
EBA Sistemine Erişim
• MEB’in uzaktan eğitim ile ilgili çoklu platformları içeren bir stratejisi 

bulunmaktadır: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı verilen çevrim içi platform 
üzerinden müfredata uygun şekilde dijital eğitim ve öğretim kaynaklarından 
yararlanarak televizyondan yayımlanan ders anlatımları ve ek destek olarak 
verilen telafi dersleri.

• MEB, 1. sınıf ile 12. sınıf arası tüm öğrenciler için 3 TV kanalında ders yayını 
yaparak uzaktan eğitim vermektedir. EBA TV’nin TRT EBA İLKOKUL, TRT 
EBA ORTAOKUL ve TRT EBA LİSE adında üç farklı kanalı vardır.. 

• Her hafta devlet televizyonu, EBA internet sitesi ve sosyal medya üzerinden 
1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için haftalık ders programı 
yayımlanmaktadır. Her ders, 30 dakika sürmekte ve Millî Eğitim Bakanlığının 
okullarda uyguladığı müfredat takip edilmektedir.

• TRT EBA TV dersleri, hafta içi sabah 09.00’dan 13.30’a kadar haftada 5 gün 
yayımlanmaktadır ve her gün saat 21.00’e kadar tekrar programlarına ve ek 
programlara yer verilmektedir.

• EBA’ya çevrim içi erişim, http://www.eba.gov.tr/#/anasayfa adresinden 
sağlanmaktadır. MEB sistemine kayıtlı olan tüm öğrencilerin, internet 
üzerinden EBA’ya erişimleri bulunmaktadır. Öğrenciler, EBA sistemine 
kimlik numaraları ve şifre ile girebilmektedir. Tüm öğrencilerin derslerini, 
ev ödevlerini ve diğer faaliyetleri takip edebileceği kendilerine özel sayfaları 
bulunmaktadır.

• EBA derslerini yayımlayan kanallar ve EBA TV’nin günlük programı hakkında 
daha ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.eba.gov.tr/#/anasayfa adresini 
ziyaret edin.

EBA (Eğitim Bilişim Ağı) nedir?
EBA; öğrenciler, öğretmenler ve veliler için oluşturulmuş çevrim içi bir eğitim 
platformudur ve her grup için ayrı özelliklere sahiptir. Sistem; sözlü, sayısal,  
görsel ve diğer öğretim yöntemleriyle tüm öğrencilere hitap edecek şekilde 
tasarlanmıştır. Öğretmenler tarafından hazırlanan eğitim içeriği ve materyaller 
sistem üzerinden öğrencilerle paylaşılabilmektedir. EBA aynı zamanda aktif 
katılımlı, interaktif ve sosyal bir sınıf / ders ortamı da sunmaktadır.
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Okula Dönüş

Ebeveynlerin Kendi Çocuklarının Evde Eğitimini 
Desteklemeye Devam Etmeleri İçin 5 İpucu 

1) Birlikte bir rutin planlayın.

Çevrim içi, televizyonda veya radyo üzerinden takip edilebilen, 
yaşa uygun eğitim programlarını içeren bir rutin oluşturmaya 
çalışın. Ayrıca oyun zamanına ve okumaya ayrılacak süreyi 
de göz önünde bulundurun. Mümkünse bu planları birlikte 
düşünüp bulun.

2) Açık sohbetler yapın.  

Çocuklarınızı soru sormaya ve duygularını size ifade etmeye 
teşvik edin. Çocuğunuzun strese karşı farklı tepkileri 
olabileceğini göz önünde bulundurarak sabırlı ve anlayışlı 
olmayı unutmayın. Çocuğunuzu sorun hakkında konuşmaya 
davet ederek başlayın. İyi hijyen uygulamalarından bahsedin. 
Düzenli ve ayrıntılı el yıkamanın önemini her gün belirli anlarda 
vurgulayabilirsiniz. Güvenli bir ortamda olduğunuzdan emin 
olun ve çocuğunuzun özgürce konuşmasına izin verin. Çizim, 
hikayeler ve diğer etkinlikler bir sohbet konusu açmaya 
yardımcı olabilir.

3) Acele etmeyin.

Daha kısa süreli öğrenme seanslarıyla başlayın ve aşamalı 
olarak bu süreyi uzatın. Hedef 30 veya 45 dakikalık bir seans 
yapmaksa 10 dakika ile başlayın ve aşamalı olarak süreyi 
uzatın. Bir seansta çevrim içi veya ekranda geçirilen zamanı 
çevrim dışı etkinliklerle veya alıştırmalarla birleştirin

4) Çocuklarınızı çevrim içi ortamda koruyun.

