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1. EKİP Portal uygulamasına nasıl erişebilirim? 
 

  

EKİP Portal uygulamasına, Sağlık Bakanlığı çalışanları ve Sağlık Bakanlığı tarafından diploması tescil 

edilmiş olan sağlık çalışanları girebilmektedir.  

Uygulamaya https://ekipportal.saglik.gov.tr/ adresinden erişilmektedir.   

Ekrandaki “Uygulamaya git” butonu ile Ortak Giriş Sayfası’na yönlendirilirsiniz. 

 

https://ekipportal.saglik.gov.tr/
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Ortak giriş sayfasından 5 şekilde oturum açılabilir. 

- Şifre: saglik.gov.tr uzantılı mail adresi ve şifre ile, 

- E-İmza: e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanıcı adı ve şifresi ile, 

- Mobil İmza: Mobil imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından mobil imza kullanıcı adı ve şifresi 

ile, 

- T.C. Kimlik Kartı: e-Nabız e-imza uygulaması aracılığıyla yetkili yetkili kişiler tarafından T.C. 

Kimlik Kartı kullanıcı adı ve şifresi ile, 

- E-Devlet: T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile 

oturum açılabilir. 

Yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri seçilip kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra “Giriş” butonuna 

tıklandığında EKİP Portal Ana Sayfa açılacaktır.  

Bu yöntemlerden herhangi biri ile giriş sağlanamadıysa saglik.gov.tr uzantılı kurumsal e posta adresi 

alınmalıdır. 
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Ortak Giriş Portalı’ndan giriş yapıldığında aşağıdaki ekranın görüntülenmesi halinde, EKİP Portal 

Uygulamasını seçerek EKİP Portal Ana Sayfa’ya erişebilirsiniz.  

 

 

2. Kurumsal (saglik.gov.tr uzantılı) e-posta hesabım yok. Nasıl 

alabilirim? 
 

Sağlık Bakanlığı personeli iseniz ve Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) kaydınız varsa; kurumsal e-

posta hesabı edinmek için https://epostakayit.saglik.gov.tr adresine erişerek gelen ekrandaki formu 

doğru bilgiler ile doldurunuz. Size tahsis edilen e-posta hesabı ile Ekip Portal’e giriş yapabilirsiniz.  

 

3. Kurumsal e-posta hesabımın şifresini unuttum/bilmiyorum. Ne 

yapmalıyım? 
 

E-posta hesabınızın parolasını değiştirmek için adresine erişerek “Parolamı Unuttum” butonuna 

tıklayınız. Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek parolanızı güncelleyebilirsiniz.  

Cep telefonu veya alternatif adres kaydınız yapılmışsa; https://eposta.saglik.gov.tr/ adresinde bulunan 

“Parolamı Unuttum” linkini tıklayarak işleminizi yapabilirsiniz.   

https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/11691,parolaunuttumvesifirlamapdf.pdf 

https://epostakayit.saglik.gov.tr/Register.aspx
https://eposta.saglik.gov.tr/
https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/11691,parolaunuttumvesifirlamapdf.pdf
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Cep telefonu veya alternatif adres kaydınız yapılmamışsa, Bakanlığımızın E-posta birimine kurumsal e-

posta hesabı şifresi yenileme talebinde bulunmanız gerekmektedir. Talepte bulunmak için; 

eposta@saglik.gov.tr adresine, konuya “Yeni şifre talebi” içeriğe “Adınız Soyadınız – TCKN – kurumsal 

mail adresiniz” bilgilerini yazarak yeni şifre talep ettiğinizi belirten bir e-posta gönderebilir ya da resmi 

yazı ile gerekli bilgileri iletebilirsiniz. 

Not: Kurumsal mail adresinizi 2 aydan fazla kullanmamanız durumunda mail adresiniz pasife çekilmiş 

olabilir. Bu sebeple şifre doğru girilse bile oturum açılmayacaktır. Bu durumda da eposta@saglik.gov.tr  

üzerinden yetkililer ile iletişime geçebilirsiniz.  

