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                               USES, 2020
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Kayıt Ol linkine 

tıklayınız. 

 

Kayıt İşlemi 

Değerli katılımcımız, T.C. Kimlik No’nuz sisteme tanımlanmıştır. uses.saglik.gov.tr adresindeki Kayıt Ol linkine 

tıklayınız (Ders takibi sırasında sorun yaşamamak için tarayıcınızın Google Chrome olmasına dikkat ediniz). 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

http://www.uses.gov.tr/
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T.C. Kimlik No’nuzu girdikten sonra İlerle butonuna tıklayınız. 
 

 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Açılan Kayıt Formunu doldurunuz. Formu doldururken yazacağınız e-posta adresi aynı zamanda kullanıcı adınız olacaktır. 

Şifreniz harf ve rakamdan oluşmalı ve en az 6 haneli olmalıdır. Formu doldurduktan sonra Kaydet butonuna basınız. 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Kayıt işlemini tamamladıktan sonra uses.saglik.gov.tr adresinde bulunan Giriş linkine tıklayınız. 

 
Giriş linkine tıklayınız. 

 
 

Giriş linkine tıklayınız. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

http://www.uses.gov.tr/
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Kayıt formunu doldururken yazdığınız e-posta adresini ve belirlediğiniz şifreyi girdikten sonra Gönder butonuna basınız. 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Ders Takibi 

Giriş işlemini tamamladıktan sonra eğitim sayfanız açılacaktır. Takip etmek istediğiniz eğitim butonuna tıklayınız. 
 

 

       Eğitim Adı        Eğitim Adı        Eğitim Adı        Eğitim Adı        Eğitim Adı 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Eğitim Adı butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada Dersi Başlat linkine tıklayıp ders takibine başlayabilirsiniz.  

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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       Kayıt aşamasındaki sorularınızı uses.saglik.gov.tr adresindeki İletişim bölümünden iletebilirsiniz. 

 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

http://www.uses.gov.tr/
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      Ders takibi sırasındaki sorularınızı Yardım bölümünden iletebilirsiniz. 

                                                                                                               BAŞARILAR DİLERİZ. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66412326-c753-4eb3-b84b-d2e2a35c64ec kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Belge Doğrulama Kodu: 4372e36b-3ded-46e8-912e-443141bdd8ee      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e71d3b4c-bc9a-4cbf-b752-62da1c21b7b3      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


