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Küresel çapta bir krize neden olan COVID-19 salgını nedeniyle, 17

Nisan 2020 itibarıyla dünya genelinde 191 ülkede okullar kapatılmış

ve 1.724.657.870 öğrenci bu süreçten etkilenmiştir. 25 Mart 2020

tarihli verilere göre dünya genelinde okulların kapatılmasından

etkilenen öğretmen sayısı yaklaşık 63 milyon civarındadır. Tüm

dünyada eğitim sistemlerinin daha önce hiç karşılaşmadığı ve

hazırlıksız olduğu bu kriz sürecinde pek çok ülkede öğrenme kaybını

en aza indirebilmek adına çeşitli tedbirler alınmış ve uzaktan eğitim

uygulamaları hayata geçirilmiştir.

Çeşitli istatistikler, salgının yayıldığı ülkelerdeki öğrenci sayısının

dünyadaki toplam öğrenci sayısının yüzde 87'sine karşılık geldiğini ve

bu rakamın 1,5 milyarın üzerinde olduğunu ortaya koyarken, ülkemiz,

koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta

uzaktan eğitim başlatan Çin'den sonraki ikinci ülke olmuştur.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara

verilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü

çalışmalarla kısa sürede TRT EBA'da 3 yeni televizyon kanalı ve

kapasitesi artırılan EBA üzerinden 18 milyonun üzerinde öğrenci için

uzaktan eğitime 23 Mart'ta başlanmış ve 2019-2020 eğitim öğretim

yılının uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona ermiştir.

GİRİŞ
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TRT EBA uzaktan eğitim yayınları için Ankara ve İstanbul'da 10 ayrı

stüdyoda çekimler yapıldı. Çekimlerde 93 branştan 674 öğretmen

görev aldı, 2 bin 358 ders videosuyla 221 etkinlik videosu

hazırlandı.  

Sanat, spor ve bilim ve rehberlik etkinlikleri ile veli kuşağı da

uzaktan eğitime dahil edildi.  

TRT EBA kanallarında 2 bin 516 saat yayın 

23 Mart-19 Haziran arasında TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV

Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarından toplam 2 bin 516 saat

yayın yapıldı. 

EBA'yı kaç öğrenci aktif kullandı?

Uzaktan eğitim süreci boyunca 7 milyon 383 bin 213 öğrenci, 1

milyon 30 bin 516 öğretmen EBA'yı aktif kullandı. EBA, 18 milyon

öğrenci için 7 gün 24 saat kullanılabilir alt yapıya da kavuştu.

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi

ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı

sınıf uygulaması da devreye alındı. EBA canlı sınıf uygulamasında

bugüne kadar 5 milyon 954 bin 174 canlı ders yapıldı.



"Eğitimi bir
ekosistem olarak

görmeyi ve
sistemin tüm alt
bileşenlerini eş

zamanlı
tasarlamayı

hedefleyen bir
yöntemden söz

etmeliyiz."

Ziya  SELÇUK

MİLLİ  EĞİTİM  BAKANI

Sınavlara hazırlık

Ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve

LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan

programlar hazırlanmıştır.  

Üniversiteye hazırlık sürecindeki sınıfların

kullanımı için bir süre önce hizmete alınan ve

yapay zekayla güçlendirilen EBA Akademik

Destek Modülü uzaktan eğitimde öğrenciler

tarafından yoğun talep görmüştür. 

1 milyon 170 bin 168 öğrenci, 189 bin 477

öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif

olarak kullanmıştır.  

Bu süreçte TRT EBA kanallarında, sınavlara

hazırlanan öğrencilere destek olmak için soru

çözüm saati hazırlanmıştır.
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Uzaktan eğitim sürecinde eğitimde fırsat

eşitliğinde önemli rol oynayan TRT EBA

kanallarında 29 Haziran'dan itibaren tüm yaz

tatilini kapsayacak yeni kuşak başlatılmıştır.  

Yaz döneminde, akademik dersler azaltılmış

ve tasarım beceri atölyeleriyle ilgili yayınlar

üretilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yabancı dil

eğitimlerini alabilmeleri için İngilizce eğitimi

yapılmış ve ilkokul öğrencileri için okuma

yazma konusunda da bir destek paketine yer

verilmiştir.  

EBA YAZ OKULU 
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Eğitim
sistemleri, içinden çıktığı

medeniyetler kadar
evrensel
insanlık

değerleriyle
de harmanlanırlar.

