
SÜREKLİ EĞİTİMDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNDE BULUNMASI 

GEREKEN ÖZELLİKLER 

Sürekli eğitim yükümlülüğü Kurumumuz tarafından, bağımsız denetçilerin 

tamamlaması gereken kredi miktarlarından ziyade kişilere katkı sağlayacak eğitim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olarak değerlendirildiğinden söz konusu eğitim faaliyetlerinin 

suiistimale açık olmaması veya bu ihtimalin mümkün olan en az seviye indirilmesi Kurumumuz 

açısından önem arz etmektedir.  

Bu açıdan uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecek eğitimlerde; 

1- Kişinin fiilen eğitime iştirak ettiği, 

2- Kişinin eğitim süresince eğitime devam ettiği, 

3- Eğitime iştirak eden kişinin kredi elde edecek kişi ile aynı kişi olduğu, 

4- Eğitim ile kişiye fayda sağlandığı, 

hususlarının tespiti yada bu durumların mümkün olan en makul düzeyde sağlanmasına yönelik 

kontrollerin uzaktan eğitim sisteminde bulunması gerekmektedir. Ayrıca eğitim öncesinde ve 

eğitim sırasında edinilen kişisel bilgilerin alınması, saklanması ve aktarılmasında ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilerek kişisel verilerin korunması gerekmektedir. Bu 

kapsamda özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uyum sağlanmalıdır.  

  Bu çerçevede kullanılacak uzaktan eğitim sistemlerinden; 

1- Eş zamanlı olmayan (asenkron) yöntem için; 

a. Ölçme işleminin sistem tarafından katılımcılara sistem üzerinden yönlendirilecek 

sorular aracılığıyla yapılması, 

i. Her bir 50 dakikalık eğitimin en az 5-6 parçaya ayrılarak her bir parça 

sonunda o parçada anlatılan konu ile ilgili bir soru sorulması,  

ii. Sadece soruya doğru cevap verilmesi halinde bir sonraki parçaya 

geçilmesine izin verilmesi,  

iii. Soruya yanlış cevap verilmesi halinde ilgili parçanın tekrar izlenmesi, 

iv. Tekrar izlenen parça sonunda tekrar bir soru sorulması (yanlış cevap 

verilen sorudan farklı olacak şekilde)  

v. Doğru cevap halinde sonraki parçaya geçilmesi suretiyle her bir parça 

için aynı usulün izlenmesi,   

vi. Her bir 50 dakikalık eğitim sonunda en az 3, her bir eğitim sonunda 

(programın onay alınan toplam süresi) en az 5 sorunun sorulması (daha 

önce sorulan sorulardan farklı) soruların en az %60’ına doğru cevap 

verilmesi halinde ikinci 50 dakikalık eğitime geçebilmesi 

vii. Tüm sorulacak soruların tesadüfi yöntemle (kişiye daha önce sorulan 

sorulardan farklı olmasını sağlamak kaydıyla) seçilerek sorulması 

b. Videoların ileri veya geriye sarma işlemine kapatılması, 

c. Video izleme sayfasının tam ekran durumundan çıkartılması halinde (simge 

durumuna getirilmesi veya bir ekranda birden fazla sayfa olması) videonun 

yürütülmeye devam etmemesi, 

d. 7 saatten fazla olan eğitim programları için aynı gün içerisinde en fazla 7 saat 

(kredi) alınabilmesinin sağlanması, 



e. 21 saatten (kredi) az olan eğitim programları için aynı eğitimin aynı kişi 

tarafından alınmasının engellenmesi, 

f. Kurumumuza yönetici rolünde ilgili sisteme giriş yapılabilmesi ve Kurum 

tarafından belirlenen raporların alınabilmesi için bir alan açılması, 

g. Sistem güvenliğinin sağlanmış olması, 

h. Eğitim videoların tamamlanarak eğitimin gerçekleştirilebilir (ölçme işlemleri 

dahil) durumda olması, 

i. Her bir eğitim programının gruplar halinde yürütülmesi, eğitim programının 

yürütülmesine başlanmadan grupların belirlenmesi eğitime başlanmasından 

sonra gruba yeni katılımcı alınmaması (yeni katılımcılar için ayrı grup 

oluşturulabilir.)  

gerekmektedir. 

