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23 KASIM 2020
PAZARTESİ

24 KASIM 2020
SALI

25 KASIM 2020
ÇARŞAMBA

26 KASIM 2020
PERŞEMBE

SORU KAMPI
HEMATOLOJİ
ONKOLOJİ
18.30-22.30

SORU KAMPI
ROMATOLOJİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
18.30-22.30

SORU KAMPI
ENFEKSİYON
HASTALIKLARI
GENETİK
18.30-22.30

ENDOKRİNOLOJİ
SORU KAMPI
18:30-22:30

27 KASIM 2020
CUMA

28 KASIM 2020
CUMARTESİ

29 KASIM 2020
PAZAR

SORU KAMPI
YENİ DOĞAN
11:00-15:00

SORU KAMPI
KARDİYOLOJİ
11:00-15:00

En güncel notlar;
En iddialı hocalarla
Pediatri Yan Dal eğitimine hazır mısınız?
Sayın Katılımcımız,
Merhaba
2020 Yan Dal eğitim programımız hakkında, CANLI derslerimiz başlamadan önce,
sizleri bazı konularda bilgilendirmek istedik.
• İnternet üzerinden canlı (online) yapılacak derslerimiz Pediatri YDUS Eğitim
Programı için 19 Eylül 2020 tarihinde Kardiyoloji ile başlayacaktır. Detaylı ders
programı size iletilecektir.
• Dersler, hafta içi 18.30 - 22.30 saatleri arasında ve hafta sonlarında devam edecektir.
• Canlı derslerimiz internet üzerinden görüntülü-sesli islenir.
• Dersleri verimli izleyebilmeniz için canlı dersler öncesinde test (deneme) yayınlarımız
olacak, deneme yayınlarımız 17 – 18 Eylül tarihlerinde
17.00-19.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Test yayınlarına katılarak, görüntü ve ses kontrollerinizi yapmanızı öneririz.
• Derslerimiz, tecrübeli ve YANDAL sektörüne yıllarca emek vermiş hocalar
tarafından hazırlanıp anlatılır.
• Eğitim dönemi boyunca toplam 3 adet deneme sınavı yapılacaktır.
Deneme sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak,
sınava web sitemiz (www.e-yandal.com) üzerinden
ONLINE SINAV butonu ile giriş sağlayabileceksiniz.

1.

Deneme

26.09.2020

2.

Deneme

31.10.2020

3.

Deneme

28.11.2020

*Deneme sınavı sonuçlarınız, analiz programıyla
değerlendirilecek ve detaylı sonuçlar size iletilecektir.

• Her gün yapılan canlı yayınlar 24 saat sonra offline olarak izlemenize
açılacak, offline kayıtlar gün sınırlaması olmadan, 7/24 izlemenize açık
kalacaktır. Offline dersleri dilediğiniz gibi hızlandırarak veya
durdurarak izleyebileceksiniz. Offline izleme süresi 2020 sınav tarihinde
sona erecektir.
Ancak uzun dönem eğitim alan katılımcılar, aldıkları eğitim paketine
göre offline eğitimden yararlanmaya devam edeceklerdir.
Yeni dönem yeniliklerinden en önemlisi, IOS işletim sistemi
yazılımının tamamlanmış olmasıdır. Dersleri bundan böyle tüm
işletim sistemlerinde (Windows- ios- android) ve tüm cihazlarda (Mac
– Iphone - Ipad – PC – Telefon) olmak üzere izleyebileceksiniz.
Ders notlarını, canlı dersleri izlediğiniz sistemden indirebileceksiniz.
• Canlı derslerimizi izleyebilmek sınırsız internet kotası ve en az 10
Megabit internet hızınızın olmasını gerektirmektedir.
• “E-yandal akademi” instagram sayfası sizlerin hizmetindedir.
Sayfamızda YDUS soruları, yayınlar, YDUS ile alakalı tüm konuları
bulabilirsiniz.
Şimdi de bazı önemli hususları sizlere hatırlatmak isteriz.
• Eğitim paketi satın aldıktan sonra on dört (14) gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma
hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak sözleşme konusu hizmetin ifasına
başlanmış ise, on dört (14) günlük cayma hakkı süresi sona ermese dahi
cayma hakkını kullanamazsınız. Bu durumda koşulları varsa
sözleşmeden dönebilirsiniz.
• Internetten canlı yayınlarla yapılan eğitimlerimizin telif hakları
tarafımıza aittir. Bu yayınların kopyalanması, çoğaltılması dağıtılması
ve toplu olarak izlenmesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu
uyarınca suç sayılmaktadır.
Bu nedenle derslerimizdeki ses kayıtlarının, slaytların veya herhangi bir
ders içeriğinin kopyalanması, yayınlanması ve toplu olarak izlenmesi,
yürürlükteki yasalar gereğince suç olarak nitelendirilmektedir.
www.e-yandal.com internet sitesinde yer alan canlı destek

hattımıza,

0850 420 54 18 numaralı telefon hattımıza,

0549 418 54 24 - 0549 418 54 25 -0549 418 54 26
(Ankara) 0549 305 00 30(Mersin) 0549 418 54 27 (İzmir)
numaralar ile eğitim danışmanlarımıza

0549 418 54 22 numara ile teknik destek ve bilgi işlem

birimimize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

• Ders yayınlarımıza girişler, kullanıcı bilgisayarında herhangi bir
video capture (ekran yakalama) programının çalışmasını, uzaktan
erişimi, yönlendirmeyi ve yazı yazmanız dışında bilgisayarınızın tüm
fonksiyonlarını ders süresince bloke eden bir ara yüzün çalıştığı bir
güvenlik programı ile yapılmaktadır. Bu nedenle ders yayınlarımızı
bilgisayarınızı kullanarak kayıt altına almanız mümkün
görülmemektedir.
• Ancak bir el kamerasını kullanarak ekrandaki yayınlanan görüntüleri
çekmek mümkündür. Bunun için ise kullanılan sistemin özelliği gereği
her kullanıcın kendi ekranında (kullanıcının dikkatini dağıtmayacak
tarzda) fligran seklinde kullanıcın kendi T.C kimlik numarası yazacaktır. Dolayısıyla el kamerasını monitörün karsısına koyup çekim yapanlar mecburen kendi T.C kimlik numaralarını da çekeceklerdir. Ekranda
yazan numara büyüklükleri sonradan bir montaj veya perdeleme ile
gizlenemeyecek tarzdadır.
• Yine bunlara ek olarak, ders yayınlarını izlemek için bilgisayarınıza
yükleyeceğiniz güvenlik yazılımımız, bilgisayarınızda monitör dışında
bir donanım takılı olması halinde (projeksiyon makinası gibi) veya
çoklu monitör kullanılması, klonlama, splitter (çoklayıcı) kullanılması
gibi durumlarda sistemi kapatarak durumu bildirecektir.
• İnternetten canlı yayınla yapılan ve sonradan üyelerimizin offline
izlemesine açılan bu ders yayınlarımızdaki tüm materyaller
(ses-görüntü-doküman) için 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun
sayısal zaman damgasını “elektronik verinin üretildiği, degistirildiği,
gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi
amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik
imzayla” doğrulanan kayıt olarak tanımlandığı elektronik damgalama
işlemi uygulanmaktadır.
• Tüm bunlara rağmen sistemimiz ve şifreleme düzeneğimiz her gün
güncellenmektedir.
Değerli katılımcımız ;
e-Yandal; kalite, güven, memnuniyet, yenilikçilik prensipleriyle değer
katarak size hizmet vermekten gurur duyar.
Şimdiden sınavınızda başarılar dileriz.