2023 Eğitim Vizyonu



UZAKTAN EĞİTİM POLİTİKASI
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Uzaktan eğitim,  Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik

Planı’nda hayat boyu öğrenme ve özel öğretim kurumları

kapsamında ele alınmaktadır.

2023 Eğitim Vizyonu’nda ise bunlara ek olarak öğretmen ve okul

yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin yeniden yapılandırılması

hedefi kapsamında da değerlendirilmekte. Vizyonda, doğrudan

uzaktan eğitime yönelik bu hedeflerin yanı sıra, “Öğrenme

Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm”

amacı da yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda, dijital içerikler

kullanılarak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin

yaşanabildiği platformlar hazırlanması, öğretmenlerin

istedikleri zaman faydalanabilecekleri içerik videoları

geliştirilmesi ve çevrimiçi atölyeler düzenlenmesi benzeri

hedefler yer almaktadır. Bakanlığımız bu kapsamda, uzaktan

eğitimin ana araçlarından biri olan Eğitim Bilişim Ağını (EBA)

da 2020’nin başında güncellemiştir.



1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin

(ÇHS) 28. maddesi çocuğun eğitim hakkını güvence altına alır ve bu

kapsamda taraf devletlerin ilköğretimi herkes için ücretsiz ve

zorunlu hale getirme sorumluluğunu tanımlar.

Eğitim hakkı, eğitimin zorunlu ve ücretsiz olmasının yanında,

nitelikli ve kapsayıcı olmasını da içerir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre, kapsayıcı

eğitim, tüm öğrenenlerin ihtiyaçlarını gözeterek ve risk altındaki

çocukları özellikle destekleyerek, kişiye özel yaklaşım geliştirmeyi

de içeren nitelikli bir eğitim sunmayı ve böylece tüm çocuklara

kendilerini gerçekleştirmeleri için alan açmayı amaçlar.

Eğitim hakkı ile ilgili uluslararası sözleşmelere taraf olan tüm

devletlerde tutarlı bir yaklaşımın benimsenmesi için ortaya konan 4-

A modeli (Availability - Mevcudiyet, Accessibility - Erişilebilirlik,

Acceptability - Kabul Edilebilirlik, Adaptability - Uyarlanabilirlik),

mevzuat değerlendirmeleri için etkili bir araç sunar. 

EĞİTİMDE KAPSAYICILIK İLKESİ
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ERİŞEBİLİRLİK İLKESİ

Erişebilirlik ilkesi şu şekilde

açıklanmaktadır;

Erişilebilirlik,  Eğitim kurum ve

programları, taraf devletin yargı

alanında, ayrımcılık olmaksızın herkes

için erişilebilir olmalıdır.

Erişilebilirliğin birbiriyle kesişen üç

boyutu bulunmaktadır:

Ayrımcılık gözetmeme: Eğitim,

ayrımcılık yasağına uygun biçimde

kanunen ve fiilen herkes için, özellikle

de en savunmasız gruplar için

erişilebilir olmalıdır.

Fiziksel erişilebilirlik: Eğitime

fiziksel erişim güvenli -coğrafi açıdan

uygun konumda bir eğitim kurumuna

devam (örneğin ikamet edilen

mahallede bir okulda) ya da modern

teknoloji (örneğin “uzaktan eğitim”

programına erişim) yoluyla eğitime

devam biçiminde- olmalıdır.
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Ekonomik erişilebilirlik: Eğitim, herkes için maddi açıdan

karşılanabilir olmalıdır.



Covid-19 nedeniyle eğitimin hibrid model (karma eğitim modeli)

yoluyla yapıldığı bu süreçte çeşitli koşullar nedeniyle uzaktan eğitime

erişemeyen, erişme imkânı olsa bile uzaktan eğitim araçlarını etkin

kullanamayan öğrencilerin de olduğu göz önünde bulundurularak risk

altındaki gruplara yönelik yürütülecek çalışmaların hızla planlanması

ve paylaşılması önem arz etmektedir.

Bu noktadan hareketle Bakanlığımızca erişim sıkıntısı yaşanan

bölgelerde EBA Destek Noktaları oluşturulmaya başlanmış ve tüm ülke

genelinde http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/ adresinden

erişilebilir olan bir portal hizmete sunulmuştur. İlimizde 90 noktada

EBA Destek Noktası kurulması sağlanmıştır.

ERİŞİM İMKANLARININ
GELİŞTİRİLMESİ
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Muğla Valiliği koordinesinde;

İlçe Kaymakamlıkları

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Muğlaya Hizmet Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (13 İlçe)

Türk Telekom A.Ş.

