz sertifika 

şablonunun altında yer alan işlemler 

düğmesinin yanındaki aşağı ok düğmesine 

tıklayın. 
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Sertifikalar düğmesine tıklayın. Aktif veya pasif olarak oluşturduğunu tüm 

sertifikalar listelenir. Liste başlıklarına tıklayarak 

sıralama yapabilirsiniz. 

  
Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet sertifika listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Şablon için oluşturulan sertifikalarda arama 

yapmak için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

  
Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 

Pasif olarak oluşturduğunuz sertifikanın göster 

düğmesine tıkladığınızda sertifikayı 

görüntüleyemezsiniz. 
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Pasif olan sertifikayı görüntülenmek istendiğinde 

sertifika bulunamadı hatası alırsınız. 

Aktif sertifikanın göster düğmesine 

tıkladığınızda sertifika görüntüleme sayfası açılır. 

  
Sertifika ve sertifikanın basım bilgilerini 

görüntülersiniz. 

Sertifikayı indirmek için indir düğmesine 

tıklayınız. 

  
İndirdiğiniz dosyayı sayfanın sol altındaki 

indirmeye tıklayarak veya indirdiğiniz konumdan 

tıklayarak açın. 

Sertifikanızı görüntülüyorsunuz. 
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12.2.6. Sertifikaları İndir 

Mevcut şablon için oluşturulmuş şablonları oluşturulma zaman aralıklarını seçerek tümünü veya 

bir kısmının bağlantısını excel olarak toplu bir şekilde indirebilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra şablonlarım 

düğmesine tıklayın. 

Sertifikalarını indirmek istediğiniz sertifika 

şablonunun altında yer alan işlemler 

düğmesinin yanındaki aşağı ok düğmesine 

tıklayın. 

  
Sertifikaları indir düğmesine tıklayın. Sertifika oluşturma başlangıç ve bitiş tarihi 

penceresi açılır. 

  
Başlangıç sertifika oluşturma tarihini seçmek için 

takvim düğmesine tıklayın. 

Takvimde başlangıç sertifika oluşturma tarihi 

olarak istediğiniz gün, ay ve yılı seçin. 
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Bitiş sertifika oluşturma tarihini seçmek için 

takvim düğmesine tıklayın. 

Takvimde bitiş sertifika oluşturma tarihi olarak 

istediğiniz gün, ay ve yılı seçin. 

  
İndir düğmesine tıklayın. İndirdiğiniz dosyayı açın. 

 

İndirdiğiniz dosyanın içerisinde; okul, isim, soyisim, e-posta ve sertifika bağlantıları yer alır. İstediğiniz 

kişinin sertifika bağlanışını kopyalayıp tarayıcınızda açarak sertifikayı indirebilirsiniz.  
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İndirmek istediğinin kişinin sertifika bağlantısına 

tıklayın ve bağlantıyı kopyalayın. 

Kopyaladığınız sertifika bağlantısını tarayıcınızın 

adres çubuğuna yapıştırın ve enter 

düğmesine tıklayın. 

  
Sertifika ve sertifikanın basım bilgilerini 

görüntülersiniz. 

Sertifikayı indirmek için indir düğmesine 

tıklayınız. 

  
İndirdiğiniz dosyayı sayfanın sol altındaki 

indirmeye tıklayarak veya indirdiğiniz konumdan 

tıklayarak açın. 

Sertifikanızı görüntülüyorsunuz. 
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13. Sertifika Sahipleri 
Bir kişi için bir kez bile olsun sertifika oluşturulmuşsa sertifika sahipleri bölümünde listelenir. 

Sertifika sahipleri bölümünde kullanıcılar, kullanıcı durumu ve kullanıcıların sertifikalarını 

görüntüleyebilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra sertifika sahipleri 

düğmesine tıklayın. 

Tüm sertifika hak sahipleri, sertifika sahipleri 

sayfasında listelenir. 

  
Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet sertifika has sahibinin 

listelenmesini istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Sertifika hak sahipleri arasında arama yapmak 

için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

  
Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 

Sertifika sahibi kişi için gerçekleştirilebilecek 

işlemler için kişi satırının en sağında yer alan 

işlemler düğmesinin yanındaki oka tıklayın. 
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Sertifika hak sahibini sertifikalara erişememesi için pasif yapabilir, sertifikalara erişebilmesi için 

aktif yapabilir, tüm sertifikalarını silebilir veya tüm sertifikalarını görüntüleyebilir. 
 

