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LMS EĞİTİM PLATFORMU 
KULLANIM KILAVUZU 

 

A. EĞİTİM PLATFORMU TANITIMI 

LMS sistemi, Yeditepe Üniversitesi ve bağlı tüm kurum bazında kullanılacak bir eğitim 

platformudur. Online eğitimlere bu sistem ile hızlıca ulaşabilir, sizlere atanan eğitimleri 

istediğiniz zaman diliminde izleyebilir ve eğitim taleplerinde bulunabilirsiniz. 

1. https://www.yeditepeegd.com/Home/Login adresinden LMS Eğitim Platformu’na 

erişebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi yazdıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. 

E-Posta kullanan çalışanlarımız için giriş bilgileri aşağıdaki gibidir; 

Kullanıcı Adınız: E-Posta Adresiniz  

Şifreniz: TC kimlik Numaranız 

E-Posta adresi bulunmayan çalışanlarımız için giriş bilgileri aşağıdaki gibidir; 

Kullanıcı adınız: TC kimlik Numaranız  

Şifreniz: TC kimlik Numaranız 
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2. Giriş yaptıktan sonra gelen ana sayfada eğitimlerinizle ilgili durumunuzu, eğitimlerle 

ilgili güncellemeleri ve LMS Eğitim Platformu’yla ilgili bilgilendirmeleri görebilirsiniz. 

 

 

 

1. Duyurular: Sizlere yayımlanmış kurum içi duyurulara bu modül üzerinden 

erişebilirsiniz. 

2. E-eğitimler: Sizlere atanan eğitimlere, tamamladığınız eğitimlere ve sertifikalara bu 

modül üzerinden erişebilirsiniz. Sizlere eğitim ataması yapıldığında e-posta adresinize 

bilgilendirme maili gelecektir. 

Sizlere atanan eğitimleri, yetkinliklerimizi daha fazla geliştirebilmek, yasal süreçlere dayalı 

eğitimlerimizi (İş Sağlığı vb.) zamanında tamamlayabilmek adına sonuna kadar izlemenizi ve 

sisteminizi devamlı olarak kontrol etmenizi beklemekteyiz.  

3. Sınavlar: Size atanan sınavlara bu modül üzerinden erişebilirsiniz. 

4. Anketler: Size atanan anketlere bu modül üzerinden erişebilirsiniz. 

5. Programlar: Sizlere atanmış, birden fazla eğitsel bileşeni içeren eğitim programlarına 

bu modül üzerinden erişebilirsiniz. 

6. Sınıf Eğitimleri: Size atanan sınıf eğitimleri ile ilgili detaylı bilgilere bu modül üzerinden 

erişebilirsiniz. 

7. İçerikler: Sizlere yayımlanmış olan makalelere, bilgilendirme metinlerine bu modül 

üzerinden erişebilirsiniz. 

8. Kaynaklar: Sizlere yayımlanmış olan yazılı materyallere, dosyalara bu modül üzerinden 

ulaşabilirsiniz. 

9. 10. – 11. Videolar, Resimler ve Yararlı Linkler: Bu modül üzerinden sizlere 

yayımlanmış, gelişiminize katkı sağlayacak videolara, resimlere ve yararlı linklere 

erişebilirsiniz. Dilerseniz videolara ve resimlere yorum ekleyebilir, beğeni gönderebilir 

veya favorilere ekleyebilirsiniz. 
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12. Bize Ulaşın: Bu modül üzerinden eğitim talebinde bulunabilir, danışmak istediğiniz 

konuları iletebilirsiniz. 

 

 

B. EĞİTİM TALEBİNDE BULUNMAK 
 

 

Bize ulaşın modülüne tıkladıktan sonra Yeni Destek Oluşturun kısmına geçiniz ve mesaj tipini 

Eğitim Talebi olarak seçiniz. Ardından gerekli alanları doldurup eğitim talebinizi iletebilirsiniz. 

 

C. LMS EĞİTİM PLATFORMU MOBİL UYGULAMASI 

LMS Eğitim Platformuna Mobil Akademi v3 mobil uygulaması üzerinden de erişim 

sağlayabilirsiniz. Telefonunuzun işletim sistemine göre aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. 

 

ANDROID 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infinityteknoloji.mobilakademiv3&hl=tr

&gl=US 

IOS 

https://apps.apple.com/tr/app/mobil-akademi-v3/id1528685213?l=tr 
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D. BİLGİ VE DESTEK TALEPLERİ 

LMS Eğitim Platformu ile ilgili bilgi ve destek almak istediğiniz konuları 

busra.baslanti@yeditepe.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.  
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