
UZAKTAN MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN 

BİLGİLENDİRME 

        Değerli Katılımcılar; 

 WhatsApp grubu, düzenlenecek eğitim programına ilişkin bilgilendirmeleri yapmak

ve karşılaşılabilecek sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için kurulmuştur.

Program bitiminde yöneticiler gruptan ayrılacaktır ancak WhatsApp grubu

içerisindeki katılımcılar grupta kalmaya devam edebilirler.

 WhatsApp grubu görselinde eğitim programının adı, tarihi, saati ve sunumda

bulunacak öğretim görevlisinin ismi yer almaktadır. Program, öğretim görevlisinin

inisiyatifi ve katılımcıların katılım durumuna göre devam edecektir.

 Katılımcıların uzem.taa.gov.tr üzerinden uzaktan eğitim platformuna kayıt olmaları

neticesinde kendilerine elektronik uzaktan eğitim sertifikası düzenlenebilecektir.

Akademi eğitim platformuna kayıt olunmaması halinde eğitime katılım olsa dahi

katılımcı adına elektronik uzaktan eğitim sertifikası düzenlenemeyecektir.

 Eğitim tarihi saatinden önce eğitim salonuna giriş için kullanılacak link WhatsApp

grubunda paylaşılacaktır.

Örnek:

Zoom Üzerinden Yapılan Program İçin Bağlantı Linki

Adobe Connect Üzerinden Yapılan Program İçin Bağlantı Linki 



 Eğitim salonuna giriş için WhatsApp grubundan paylaşılan link tıklanarak gelen 

ekranda kullanıcı adı bölümüne isim, soy isim ve sicil bilgilerinin eksiksiz bir 

şekilde yazılacaktır. Bu husus, program sonunda ortaya konulacak istatistiki bilgi 

ile adınıza düzenlenecek olan elektronik uzaktan eğitim sertifikasının 

oluşturulabilmesi için önem arz etmektedir. 

Adobe Connect Üzerinden Yapılan Programlara Giriş İçin 

 

 

 

Zoom Üzerinden Yapılan Programlara Giriş İçin 

 

 
 

 Ders esnasında sözlü soru dışındaki hallerde katılımcıların mikrofonlarının kapalı 

konumda olması gerekmektedir, dileyen katılımcılar kameralarını açık pozisyonda 

tutabilirler. 

  Öğretim görevlisine kendisinin de uygun görmesi halinde sözlü veya yazılı olarak 

soru sorulabilecek olup, soruların ders sonundaki soru – cevap bölümünde sorulması 

uygun olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bu eğitim ve bundan sonra yapılacak eğitimlerin değerlendirilebilmesi için, ders

sonunda sizlere WhatsApp grubu üzerinden gönderilecek linke giriş yaparak, anket

formunun doldurulması önem taşımaktadır. Anket formunun doldurulması

neticesinde adınıza düzenlenen elektronik uzaktan eğitim sertifikası aktif hale

gelecektir. Uzaktan eğitim sertifikası butonu gruba gönderilen anket linki ile giriş

yapılan sayfada yer almaktadır.

Örnek: 

 Bilgilendirme formu cep telefonu üzerinden rahat okunamaması durumunda,

çıktı alınması halinde rahat incelenebilecektir.

Grup Yöneticileri; 

Daire Başkanı – Uğur Parlak - 05052149404 

Hâkim – Mustafa Selman Çelik - 05058338763 

Hâkim – Şahin Altuğ - 05062735153 

Uzaktan Eğitim Sorumlusu – Mahmut Ersin Odabaşı - 05072037924 

Uzaktan Eğitim Sorumlusu – İlker Dinçer - 05324031927 

Uzaktan Eğitim Sorumlusu – Abdurrahim Özkan - 05382316991

Uzaktan Eğitim Teknik Destek – Lokman Demir - 05529216183


