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E-Eğitim Süreci 
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1- Ekip Üyeleri 

Uğur Şendur 
İ.K Strateji ve Planlama 

Md. Vk. 

Hamit Emir 
Kalite Geliştirme ve 
İyileştirme Yetkilisi 

  
 

Mehmet Öğüt 
Arge ve Porje Müdürü 

Gizem Atik 
Akademi Yönetimi 

Süpervisor 
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 Kurumumuzda eğitim ile ilgili olarak üç adet proje önerisi verilmiştir.  

 Bunlardan ilki e-Learning projesi; Pandemi sebebiyle çalışanların uzaktan eğitimini odak noktasına alarak kendi alt yapımızın 
oluşturulması projesidir. Bu proje uzun bir zaman dilimine yayılacağı ve maliyetli olacağı için tercih edilmemiştir. 

 İkinci proje e-Oryantasyon; Kurumumuzda işe alım oranları yüksek olduğu için işe yeni başlayan çalışanların oryantasyon 
süreçleri yüz yüze gerçekleşmekte ve buna ciddi bir zaman ayrılmaktadır, bu sürecin tamamen dijitalleşmesi için gerek dış 
firmalardan gerek kendi alt yapımız incelenerek bir proje sunulmuştur maliyetli olduğu için ertelenmiştir. 

 e-Eğitim projesi bu projeler arasında en maliyetsiz ve akılcı çözümler sunduğu için bu projeye karar verilmiştir. 

 Kurumsal hedeflerimiz ve stratejilerimizle ortak paydada buluşan atık yönetim politikamız ve çevreye katkı bakış açımızla 
uyumludur. 

 Dijitalleşerek sürecin  hızlı, daha pratik ve daha verimli hale getirmesini sağlar. 

 Oryantasyon, işbaşı adaptasyon, mesleki gelişim, kişisel gelişim, zorunlu eğitim vb. çok sayıda eğitim türünde eğitim faaliyeti 
gerçekleştirilmektedir. Kayıtların eksiksiz tutulması eğitim faaliyetlerinin takibinde ve ulusal/uluslararası denetimlerde büyük önem 
taşımaktadır. 1200 çalışanı olan bir kurumda eğitim kayıtlarının ulaşılabilir olması da gerekmektedir.  

 

2- Konu Seçimi 
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2- Konu Seçimi 
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3- Proje Planı 
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4- Hedefin Belirlenmesi 

 Kurum içerisindeki tüm eğitim kayıtlarının dijital olarak kayıt altına alınması hedeflenmiştir. 

 Eğitim kayıtların tam ve eksiksiz yapılması hedeflenmiştir. 

 Eğitim kayıt formlarının kayıplarının önlenmesi hedeflenmiştir 

 Eğitim kayıtlarının zamanında ulaşması hedeflenmiştir 

 Eğitim sürecinde görev alan tüm personelin verimliliğinde artış hedeflenmiştir. 

 2021 yılında kullanılan yaklaşık 50.000 kağıdın dijitalleşme sayesinde sıfıra inmesi hedeflenmiştir. 

 Projenin tamamlanması ve deneme süresinin bitişinden itibaren (Mayıs 2022) eğitim kayıtlarında kaybın %0 
sıfır olması hedeflenmiştir. 
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 2022 Nisan ayında ulaşılan katılımcı sayısı 1768 olmuştur. 
 2021’de yaklaşık olarak 50.000 sayfa eğitim formu girilmiştir.  
                 50.000 A4 Kağıdı alış fiyatı     6500 TL. 
                 50.000 A4 kağıdı başka fiyatı  2000 TL.  

 

 2021’de 38846 eğitimlere katılan çalışan mevcuttur. 34.129  sayfa anket girilmiştir.  

Eğitim Kayıt Formu;    Değerlendirme Anketi; 

 91,6 saat         11,4 işgünü   306 saat  38 iş günü 

Yıllık toplam= 49,4 iş günü 

 

5- Mevcut Durum Analizi 
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 Günde ortalama kaç adet eğitim kayıt formu geliyor ve kaç dakikada giriliyor? 
 Günde ortalama olarak 15-20 eğitim kayıt formu gelmektedir. Katılımcı sayısına göre eğitim  kayıt 

formlarının giriş süresi değişmektedir. 
 