 

13.1. Pasif Yap 
Herhangi bir sertifika hak sahibinin hak kazandığı sertifikalara artık erişmesini 

istemiyorsanız kullanıcıyı pasif yaparak sertifikalarını görmesini engelleyebilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra sertifika sahipleri 

düğmesine tıklayın. 

Tüm sertifika hak sahipleri, sertifika sahipleri 

sayfasında listelenir. 

  
Sertifika sahibi kişi için gerçekleştirilebilecek 

işlemler için kişi satırının en sağında yer alan 

işlemler düğmesinin yanındaki oka tıklayın. 

Pasif yap düğmesine tıklayarak sertifika hak 

sahibini pasif yapabilir ve sertifika sahiplerinin 

tüm sertifikalarını görmesini 

engelleyebilirsiniz. 
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13.2. Aktif Yap 
Herhangi bir sertifika hak sahibinin hak kazandığı sertifikalara erişimini pasif yaparak 

engellediniz fakat artık sertifikaları tekrardan görmesini istiyorsanız kullanıcıyı aktif yaparak 

sertifikalarını görmesini sağlayabilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra sertifika sahipleri 

düğmesine tıklayın. 

Tüm sertifika hak sahipleri, sertifika sahipleri 

sayfasında listelenir. 

  
Sertifika sahibi kişi için gerçekleştirilebilecek 

işlemler için kişi satırının en sağında yer alan 

işlemler düğmesinin yanındaki oka tıklayın. 

Pasif yapılan sertifika hak sahibinin 

sertifikalarını görmesi için aktif yap 

düğmesine tıklayarak sertifika hak sahibinin tüm 

sertifikalarını görmesini sağlayabilirsiniz. 
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13.3. Tüm Sertifikaları Sil 
Sertifika hak sahibinin artık sistemde olmamasını ve tüm sertifikalarının sistemden kaldırılmasını 

istiyorsanız sertifika hak sahibinin tüm sertifikalarını silebilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra sertifika sahipleri 

düğmesine tıklayın. 

Tüm sertifika hak sahipleri, sertifika sahipleri 

sayfasında listelenir. 

  
Sertifika sahibi kişi için gerçekleştirilebilecek 

işlemler için kişi satırının en sağında yer alan 

işlemler düğmesinin yanındaki oka tıklayın. 

Tüm sertifikaları sil düğmesine tıklayarak 

sertifika hak sahibinin tüm sertifikalarını 

silebilirsiniz. 

 

Tüm sertifikaları sil düğmesine tıkladığınızda 

ekrana gelen onay penceresinde sertifika hak 

sahibini silmek istiyorsanız evet, istemiyorsanız 

hayır düğmesine tıklayın. 
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13.4. Sertifikalar 
Sertifika hak sahibinin tüm sertifikalarına ulaşmak için sertifika sahiplerinden kişilerin hak 

kazandığı sertifikaları görüntüleyebilirsiniz. 

  
Sisteme giriş yaptıktan sonra sertifika sahipleri 

düğmesine tıklayın. 

Tüm sertifika hak sahipleri, sertifika sahipleri 

sayfasında listelenir. 

  
Sertifika sahibi kişi için gerçekleştirilebilecek 

işlemler için kişi satırının en sağında yer alan 

işlemler düğmesinin yanındaki oka tıklayın. 

Sertifika hak sahibinin sahip olduğu tüm 

sertifikaları görüntülemek için sertifikalar 

düğmesine tıklayın. 

  
Sertifika hak sahibi kişinin sahip olduğu tüm 

sertifikalar ve QR kodları listelenir. QR kodu 

okutarak veya göster düğmesine tıklayarak 

sertifikayı görüntüleyebilirsiniz. 

Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet sertifika listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 
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Şablon için oluşturulan sertifikalarda arama 

yapmak için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 

  
Pasif olarak oluşturulmuş sertifikanın göster 

düğmesine tıkladığınızda sertifikayı 

görüntüleyemezsiniz. 

Pasif olan sertifikayı görüntülenmek istendiğinde 

sertifika bulunamadı hatası alırsınız. 

  
Aktif sertifikanın göster düğmesine 

tıkladığınızda sertifika görüntüleme sayfası açılır. 

Sertifika ve sertifikanın basım bilgilerini 

görüntülersiniz. 
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Sertifikayı indirmek için indir düğmesine 

tıklayınız. 

İndirdiğiniz dosyayı sayfanın sol altındaki 

indirmeye tıklayarak veya indirdiğiniz konumdan 

tıklayarak açın. 

 

Sertifikanızı görüntülüyorsunuz. 