Dijital platformlar; çocukların öğrenmeye devam etmeleri, 
oyuna katılmaları ve arkadaşlarıyla iletişim halinde olmaları için 
bir fırsat sunar. Ancak çevrim içi erişimin artması, çocukların 
güvenliği, korunması ve gizliliği açısından daha yüksek riskleri 
beraberinde getirmektedir. İnternetin nasıl çalıştığını, nelerin 
farkında olmaları gerektiğini ve görüntülü aramalar gibi 
kullandıkları platformlarda hangi davranışların uygun olduğunu 
bilmeleri için çocuklarınızla internet hakkında konuşun. 
İnternetin nasıl, ne zaman ve nerede kullanılabileceği hakkında 
kurallar koyun. Çevrim içi riskleri bilhassa küçük çocuklar 
için hafifletmek amacıyla çocuklarınızın cihazlarına ebeveyn 
kontrolü kurun. Çevrim içi riskleri bilhassa küçük çocuklar 
için hafifletmek amacıyla, çocuklarınızın cihazlarına ebeveyn 
kontrolü kurun. 

5) Çocuğunuzun eğitim kurumu ile irtibatta kalın. 

Bilgi almak, sorular sormak ve daha fazla rehberlik almak 
için çocuğunuzun öğretmeni veya okulu ile nasıl irtibatta 
kalabileceğinizi öğrenin. Ebeveyn grupları veya topluluk 
grupları da evde eğitimde birbirinizi desteklemenin iyi bir yolu 
olabilir. 

Eğitimin
Önemi 

• Tüm çocukların eğitim 
hakkı vardır.

• Eğitim okulda, 
evde, her yerde 
devam etmelidir.

• Eğitim, çocuk-
ların gelişim 
ihtiyaçlarının 
desteklenme-
sinde önemli bir 
rol oynar. 

• Okullar; çocukların 
öğrenmesi, sosyalleşmesi, 
arkadaş edinmeleri, 
oynamaları ve normal 
yaşamlar sürdürmeleri için 
önemli fırsatlar sunar.

• Günlük okula 
gitme rutininin  
çocuklar 
açısından 
önemli 
duygusal ve 
psikososyal 
yararları 
olduğu ortaya 
konulmuştur.

• Okul dışında 
olmak, bir 
çocuğun ge-
leceği üzerinde 
olumsuz
etkilere sahiptir 
ve çocuğu 
çocuk işçiliğine, 
çocuk evliliğine 
veya diğer 
istismar
risklerine
maruz
bırakır.

Sırada Eğitim Var



Birlikte Daha Güçlüyüz 
• Eğitim ve sosyal uyum arasında bir bağlantı olduğu araştırmalar ile 

doğrulanmıştır. Okullar, saygı ve eşit muameleyi teşvik ederek bir aidiyet 
duygusu oluşturmaya yardımcı olur ve böylece farklı grupları kucaklayan 
daha bütünleşmiş bir toplum elde edilmesine katkıda bulunur. 

• Çocukların eğitimini teşvik etme ve destekleme konusunda 
ebeveynler son derece önemli bir rol oynar. 

• Nereden geldiklerine, nasıl göründüklerine veya hangi dili 
konuştuklarına bakılmaksızın herkese koronavirüs bulaşabilir. 

• Hasta olan arkadaşlarınızla dalga geçmeyin. Kendisi veya yakınları 
hasta olan kişilere karşı şefkatli olmalıyız. 

Maske nasıl takılır?

• Maskeniz burun 
ve ağzınızı 
tamamen 
kapatmalıdır. 

• Maskenizi 
başkalarıyla 
paylaşmayın

• Gevşek, hasarlı, 
kirli veya ıslak 
maskeleri 
kullanmayın

• Maskenizi 
burnunuzun 
altında takmayın

• Size 1,5 metreden 
yakın mesafede 
insanların 
olduğu yerlerde 
maskenizi 
çıkartmayın.

• 2 yaşın altındaki çocuklar  
(bebeklerin havayolu yeterince 
gelişmediği için maske takmak 
boğulma riskini arttırabilir)

• Solunum güçlüğü çeken kişiler 

• Yüzünüzün 
kenarlarına tam 
oturmalı, yüzünüzü 
sıkmamalıdır.  

• Zorlanmadan 
nefes alıp 
verebilmelisiniz.  

Maskemi takmanın doğru yolu nedir ?

Dikkat
edin!

Kimler maske
TAKMAMALIDIR?

• Maskenizi sıcak su ve 
sabunla düzenli olarak  
yıkayın. Maskenizi eve 
geldiğinizde yıkayabilirsiniz.

Maskemi nasıl
ve ne sıklıkta yıkamalıyım?

1

5

4

• Maskenizi çıkardığınızda 
gözlerinize, burnunuza 
veya ağzınıza 
dokunmadan derhal 
ellerinizi yıkayın. 

Maskemi nasıl doğru bir
şekilde çıkartırım?
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BEZ MASKENİN

DOĞRU
KULLANIMI

Çocuğunuzu okula göndermeden önce lütfen aşağıdaki 
hususlara dikkat edin:

 - Doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinerek salgın hastalıklar  
konusunda çocuğunuzu bilinçlendiriniz.