 

4. E-posta ile ilgili soru veya sorunlarımı nasıl iletebilirim? 
 

https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/ sayfasından veya eposta@saglik.gov.tr adresine sorunlarınızı 

iletebilirsiniz. 

5. E-Eğitim modulüne nasıl erişebilirim? 
 

EKİP Portal uygulamasına giriş yaptıktan ve Kullanıcı Sözleşmesini onayladıktan sonra Menü çubuğunda 

bulunan “Uygulamalar” menüsünden “E-Eğitim” seçeneğine tıklayarak E-Eğitim modulüne 

erişebilirsiniz. 

 

 

6. E-Eğitim modülüne giriş yapmak istediğimde “E-posta adresiniz 

geçersizdir.” hatası alıyorum. Ne yapmalıyım? 
 

Bu sorunun giderilmesi için https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/ adresinden “Destek Talebi Ekle” 

butonuna tıklayarak görüntülediğiniz sayfada proje alanını “Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP)”, 

kategori alanını “Portal hakkında” seçerek konu alanına “E-Eğitim” ve açıklama alanına ise aldığınız 

hatayı kısaca açıklayıp aktif olarak kullandığınız kişisel mail adresini belirterek ve isteğe bağlı olarak 

dosya eki alanından almış olduğunuz hataya ilişkin ekran görüntüsü resmini yükleyerek talep 

oluşturunuz. 

 

 

mailto:eposta@saglik.gov.tr
mailto:eposta@saglik.gov.tr
https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/
https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/
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7. Derse giriş yapmak için ne yapmalıyım? 
 

E-eğitim modulüne giriş yapıldığında açılan ekranda “Dersler” bölümü altında devam eden dersler 

görüntülenecektir. Dersin üzerine tıklayarak derse giriş yapabilirsiniz. 

 

 

8. Dersin tamamlanma adımları nelerdir?  
 

 



8 
 

 

Derse başlamak için öncelikle İlk Test’in uygulanması gerekmektedir. İlk Test’i uygulamadan etkileşimli 

videoları görüntüleyemezsiniz. 

Adım 01: Önce İlk Testi Uygula 
 

İlk Testi açmak için “İlk Test” butonuna ya da “İlk Test Sınavına Erişmek İçin Tıklayınız.” butonuna 

tıklayınız.   

 

 

Açılan sayfada “Sınavı Şimdi Uygula” butonuna tıklayınız. Sınavınız 20 sorudan oluşmaktadır. Süreniz 

30 dakikadır.   
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Açılan pencerede “Uygulamayı Başlat” butonuna tıkladığınız andan itibaren süre geri sayılır ve sınavı 

süresi dolmadan göndermeniz gerekir.  

 

 

“Uygulamayı Başlat” butonuna tıklayarak sınava giriş yapabilirsiniz.  

Soruları cevaplamak için şıkların yanında bulunan kutucukları işaretleyiniz.  

Sorular arasında geçiş yapmak için ekranın sağ tarafındaki Sınav Gezintisi bölümünü kullanabilirsiniz.  

Kalan süreyi ekranın sağ tarafındaki bölünden kontrol edebilirsiniz.  

Sayfalar arasında geçiş yapmak için sayfanın sonunda bulunan “Sonraki Sayfa” “Önceki Sayfa” 

butonlarını kullanabilirsiniz. 

 

 

Soruları yanıtlamayı bitirdiğinizde sayfanın sonundaki “Uygulamayı Bitir” butonuna tıklayınız. Açılan 

sayfada cevaplarınıza ait kayıtları görüntüleyeceksiniz. Bu aşamada dilerseniz “Uygulamaya dön” 

butonu ile teste tekrar dönebilirsiniz. Testi sonlandırmak için ”Tümünü gönder ve bitir” butonuna 

tıklayınız. Uygulamayı gönderdikten sonra, cevaplarınızı bir daha değiştiremezsiniz. 
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“Tümünü Gönder ve Bitir” butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfanın sonunda bulunan “COVID-19 

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI” butonuna tıklayarak ya da “Geçiş Yap” listesini açarak geçiş yapmak 

istediğiniz ders videosunu seçip videolara erişebilirsiniz. Konu bütünlüğünün bozulmaması için 

videoları sırasıyla izlemeniz önerilmektedir. 
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Adım 02: Ardından Etkileşimli Videoları İzle. 
 

