
En güncel notlar,
e-Yandal kalitesi ve En iddialı hocalarla,
Kadın Doğum Yan Dal eğitimine hazır mısınız?

2022 Kadın Doğum Yan Dal eğitim programımız hakkında, dersler-
imiz başlamadan önce sizleri bazı konularda bilgilendirmek istedik.

Kadın Doğum YDUS eğitimi için 6 Eylül 2022 tarihinde test yayını 
gerçekleştirilecek, konu anlatımı derslerimiz 7 Eylül 2022 tarihinde 
başlayacaktır.  

Kadın Doğum YDUS dersleri internetin olduğu her yerden online 
(canlı) izlenebilecektir.

Dersler, hafta içi 18.30 - 22.30 saatleri arasında ve hafta sonlarında 
devam edecektir.



Kamp programımız Ankara dışından katılımcılarımız için 
online (canlı yayınla da) verilecektir. Online canlı derslerimiz 
internet üzerinden görüntülü-sesli işlenir. 

Derslerimiz, tecrübeli ve YANDAL sektörüne yıllarca emek 
vermiş hocalar tarafından hazırlanıp anlatılır.

Eğitim dönemi boyunca toplam 2 adet deneme sınavı 
yapılacaktır. Deneme sınavı sonuçlarınız, analiz 
programıyla değerlendirilecek ve detaylı sonuçlar size 
iletilecektir.

Yapılan yüz yüze dersler, ertesi günden itibaren offline 
olarak izlemenize açılacak, offline kayıtları gün sınırlaması 
olmadan (7/24), izlemenize açık kalacaktır.

Offline dersleri dilediğiniz gibi hızlandırarak veya 
durdurarak izleyebileceksiniz.

Ders notları sisteminize yüklenecek, istediğiniz zaman 
çıktısını alarak dersi takip edebileceksiniz.

“e-yandal akademi” instagram sayfası sizlerin 
hizmetindedir. Sayfamızda YDUS soruları, yayınlar, YDUS ile 
ilgili tüm konuları bulabilirsiniz.

Eğitim danışmanı arkadaşlarımız diğer birimlerle sizin 
aranızda bir iletişim köprüsü olacaktır. 

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.
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Şimdi de bazı önemli hususları sizlere hatırlatmak isteriz.

İnternetten 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.

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) filigran 
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.
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www.e-yandal.com internet sitesinde yer alan 
canlı destek hattımıza,
0850 420 54 18 numaralı telefonumuza;
0549 418 54 24 - 0549 418 54 25 - 0549 418 54 26 - 
0549 305 00 30 numaralar ile eğitim 
danışmanlarımıza
0549 418 54 22 numara ile teknik destek ve bilgi 
işlem birimimize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
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