 - Millî Eğitim Bakanlığı ile yetkili kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate 
almaları ve kurallara uymaları konusunda öğrencimizi uyarınız. Kronik 
rahatsızlığı bulunan çocuklarınızın kullandıkları ilaçları okul idaresine ve 
öğretmenlerine bildiriniz. İlaçların çocuğunuzun yanında bulunmasını 
sağlayınız. 

 - Çocuğunuzun her gün temiz kıyafetlerle okula gittiğinden emin olunuz.

 - Çocuğunuzun elini ve yüzünü sabunla en az 20 saniye yıkamasını 
sağlayınız.

 - Okul yönetimi tarafından çocuğunuza verilecek olan bez maskeleri her 
gün uygun şekilde temizleyiniz.

 - Ayakkabı ve kıyafetlerini değiştirerek çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin günlük 
olarak havalandırılmasını ve temizlenmesini sağlayınız.

 - Okulda kullandığı çanta, kitap, defter, kalem, silgi vb. malzemelerin 
dezenfekte edilmesini/havalandırılmasını sağlayınız.

 - Dengeli ve sağlıklı beslenmesine, uyku düzenine özen gösteriniz.

 - Çocuğunuzun mümkünse kronik hastalığı olan ya da 65 yaş üzeri kişiler 
tarafından okula bırakılmamasına ve her gün aynı kişi tarafından okula 
bırakılıp alınmasına dikkat ediniz.

 - Acil durumlar dışında okul alanına (okul servisi, sınıf, bahçe, öğretmenler 
odası vb.) okul idaresi veya çocuğunuzun öğretmeni çağırmadan 
girmeyiniz. Okul idaresi ve öğretmenler ile iletişimi uzaktan erişim 
(telefon, SMS, e-posta vb.) ile sağlayınız.

 - Sağlık durumunu takip ediniz. Yüksek ateş, öksürük ya da başka bir 
hastalık belirtisi varsa idareyi bilgilendirerek okuluna göndermeyiniz. 
Mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Okullar tarafından alınan diğer önlemler ve çocuklara ve ailelere yönelik rehberlik için 
lütfen aşağıda verilen bağlantıları ziyaret edin:

 - https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/24093051_
Ogrenci.pdf

 - http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/19115249_Veli.pdf

 - https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/19115235_
Yonetici_ve_OYretmen.pdf

Okullarda Alınması Gereken Tedbirler:

 - Öğretmenler ders giriş ve çıkışlarında hijyeni sağlayacak gerekli tedbirleri 
(el yıkama vb.) alır.

 - Öğretmenler, sağlık otoritelerince belirlenen kişisel koruma donanımı 
(KKD) giyer.

 - Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında sağlık otoritelerince 
belirtilen sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturulur. 

 - Açık havada yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde de fiziksel mesafe 
ve hijyen kurallarına uygun tedbirler alınır.

 - Eğitim ortamlarında yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturma düzeni 
sağlanır.

 - Günlük grup etkinliklerinde öğrencinin hep aynı öğrenci grubuyla etkinlik 
yapması sağlanır.

 - Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışmasının 
önlenmesi sağlanır.

 - Gerektiğinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin engel durum ve 
özelliklerine uygun düzenlemeler yapılır.

 - Öğretmenler okula girişte salgın hastalık  belirtisi gösteren öğrencileri ve 
personeli öncelikle belirlenen boş bir odada izole eder ve ivedilikle ilgili 
idareciye haber verir.

Okul Servislerinde Alınması Gereken Tedbirler 

 - Okul personeli araçlarda el antiseptiğinin olup olmadığını kontrol eder.

 - Okul personeli araç içerisinde oturma planına uyulup uyulmadığını kon-
trol eder.

 - Okul personeli servislere inip binerken öğrencilerin gerekli mesafeye 
uyup uymadığını kontrol eder.

 - Okul personeli şoför ve rehberin uygun şekilde KKD kullanıp kullan-
madığını kontrol eder.

 - Okul personeli okul servisinin hijyen kurallarına uygun olarak temizlen-
ip temizlenmediğini kontrol eder. Okul personeli özel gereksinimi olan 
öğrenciler için ek tedbirler alınıp alınmadığını kontrol eder.

Genel yönergeler 

Çocuğun okulda alması gereken önlemler 
• Çocuklar sosyal mesafe, maske takma ve elleri dikkatlice yıkama gibi 

kuralları uygulamalıdır. 

• Bardak veya çatal-bıçak gibi eşyaları arkadaşlarıyla paylaşmamalıdır. 

• Okula gitmek güvenlidir fakat öğrenciler kendilerini ve sevdiklerini 
koronavirüsten korumaya dikkat etmelidir. Bu kurallara uyarsak 
herkesin güvende olması mümkündür. 

#EğitimHerZamanHerYerde