 

14. Kontrol Panel (Raporlar) 
Kontrol paneli (raporlar) sayfasında şablon raporu, kullanıcı raporu, basılan sertifika, toplam 

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

sahibi ve kalan kredi adedi bilgilerinin raporlarını alabilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Genel bilgiler ve bilgilere tıkladığınızda 

alabileceğiniz raporları görüntülüyorsunuz. 
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14.1. Şablon Raporu 
Şablon raporu içerisinde şablonlarım sayfasında oluşturduğunuz şablonlardan belirleyeceğiniz 

tarihler arasında kaç kere sertifika oluşturulduğunu görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan raporla 

düğmesinin sağında yer alan aşağı ok 

düğmesine tıklayın. 

  
Şablon raporu düğmesine tıklayın. Başlangıç ve bitiş tarihi seçim alanı karşınıza 

gelir. 

  
Başlangıç tarihi, tarih kutucuğuna tıklayın. Açılan takvimden gün, ay ve yıl olarak başlangıç 

tarihini seçin. 
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Bitiş tarihi, tarih kutucuğuna tıklayın. Açılan takvimden gün, ay ve yıl olarak bitiş 

tarihini seçin. 

 

Şablon özelinde başlangıç ve bitiş tarihleri 

arasında basılmış sertifika sayılarını 

görüntülemek için ara düğmesine tıklayın. 

 

Şablon adı ve basılan adet miktarını görüntülüyorsunuz şablon adına veya basılan adet miktarına göre 

sıralama yapabilirsiniz.  
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Sayfada görüntülemek istediğiniz rapor miktarını 

seçebilirsiniz. 

Şablonlar arasında şablon ismi girerek arama 

yapabilirsiniz. 

 

Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 

 

14.2. Kullanıcı Raporu 
Belirleyeceğiniz tarihler arasında kullanıcılar için kaç kere sertifika oluşturulduğunu 

görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan raporla 

düğmesinin sağında yer alan aşağı ok 

düğmesine tıklayın. 
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Kullanıcı raporu düğmesine tıklayın. Başlangıç ve bitiş tarihi seçim alanı karşınıza 

gelir. 

  
Başlangıç tarihi, tarih kutucuğuna tıklayın. Açılan takvimden gün, ay ve yıl olarak başlangıç 

tarihini seçin. 

  
Bitiş tarihi, tarih kutucuğuna tıklayın. Açılan takvimden gün, ay ve yıl olarak bitiş 

tarihini seçin. 
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Kullanıcı özelinde başlangıç ve bitiş tarihleri 

arasında basılmış sertifika sayılarını 

görüntülemek için ara düğmesine tıklayın. 

 

E-Posta ve basılan sertifika adetlerini görüntülüyorsunuz e-posta veya basılan sertifika adetlerine göre 

sıralama yapabilirsiniz. 

  
Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet bilgini listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Sertifika hak sahipleri arasında arama yapmak 

için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 
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Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 

 

14.3. Basılan Sertifika 
Bu zamana kadar basılmış tüm sertifika adedi bu bölümde gösterilmektedir. Basılan sertifika 

düğmesine tıklayarak detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan basılan 

sertifika düğmesine tıklayın. 

 

Basılan sertifika raporunda sertifika hak sahibinin adı ve soyadı, e-posta adresi, basım tarihi, 

sertifika aktiflik durumu ve toplam basılan sertifika sayısını görüntüleyebilirsiniz. Listelenen 

bilgilere göre sıralama yapabilirsiniz.  
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Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet bilgini listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Sertifika hak sahipleri arasında arama yapmak 

için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

 

Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 

 

14.4. Toplam Şablon 
Bu zamana kadar oluşturulmuş tüm sertifika şablonlarının adedi bu bölümde gösterilmektedir. 

Toplan şablon düğmesine tıklayarak detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan toplam 

şablon düğmesine tıklayın. 
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Toplam şablon raporunda oluşturmuş olduğunuz sertifika şablonlarının sertifika şablon adı, basılan 

sertifika adedi ve toplam sertifika şablon sayısını görüntüleyebilirsiniz. Listelenen bilgilere göre 

sıralama yapabilirsiniz. 

  
Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet bilgini listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Sertifika hak sahipleri arasında arama yapmak 

için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

 

Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 
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14.5. Görüntülenen Sertifika 
Bu zamana kadar görüntülenmiş tüm sertifika adedi bu bölümde gösterilmektedir. 

Görüntülenen sertifika düğmesine tıklayarak detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan 

görüntülenen sertifika düğmesine tıklayın. 

