EKİP PORTALI e-EĞİTİM MODÜLÜ
EĞİTİM MATERYALİ ETİK SÖZLEŞMESİ
Eğitimin Künyesi
Eğitim Programının Adı
Eğitim/Ders Adı
Eğitimden Sorumlu Genel
Müdürlük/Başkanlık/Kurum
Eğitimden Sorumlu Daire
Başkanlığı
Açıklama
ENTEGRE KURUMSAL İŞLEM PLATFORMU (EKİP) PORTAL
EKİP Portal, personelin iş hayatında ihtiyaç duyduğu; özlük bilgilerini görüntüleme, izin talebi, belge talebi, başvuru, kurum
içi iletişim gibi işlemlere tek bir noktadan hızlı ve kolay bir şekilde erişim imkânı sağlayan bir platformdur.
EKİP Portalin web ve mobil (Android, IOS) uygulamaları bulunmaktadır. Bilgisayar, akıllı cep telefonu ve tablet üzerinden
erişim sağlanmaktadır. Web uygulamasında yapılan işlemlerin tamamı mobil uygulamalar içerisinde de yapılmaktadır.
EKİP PORTAL E-EĞİTİM MODÜLÜ
EKİP Portal e-Eğitim Modülünde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilmektedir;
❖ Eğitim materyali olarak değişik formatlarda doküman ve video eklenebilir.
❖ Videoların içerisine soru, metin ve linkler ile katılımcının eğitim videosu içerisinde yaptığı hareketler izlenebilir. Video
içerisine eklenen soru gibi uyarıcılara verdiği tepkilere göre eğitime olan ilgisi tespit edilebilir.
❖ Katılımcıların eğitime olan ilgisini, planlanan eğitimlere katılma isteklerini, eğitimler hakkındaki diğer öneri, duygu ve
düşüncelerini ölçeklendirebilmek için anketler düzenlenebilir.
❖ Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyi arasındaki farkı tespit edebilmek için eğitim öncesi ön test, eğitim
sonrası son test olacak şekilde sınavlar düzenlenebilir.
❖ Bir eğitimin tamamlanması durumunu belirleyebilmek için, eğitimi düzenleyen kullanıcı tarafından eğitimi tamamlama
kriterleri girilir. Bu kriterler, eğitim içerisindeki zorunlu etkinliklerin (ön test- son test, video, doküman vb.)
tamamlanması ve eğitim için belirlenen tarih aralığında eğitime katılım sağlanması gibi kriterlerdir. Sistem bu kriterleri
baz alarak hangi katılımcının eğitimi tamamladığını, hangi katılımcının yeniden eğitim alması gerektiğini tespit eder.
Eğitimin tamamlanma durumu ile ilgili üretilen çıktılar yetkili kullanıcılar tarafından sistem üzerinden raporlanabilir.
❖ Eğitimi düzenleyen kullanıcı tarafından eğitim içerisindeki etkinlikler için; belirli bir etkinliği bitirmeden diğer bir etkinliğe
başlanamaması, eğitim için belirlenen tarih ve saat dışında etkinliğe girişin kapatılması, kullanıcıların belirlenen not sınırı
altında kalması durumunda etkinliği tamamlayamaması gibi koşullar eklenebilir.
❖ Eğitimi düzenleyen kullanıcı tarafından eğitime katılacak kullanıcı profili belirlenebilir. İl, ilçe, kurum, unvan gibi
kriterlere göre sınırlandırılabilir.
❖ Eğitime katılım 4 yöntem ile sağlanabilmektedir. Bunlar;
1.

El ile kayıt yöntemi; Eğitim için daha önceden belirlenmiş olan kullanıcıların eğitim düzenleyen kullanıcı tarafından
manuel olarak eklenmesi yöntemidir.

2.

Misafir erişimi yöntemi; Bu yöntem ile kullanıcılar misafir olarak oluşturulan eğitimin ders içeriğine erişebilmekte
ancak kullanıcı olarak kaydı gerçekleşmediği yöntemdir.

3.