  1200 çalışanı olan bir kurumda eğitim kayıt formları kağıt olarak basılıp herkesin aldığı eğitimde imza 

atması ve eğitim sonrası değerlendirme anketleri kullanılması büyük boyutlarda kağıt israfına yol 
açmakta ve çalışanların tek tek sisteme manuel şekilde girişlerinin yapılarak kayıt tutulması oldukça 
vakit alan bir uygulamaydı. 
 

  

 

5- Mevcut Durum Analizi 

Eğitim Kayıt Formu Süresi 
Katılımcı Sayısı Süre   

22 4 Dakika 

18 4 Dakika 

26 5 Dakika 

137 14 Dakika 

58 8 Dakika 

42 7 Dakika 

8 2 Dakika 

Eğitim Değerlendirme Anketi Süresi 

Süre 
  

32 Saniye 

36 Saniye 

29 Saniye 
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Problem 5 Neden Analiz ele Yöntemi kullanılarak alınmıştır. 

 Mevcut durumda eğitim kayıt formu kullanılırken eğitim biriminde çok fazla evrak birikmekteydi,  

 Biriken evrakların sisteme işlenmesi ve verilerin alana doğru şekilde aktarımı zorlaşmaktaydı, 

 Formların girildiği sistemin kullanışsız ve yavaş olmaktaydı, 

 Eğitim kayıt formları, farklı bölümler tarafından eğitim birimine iletilirken yaşanılan kayıpların 
fazla olması (kaybolması, geç iletilmesi, iletilmemesi)  

 Veri doğruluğunun sağlanmasındaki zorluklar (eğitimde kalma süresinin ölçülememesi , eğitime 
katılımın doğruluğu, başkasının yerine imza atma vb.) 

 

5- Mevcut Durum Analizi 
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6- Analiz 
 SEBEP SONUÇ ANALİZ FORMU 

NO OLASI NEDENLER 1. NEDEN 2. NEDEN 3. NEDEN 

1 
Eğitim kayıt formlarının girişlerinin çok fazla 
zaman alması, İş yükü artışına sebebiyet 
vermesi 

Veri girişi yapılan sistemin yavaş olması Eğitim kayıtlarının girildiği programın dış 
firmadan sağlanıyor olması 

Dış firmanın program 
arızalarına geç müdahale 
etmesi veya etmemesi  

2 Eğitim kayıt formlarının geç girilmesi  Hastanedeki bölümlerden gelecek 
formların geç iletilmesi 

Akademi binasının hastane binasından ayrı 
olması 

3 Son yıllarda hastane içerisinde eğitimlerin ve 
eğitime katılımların fazla olması  

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte  
eğitim çeşitliliğinin artması 

Pandemi nedeniyle salon eğitimi yerine daha 
küçük gruplara eğitimler planlanması   

4 Eğitim kayıtlarına ulaşmada erişimin zor 
olması 

Kurum içi ve dışı denetim süreçlerinde 
eğitim kayıtlarına ulaşmanın uzun 
sürmesi form kayıpları nedeniyle 
kayıtların bulunamaması 

Manuel doldurulan formların eğitim birimine 
elden iletiliyor olması   
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7- Uygulamalar 
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7- Uygulamalar 
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7- Uygulamalar 
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7- Uygulamalar 
 

 Sürekli eğitim,  gelişim ve inovasyona inanan, bu inançla faaliyetlerine devam eden kurumlarımızın bilişim 
ihtiyaçlarına çözümler sunarken, projelerin çağın teknolojisine uygun, her yerden erişilebilir, sürdürülebilir ve 
geliştirilebilir olması daima en temel motivasyonumuz olmuştur. 

  
 e-eğitimi neden yaptık; 
 