Başta Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlar eğitimde işbirliği

içerisinde ülke genelinde birçok çalışma başlatmış durumdadır.

işbirliğinde ilimizde çeşitli nedenlerle EBA ders araçlarına erişim problemi

yaşayan öğrencilerin erişim şartlarının iyileştirilmesi amacıyla işbirliği

kurularak  SINIRSIZ EĞİTİM Projesi yürürlüğe konulmuştur. Projenin 2020-

2021 Eğitim Öğretim yılında uygulanması kararlaştırılmıştır.

PROJE HAKKINDA
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İlimizde televizyon ve internet kaynaklı sorunlarla EBA ders araçlarına

erişim sıkıntısı yaşayan çocuklar üzerine bir saha çalışması yapılmıştır.

215
Evinde TV olmayan öğrenci sayısı

10.234
Mahallesinde internet altyapısı

olmasına rağmen evinde teknik

araç (modem, bilgisayar, tablet)

eksikliği nedeniyle EBA Internet

yayınlarını izleyemeyen öğrenci

sayısı

5.592

Mahallesinde İnternet bağlantısı olmayan

öğrenci sayısı - 226 Mahalle /  Mevki



HEDEF KİTLE
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Projemizin üç ana hedef kitlesi bulunmaktadır.

Evinde TV olmaması nedeniyle EBA

TV yayınlarına ulaşamayan 215

öğrenci

Birincil Hedef Kitle

PROJE GENEL AMAÇ VE ÖZEL HEDEFLERİ

Projemizin genel amacı, il genelinde EBA araçlarına erişim önündeki

engellerin kaldırılması yoluyla eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince her bir

öğrencimizin eğitim öğretim sürecine katkıda bulunmaktır.

Proje Özel Hedefleri

- İl genelinde evinde televizyonu olmayan öğrencilerin tespit edilerek

ihtiyaçlarının giderilmesi ve EBA TV yayınlarına erişimlerinin artırılması

- İl genelinde  internet altyapısı olmayan mahalle ve beldelerin belirlenerek

uygun alanlarda altyapı çalışmalarının yapılarak EBA Internet yayınlarına

erişim imkanlarının geliştirilmesi

- İl genelinde merkezi sınavlara girecek olan ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf

öğrencileri içerisinde EBA araçlarına erişim problemi yaşayan öğrencilerin

belirlenerek ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla merkezi sınava

hazırlanmalarının desteklenmesi
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Mahallesinde

internet altyapısı

olmasına rağmen

evinde teknik araç

(modem, bilgisayar,

tablet) eksikliği

nedeniyle EBA

Internet yayınlarını

izleyemeyen 10.234

öğrenci içerisinden

ortaokul 8. sınıf ve

lise 12. sınıf

düzeyinde eğitim

görmekte olan

1.324 öğrenci

İkincil Hedef Kitle

Internet altyapısı olmayan veya

altyapı yetersizliği bulunan 226

mahalle / mevkide EBA

INTERNET yayınlarına

ulaşamayan 5.592 öğrenci

Üçüncül Hedef Kitle
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İŞ AKIŞI

ANA FAALİYETLER TAHMİNİ TARİH

Eylül 2020

Eylül 2020

Eylül 2020

Eylül 2020

Eylül 2020

Eylül 2020

Eylül 2020 / Haziran 2021

Eylül 2020

Saha Analiz çalışmaları

Proje ortakları ile mutabakata varılması

Ortaklar bünyesinde irtibat kişilerinin

belirlenmesi - Yürütme Ekibi

Detaylı istatistiki verilerin toplanması,

derlenmesi

EBA TV Erişim problemi yaşayan

öğrencilerin tespiti (Adres, iletişim, veli)

EBA Internet problemi yaşayan

öğrencilerin tespiti  (Adres, iletişim, veli)

İstatistiklerin ilgili kurumlarca

paylaşılarak iyileştirme çalışmalarının

başlatılması

Proje Takip Portalının yazılımının

başlatılması / Veri Girişleri / Takip

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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İŞ PLANI