Dersin videolarını görüntülemek için sayfanın üst tarafında bulunan gezinti bölmesinden de 

yararlanabilirsiniz. Dersin adına tıkladığınızda ders içerikleri görüntülenecektir.  

 

 

 

Açılan sayfada izlemek istediğiniz video ismine tıklayarak ders videosunu açınız ve Başlat tuşuna 

tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

Videoların belirli bölümlerinde etkileşimler bulunmaktadır. Etkileşimler içerisindeki soruları 

cevaplayınız. Cevapladıktan sonra “Kontrol Et” butonu ile yanıtlarınızın doğruluğunu kontrol 

edebilirsiniz. “Devam” butonu ile izlemeye devam edebilirsiniz.  

 

 

Videoların belirli bölümlerinde Ek Kaynaklar bulunmaktadır. İzleme sırasında aşağıdaki örnekte olduğu 

gibi ekrana gelen bu kaynaklara üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ek Kaynaklara daha sonra dersin 

içerisindeki “Ek Kaynaklar” butonuna tıklayarak da erişebilirsiniz.  
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Videoların sonunda görüntülenen “Cevapları Gönder” butonuna tıklayarak izlemeyi tamamlayınız. 

Cevapları Gönder butonuna tıklamadığınızda yanıtlarınız eğitimciye iletilmemiş olacaktır.  
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Adım 03: Son Testi Uygula 
 

Son Testi görüntülemek için sayfanın üst tarafında bulunan gezinti bölmesinden de yararlanabilirsiniz. 

Dersin adına tıkladığınızda ders içerikleri görüntülenecektir.  

 

 

 

Açılan sayfada Son Testi açmak için “Son Test” butonuna ya da “Son Test Sınavına Erişmek İçin 

Tıklayınız.” butonuna tıklayınız.   

 

Açılan sayfada “Sınavı Şimdi Uygula” butonuna tıklayınız. Sınavınız 20 sorudan oluşmaktadır. Süreniz 

30 dakikadır.  Son Testi sadece 1 kez uygulayabilirsiniz.  
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Açılan pencerede “Uygulamayı Başlat” butonuna tıkladığınız andan itibaren süre geri sayılır ve sınavı 

süresi dolmadan göndermeniz gerekir. 

 

 

“Uygulamayı Başlat” butonuna tıklayarak sınava giriş yapabilirsiniz.  

Soruları cevaplamak için şıkların yanında bulunan kutucukları işaretleyiniz.  

Sorular arasında geçiş yapmak için ekranın sağ tarafındaki Sınav Gezintisi bölümünü kullanabilirsiniz.  

Kalan süreyi ekranın sağ tarafındaki bölünden kontrol edebilirsiniz.  

Sayfalar arasında geçiş yapmak için sayfanın sonunda bulunan “Sonraki Sayfa” “Önceki Sayfa” 

butonlarını kullanabilirsiniz. 



16 
 

 

Soruları yanıtlamayı bitirdiğinizde sayfanın sonundaki “Uygulamayı Bitir” butonuna tıklayınız. 

Açılan sayfada cevaplarınıza ait kayıtları görüntüleyeceksiniz. Bu aşamada dilerseniz “Uygulamaya 

dön” butonu ile teste tekrar dönebilirsiniz. Testi sonlandırmak için ”Tümünü gönder ve bitir” butonuna 

tıklayınız. Uygulamayı gönderdikten sonra, cevaplarınızı bir daha değiştiremezsiniz. 

Son testi tamamladıktan sonra eğitim tamamlanmış olacaktır. 