• Eğitimcinin eğitimi formunu manuel doldurduğu,  
• Katılımcıların  elden ele dolaşan bu evrak üzerine fiziki olarak imzalarını attıkları,  
• Eğitim sonunda değerlendirme anketlerinin çıktı olarak verildiği,  
• Katılımcıların bu anketleri doldurduğu, 
• Eğitime katılım formlarının eğitim birimine elden teslim edildiği, 
• Katılım bilgilerin ayrıca bilgisayar sistemine işlendiği, 
• Raporlamalar için efor harcadığı, 
• Katılımcıların aldıkları eğitimlere dair geriye dönük raporlama yapamadıklarından sürekli olarak eğitim biriminin bu 

ihtiyacı gidermeye yönelik raporlar hazırladığı, 
• Geniş katılımlı eğitimlerde manüplatif kayıtların oluşma riskinin olduğu tüm manuel süreçleri ortadan kaldırarak 

gerçek zamanlı kayıt üreten ve bu işi birkaç dokunuşla yapmak istedik. 
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7- Uygulamalar 
 

 Sonuç olarak vardığımız nokta;  
  
• Her yerden ve her cihazdan erişilebilir, güvenli iletişim protokolleri ve güncel güvenlik disiplinlerini en 

güncel yazılım teknolojilerini içinde barındıran, iki faktörlü doğrulama ile sarmalanmış hızlı, etkili, çevre 
ve kullanıcı dostu, sıfır atık ve sıfır maliyet ile, kayıt tasnifleme, raporlama ve geriye dönük izleme 
süreçlerinde sıfır insan gücü kullanan, reel kayıtlar üreten e-eğitim projemizi tamamladık. 

  
• Performans, güvenlik ve proje hedeflerine cevap verebilme ekseninde testleri tamamlanan projemizin 

kullanım eğitimde ilk kez katılımcılarımıza kullandırarak canlı geçişin ilk eğitimini de e-eğitim üzerinden 
vermiş olduk. 
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Pilot uygulama sonrası alınan aksiyonlar 

1. Giriş ekranında isim doğrulama karakterlerinde büyük/küçük harf duyarlılığı kaldırıldı. 

2. İkinci faktörün doğrulanması sırasında hatalı kod girişi yapıldığında yeninden SMS gönderilmesi engellendi. Mevcut SMS kodu ile 
tekrar giriş yapılması sağlandı. 

3. Sisteme giriş sonrasında karşılama sayfası Dashboard içerikler ile bezendi. E-eğitim sisteminde eğitim bittikten sonra eğitimcinin 
BİTİR butonunu kullanmaması sonucu eğitim açık kalıyordu, 24 saati dolan eğitimlerin otomatik olarak kendi kendini 
sonlandırması yapıldı. 

4. Oturumlar ekranında eğitim oturumlarındaki katılımcılara ait detayların gösterilmesi sağlandı. 

5. Oturumlar ekranında çok tekrarlı eğitimlerde eğitimcinin mevcut bir oturumdan hızlıca yeni oturum oluşturması için kopyalama 
fonksiyonu eklendi. 

6. Oturumlar ekranında planlanan katılımcılardan devamsız olanların listesini görebilecekleri bir geliştirme yapıldı. 

7. Devam eden eğitimler için iki faktörlü doğrulama yapamayan veya akıllı telefon kullanmayan personeller için manuel eğitime 
katılma ve eğitime katılım sonlandırma fonksiyonları eklendi. 
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8- Doğrulama ve Kazanç 

 

8500 ₺ 0 ₺ 

Yıllık Eğitim Kayıtta Kullanılan Kağıt 
Maliyeti 

  Proje hastanemiz bünyesinde Proje Geliştirme ve Arge Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Maliyeti yoktur. 
   
50.000 A4 Kağıdı alış fiyatı     6500 TL. 
50.000 A4 kağıdı başka fiyatı  2000 TL.  

 
 Toplam : 8500 TL mali kazanç sağlanmıştır 

 

49,4 iş günü 0 iş günü

Toplam İş Gücü 
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9- Standardizasyon 

-  Proje uygulamaya alındıktan sonra IZM-İKY-P21 İEÜ MP Akademi Eğitim ve Geliştirme Prosedürü revize edilmiştir 

 Eğitim Kayıt Formu içeren maddeler E-Akademi olarak revize edildi. 
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10- Yaygınlaştırma 

 Kurum içi e-Eğitim kullanımı konusunda eğitim birimi tarafından birebiri eğitimler verilmiştir. 
 
 E-eğitim projesi Batman ve Gaziantep hastanelerinde de yaygınlaştırmak için toplantılar düzenlenmiş 

süreç yetkililer aktarılmıştır. 
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10- Yaygınlaştırma 

TEŞEKKÜRLER… 
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