
Etkinliğin Adı:  
 
Eğitim materyali : 

 
□ Kaydedilmiş videokonferans  
□ Kaydedilmiş video 
□ İnteraktif modül 
□ Çoklu modüller 
□ Canlı yayın 
□ Diğer: Açıklayınız  
 

Yayın aracı  □ Web sayfası 
□ Özel platform  
□ Özel uygulama  
□ Diğer :  
 

Etkinliğin Tanımı: 
(Amacı, hedef kitle, kullanılacak eğitim materyali vb) 
 
 
 
Eğitim etkinliği alacak kişi sayısı:  
Etkinlik Düzenleyicisi: 
  
 
İletişim  
e-Posta  
 
Telefon  
 
Adres 
 
 
 
  
 
Süresi: 
Birden çok modülün olduğu eğitimlerde her modülün ayrı ayrı  süreleri:  
 
 
Etkinlik başlangıç tarihi  
 
 
Etkinlik  bitiş tarihi  
	 	



Kontrol Listesi 
  
1. Eğitim gereksinimleri nasıl belirlenmiştir?  Belirlenen gereksinimler nasıl karşılanacaktır?  
Gereksinim belirlemenin nasıl belirlendiğini ve eğitim ile bunun nasıl karşılacağını açıklayınız. 
 
2. Eğtimi etkinliğinin öğrenim amaç/hedefleri ve kazanımları nelerdir?  
Eğitim etkinliğinin öğrenim amaç/hedefleri ve kazanımlarını bilgi, beceri ve tutum/davranış 
düzeyinde açıklayınız.  
 
3. Eğitimin hedeflendiği kitle kimlerden oluşmaktadır?  
Hedef kitleyi araştırma görevlisi/asistan, alanında ikinci basamakta çalışan uzman  ya da üçüncü 
basamakta uzman olarak tanımlayınız.  
 
4. Eğitim içeriğini neler oluşturmaktadır?  
Eğitimi etkinliğinin içeriğini oluşturan komponentleri tanımlayınız. 
 
5. Eğitim amaç/hedefleri ve kazanımlarının elde edilmesi için minimum ne kadar süreye ihtiyaç 
vardır? 
Eğitim etkinliğin süresi en az  otuz dakika ya da modüler etkinliklerde toplam sure otuz dakika 
katları olmalıdır.  
 
6. Eğitimde kullanılan tüm içerikte etik, mediko-legal ve yasal gereksinimlere nasıl uyulacağını 
açıklayınız.  
Hasta materyalleri kullanımında hastanın kimliği açıklanmamalı ve kullanılan bilgi ve verilerin 
kaynaklarının belirtilmelidir.  
 
7. Eğitim materyalin hazırlanış tarihi ya da güncelleme yapılmışsa güncelleme tarihi açıklanmalıdır.  
 
8. Kullanılan bilgi ve verilerin kanıt düzeyi açıklanmalıdır.  
Kullanılan material kanıta- dayalı olmalıdır.  
 
9. Eğitim amç/hedefleri ve kazanımlarının karşılanması için hangi öğrenen merkezli aktif, erişkin 
öğrenme yöntemlerinin kullandığınızın açıklamasını yapınız. 
Öğrenenlerle etkileşim içinde olmak, eğitim öncesi ve sonrası test, geribildirim vermek gibi 
araçlardan hangisinin kullanıldığını tanımlayınız.  
 
10. Kullanılan eğitim materyalinde herhangi bir ürünün promosyonunun yapılmayacağının nasıl 
sağlanacağını  ve çıkar çatışmasının nasıl engelleneceğini açıklayınız.   
Eğitim etkinliğini hazırlayan eğiticilerden yazılı güvence alınması ve varsa ilk slaytlarında yoksa 
sözel olarak çıkar çatışmasının açıklanması yapılmalıdır. 
 
11. Etkinliği yapan kuruluşun temel özelliklerini açıklayınız. 
 
12. Etkinliği hazırlayan eğiticinin açık kimlikleri ve özellikleri/yetkinlikleri nelerdir?  
 
13. Etkinliğin finansal kaynağını açıklayınız. 
  
	