 

Görüntülenen sertifika raporunda sertifika hak sahibinin adı ve soyadı, e-posta adresi, basım 

tarihi, sertifika aktiflik durumu ve toplam görüntülenen sertifika sayısını görüntüleyebilirsiniz. 

Listelenen bilgilere göre sıralama yapabilirsiniz.  
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Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet bilgini listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Sertifika hak sahipleri arasında arama yapmak 

için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

 

Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 

 

14.6. Görüntülenmeyen Sertifika 
Bu zamana kadar görüntülenmeyen tüm sertifika adedi bu bölümde gösterilmektedir. 

Görüntülenmeyen sertifika düğmesine tıklayarak detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan 

görüntülenmeyen sertifika düğmesine tıklayın. 
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Görüntülemeyen sertifika raporunda sertifika hak sahibinin adı ve soyadı, e-posta adresi, basım 

tarihi, sertifika aktiflik durumu ve toplam görüntülemeyen sertifika sayısını görüntüleyebilirsiniz. 

Listelenen bilgilere göre sıralama yapabilirsiniz. 

  
Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet bilgini listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Sertifika hak sahipleri arasında arama yapmak 

için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

 

Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 
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14.7. Excel ile Basılan 
Bu zamana kadar excel ile basılmış tüm sertifika adedi bu bölümde gösterilmektedir. Excel ile 

basılan sertifika düğmesine tıklayarak detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan excel ile 

basılan düğmesine tıklayın. 

 

Excel ile basılan sertifika raporunda sertifika hak sahibinin adı ve soyadı, e-posta adresi, basım 

tarihi, sertifika aktiflik durumu ve toplam excel ile basılan sertifika sayısını görüntüleyebilirsiniz. 

Listelenen bilgilere göre sıralama yapabilirsiniz.  
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Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet bilgini listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Sertifika hak sahipleri arasında arama yapmak 

için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

 

Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 

 

14.8. API ile Basılan 
Bu zamana kadar API ile basılmış tüm sertifika adedi bu bölümde gösterilmektedir. API ile 

basılan sertifika düğmesine tıklayarak detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan api ile 

basılan düğmesine tıklayın. 
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API ile basılan sertifika raporunda sertifika hak sahibinin adı ve soyadı, e-posta adresi, basım 

tarihi, sertifika aktiflik durumu ve toplam API ile basılan sertifika sayısını görüntüleyebilirsiniz. 

Listelenen bilgilere göre sıralama yapabilirsiniz. 

  
Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet bilgini listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Sertifika hak sahipleri arasında arama yapmak 

için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

 

Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 
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14.9. Sertifika Sahibi 
Bu zamana kadar sertifika oluşturduğunuz tüm sertifika hak sahiplerinin adedi bu bölümde 

gösterilmektedir. Sertifika sahibi düğmesine tıklayarak detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan sertifika 

sahibi düğmesine tıklayın. 

 

Sertifika sahibi raporunda sertifika hak sahibinin adı ve soyadı, e-posta adresi, sertifika sahibi 

aktiflik durumu ve toplam sertifika sahibi sayısını görüntüleyebilirsiniz. Listelenen bilgilere göre 

sıralama yapabilirsiniz.  
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Sol üstte yer alan listeleme seçeneğinden 

sayfada kaç adet bilgini listelenmesini 

istiyorsanız seçebilirsiniz. 

Sertifika hak sahipleri arasında arama yapmak 

için arama bölümünü kullanabilirsiniz. 

 

Sayfanın sağ altında yer alan sonraki, önceki 

veya sayfa sayılarına tıklayarak sayfalar arası 

geçiş yapabilirsiniz. 

 

14.10. Kalan Kredi Adedi 
Hesabınıza tanımlanmış sertifika basım adedini göstermektedir. Üzerine tıklandığında basılan 

sertifika, kullanılan sertifika ve kalan kredi adedi bilgisine ulaşılabilir. Eğer kredi eksik ise sertifika 

basılamaz. Kredi yüklemek için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Kalan kredi adedi düğmesine 

tıklayarak detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

  
Üst menüde yer alan kontrol panel düğmesine 

tıklayın. 

Kontrol panel bölümünde yer alan kalan kredi 

adedi düğmesine tıklayın. 
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Kalan kredi adedi raporunda kurumunuz için basılan sertifika, kullanılan sertifika ve kalan kredi 

adedi bilgisini görüntüleyebilirsiniz. 

 

15. Güvenli Çıkış 
Sayfanın sağ üstünde yer alan çıkış düğmesine tıklayarak Sertifika365 sisteminden güvenli çıkış 

yapabilirsiniz. 

 