2- Eş zamanlı (senkron-sanal sınıf-canlı ders) yöntem için; 

a. Ölçme işleminin (kişinin eğitime devam ettiğinin tespiti) eğitmen tarafından 

belirli aralıklarla katılımcılara yönlendirilecek sorular aracılığıyla yapılması, 

b. Derslerin kayıt altına alınması, 

c. Derse başlanmasının ardından derse katılımın (Kuruma tanınacak yönetici rolü 

hariç) engellenmesi, 

d. Eğitimlerin bir gün için en fazla 7 saat olması, 

e. Kurumumuza yönetici rolünde ilgili sisteme giriş yapılabilmesi ve Kurum 

tarafından belirlenen raporların alınabilmesi için bir alan açılması, 

f. Sistem güvenliğinin sağlanmış olması, 

g. Derse katılım sayfasının tam ekran durumundan çıkartılmasının (simge 

durumuna getirilmesi veya bir ekranda birden fazla sayfa olması) engellenmesi, 

gerekmektedir. 

Başvuru sırasında yukarıda belirtilen özelliklerin/kontrollerin bulunması/çalışır 

durumda olması gerekmektedir. Yapılacak başvuruda hangi metodun (eş zamanlı, eş zamanlı 

olmayan) kullanılacağı, sistem ile ilgili Kurumca aranan özelliklerin/kontrollerin nasıl 

sağlandığının detaylı açıklaması, sistem güvenliğinin nasıl sağlandığının detaylı açıklaması, 

Kişisel veriler ile ilgili alınan önlemlerin detaylı açıklaması başvuru sırasında sunulmalıdır. 

Kurum tarafından yapılacak inceleme sonucunda Onay verilmesi halinde ilgili eğitim 

programları gerçekleştirilebilecektir. 

Yürütülecek eğitim programlarına katılan kişilere ilişkin olarak yapılacak raporlama 

sayfasında aşağıda belirtilen raporların alınabilir olması gerekmektedir. 

RAPORLAMA 

1- Tamamlanan Programlar İçin Raporlama 

 

a. Eğitim Dönemi Bazlı Raporlama (Eş Zamanlı Olmayan Eğitimler İçin); Her 

bir eğitim dönemindeki (1. Grup, 2. Grup…) her bir program için (Etik, 

Kurumsal) eğitim alan kişilere ilişkin bilgiler.  

Örn: 1. Grup Etik Programı için eğitime başvuran kişiler, eğitimi tamamlayan kişiler, eğitime 

katılmayan kişiler, eğitimde başarısız olan kişiler, … gibi. 



b. Program Bazlı Raporlama; Her bir program için eğitim alan kişilere ilişkin 

bilgiler. 

Örn: Etik Programı (tüm gruplar) için eğitime başvuran kişiler, eğitimi tamamlayan kişiler, 

eğitime katılmayan kişiler, eğitimde başarısız olan kişiler, … gibi. (grup ve yıl bilgisi dahil) 

c. Kişi Bazlı Raporlama; Her bir kişi için katıldığı eğitimlere ilişkin bilgiler 

Örn: A kişisi için katıldığı eğitim dönemi, katıldığı eğitimler, eğitimde geçirdiği süre, sınav 

başarı durumları, … gibi  

 

2- Aktif (Devam Eden) Programlar İçin Raporlama 

 

a. Program Bazlı Raporlama; Her bir program için eğitime kayıtlı kişiler ve 

eğitimi tamamlama durumu (anlık). 

 

b. Günlük Raporlama; Devam eden her bir program için gün sonlarında her bir 

program için eğitime kayıtlı kişiler ve eğitimi tamamlama durumu 

 

 

 

KURUM TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE İLGİLİ SİSTEMLERDE, 

BELİRTİLENLER DIŞINDA NİTELİKLERİN BULUNMASI İSTENEBİLİR. 