TV üreticileri ile görüşülerek fiyat piyasa

analizi yapılması

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakıfları tarafından evinde televizyon

olmayan öğrencilerin hane gelir

durumlarının kontrol edilmesi

Hane geliri düşük olan vatandaşların vakıf

aracılığı ile aylığa bağlanması

Bağlanan aylıkla TV (şartları protokolde

belirlenmek kaydıyla) alınacağına dair

sözleşme imzalatılması ve satın alma

belgelerinin vakfa beyan edilmesi

Raporlama

EBA TV ERİŞİM İMKÂNLARININ

İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef Grup: Evinde TV olmadığı için EBA TV

yayınlarına ulaşamayan il geneli 215 öğrenci

ANA FAALİYETLER TAHMİNİ TARİH

Eylül 2020

Eylül 2020

Ekim 2020

Ekim 2020

Eylül - Kasım 2020
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İŞ PLANI

Türk Telekom A.Ş. ile görüşülerek fiyat

analizi yapılması ve protokol

imzalanması

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler

İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakıfları tarafından

mahallesinde internet altyapısı olan ve

olmayan öğrencilerin hane gelir

durumlarının kontrol edilmesi

EBA INTERNET ERİŞİM İMKÂNLARININ

İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef Grup: Mahallesinde Internet

altyapısı olan ancak evinde tablet, modem,

bilgisayar vs. teknik araç gereç olmadığı

için EBA Internet yayınlarına ulaşamayan

öğrenciler içerisinde merkezi sınavlara

girecek olan ortaokul 8 ve lise 12. Sınıf

öğrencileri (1.324)

ANA FAALİYETLER TAHMİNİ TARİH

Eylül 2020

Eylül - Ekim 2020
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İŞ PLANI

Hane geliri düşük olan vatandaşların

vakıf aracılığı ile aylığa bağlanması

Internet altyapısı bulunan

mahallelerde ikamet etmekte olan

öğrenciler için; Bağlanan aylıkla

kablolu modem ve tablet alınacağına

dair sözleşme imzalatılması ve satın

alma belgelerinin vakfa beyan edilmesi

Internet altyapısı bulunmayan

mahallelerde ikamet etmekte olan

öğrenciler için; Bağlanan aylıkla

kablosuz modem (magnet) ve tablet

alınacağına dair sözleşme imzalatılması

ve satın alma belgelerinin vakfa beyan

edilmesi

Raporlama

Proje İzleme ve Değerlendirme Süreci

ANA FAALİYETLER TAHMİNİ TARİH

Eylül - Ekim 2020

Eylül - Ekim 2020

Eylül - Ekim 2020

Kasım 2020

Eylül - Kasım 2020
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İŞ PLANI

İlimizde kurulan EBA Destek Noktalarına

erişimlerinin planlanması ve birebir takibi

EBA INTERNET ERİŞİM İMKÂNLARININ

İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef Grup: Mahallesinde internet olmadığı

için EBA TV yayınlarına ulaşamayan il geneli

5.592 öğrenci

ANA FAALİYETLER TAHMİNİ TARİH

Eylül 2020 - Haziran 2021
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İŞ PLANI

Türk Telekom A.Ş. tarafından internet

erişimi olmayan mahalle ve beldelerin

kontrol edilerek internet altyapısı

kurulması uygun olan alanların

belirlenmesi (Keşif)

Keşfi belirlenen alanlarda altyapı

kurulması için gerekli çalışmaların

planlanması

Altyapı kurulması sonrasında kendi

imkânları ile Internet aboneliği

başlatabilecek olan kişilerin Türk

Telekom A.Ş.’ye yönlendirilerek

aboneliğin teşvik edilmesi

Altyapı kurulması sonrasında kendi

imkânları ile Internet aboneliği

başlatamayacak olan kişilerin 

 durumlarının yeniden

değerlendirilmesi

Raporlama

ANA FAALİYETLER TAHMİNİ TARİH

Eylül - Ekim 2020

Kasım 2020 - Haziran 2021

Ekim - Kasım 2020

Kasım 2020

Eylül 2020 - Haziran 2021
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TV Mal Alımı  

Tahmini Bütçe

344.265,00 TL

Modem + 12 Ay Abonelik 1.906.560,00 TL

250 Öğrenci
için

NOT: Kurumlarca yapılacak olan iş ve işlemlerin personel /işgücü maliyeti dahil edilmemiş olup
yalnızca mal alımları dahil edilmiştir.

1.324 Öğrenci
için

1.324 öğrenci x 12 ay x 120,00 TL Aylık Abonelik

(250 öğrenci x 1.167,00 TL TV ÖTV Dahil Birim Maliyeti) + %18 KDV

Genel Toplam: 3.574.825,00 TL

291.750,00 TL 52.515,00 TL 

Tablet Mal Alımı 1.324.000,00 TL
1.324 öğrenci x 1.000,00 TL Tablet Birim Fiyatı

1.324 Öğrenci
için
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