Kendi kendine kayıt yöntemi; Eğitime katılacak kullanıcıların eğitime kendi kendilerini kayıt edebildiği yöntemdir.
Bu yöntem eğitimi düzenleyen kullanıcı tarafından kayıt anahtarı (parola) oluşturarak ya da oluşturmadan
kullanılabilmektedir. Kayıt anahtarı (parola) oluşturulmuş ise eğitime katılacak kullanıcı belirlenen parola ile eğitime
katılması sağlanır. Böylelikle istenilen kitlenin eğitime güvenli bir şekilde katılımı sağlanmış olur. Parola
belirlenmemiş ise sisteme giren herkes tarafından eğitime erişim sağlanabilmektedir.
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4.

Topluluk Senkronizasyonu; Sistemde belirli kullanıcılar için topluluk tanımlayabilme özelliği mevcuttur. Topluluk
Senkronizasyonu yöntemi ile eğitim tanımlandığında eğitime yalnızca eklenmek istenen topluluk ismi seçilerek
katılımcı kaydı yapılabilir. Bu sayede topluluğa tanımlı kullanıcıların tümü eğitime sistem tarafından otomatik olarak
kaydedilmiş olur.

❖ Eğitimi oluşturan kullanıcı tarafından, eğitimin belirlenen kriterler sağlanarak tamamlanması durumunda kullanıcılara
verilmek üzere özel bir sertifika oluşturulabilmektedir.
❖ Eğitimin izlenebilirliği ve takibinin sağlanması için sistemde katılım raporu, ders özeti, etkinlik tamamlama raporu ve
kurs tamamlama raporu gibi raporlar üretilebilmektedir.
Bakanlığımız e-Eğitim modülü üzerinden yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri, Sağlık Bilgi Sistem Genel Müdürlüğü Varlık
Yönetimi Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı EKİP Birimi tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda eğitim dokümanının
yüklenmesi amacıyla yetkilendirme talebinde bulunan ilgili birime EKİP birimi tarafından yetki verilerek eğitim materyalleri
yüklenmektedir. Bu sözleşme, ilgili birime ve/veya bu birim aracılığı ile eğitimci/sunucu tarafından yüklenen eğitim içeriği ile
ilgili hukuki, cezai ve idari tüm hukuki sorumluluğun eğitimci/sunucuda olduğunu tebliğ etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitimci/Yazar/Sunucu;
1)
2)
3)

4)
5)

Tarafımca hazırlanan ve yüklenen eğitim içeriğinin hukuk kurallarına, kamu görevlileri etik sözleşmesine, Bakanlığımız
politikalarına ve evrensel ilkelerine uygun olduğunu,
EKİP Birimi tarafından verilen yetkiyi amacı dışında veya kendi yararıma ya da başkasının yararına kullanmayacağımı,
Tarafımca hazırlanan ve yüklenen eğitimle ilgili herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ait olan herhangi bir yazı, bilgi,
yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden
veya hatalı yayımlanmasından, bu içeriklerin kullanılmasından, bu içeriklere dayalı olarak almış olduğum kararların
sonuçlarından, bu içerikler sebebiyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan, Sözleşme’yi
okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmam sebebiyle uğramış olduğum maddi veya manevi,
müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Bakanlığın hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu
olmadığını,
Tarafımca hazırlanan ve yüklenen eğitimle ilgili doğacak tüm uyuşmazlıklarda ortaya çıkacak her türlü zarardan sorumlu
olduğumu,
Tarafımca hazırlanan ve yüklenen ders materyalinde kullanılan her türlü içeriğin (resim, video, grafik vb.) kullanılmasına
ilişkin doğabilecek her türlü telif hakkı ile ilgili hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ederim.
Eğitimci/Yazar/Sunucu Adı Soyadı
İmza
Tarih

Eğitim Talebinde Bulunan Birimin Bağlı Bulunduğu İdare
1)

Yazar tarafından hazırlanan eğitim içeriğinin Bakanlığımız politikalarına ve evrensel ilkelere uygun olduğunu,
hazırlanırken etik kurallara riayet edildiğini, eğitim içeriklerinin biçim, içerik, anlam, yazım ve dilbilgisi kuralları
bakımından incelenerek gerekli düzeltmelerin yapıldığını ve eğitim içeriğinin İdaremiz tarafından kontrolünün yapıldığını
onaylar ve beyan ederim.
Eğitimcinin Bağlı Olduğu Disiplin Amiri
Adı Soyadı
İmza
Tarih
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