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GİRİŞ

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.

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

ayrı stüdyoda çekimler yapılmış, çekimlerde 93 branştan 674

öğretmen görev almış ve 2 bin 358 ders videosuyla 221 etkinlik

videosu hazırlanmıştır.



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.



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.

EBA  YAZ  OKULU

Uzaktan eğitim sürecinde eğitimde fırsat

eşitliğinde önemli rol oynayan TRT EBA

kanallarında 29 Haziran'dan itibaren tüm

yaz tatilini kapsayacak yeni kuşak

başlatılmıştır.



UZAKTAN EĞİTİM
POLİTİKASI

Uzaktan eğitimin önemi, Millî Eğitim

Bakanlığı 2019-2023 Stratejik

Planı’nda 

ayrıca 2023 Eğitim Vizyonu

belgesinde “Öğrenme Süreçlerinde

Dijital İçerik ve Beceri Destekli

Dönüşüm” temasının altında yer

bulmaktadır. 

EĞİTİMDE
KAPSAYICILIK İLKESİ

1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk

Haklarına Dair Sözleşme’nin (ÇHS)

28. maddesi çocuğun eğitim hakkını

güvence altına alır ve bu kapsamda

taraf devletlerin eğtimi herkes için

ücretsiz ve zorunlu hale getirme

sorumluluğunu tanımlar.

ERİŞEBİLİRLİK İLKESİ

Ayrımcılık gözetmeme

Fiziksel erişilebilirlik

Ekonomik erişilebilirlik

Eğitim kurum ve programları,

ayrımcılık olmaksızın herkes için

erişilebilir olmalıdır.

Erişilebilirliğin birbiriyle kesişen üç

boyutu bulunmaktadır:

PROJE DAYANAĞI 
TEMEL POLİTİKA VE İLKELER



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

Muğla'ya Hizmet Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (13 İlçe)

Türk Telekom A.Ş.

VESTEL A.Ş.

Başta Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlar eğitimde

işbirliği içerisinde ülke genelinde birçok çalışma başlatmış durumdadır.

Bu bağlamda ilimizde;

işbirliğinde çeşitli nedenlerle EBA ders araçlarına erişim problemi yaşayan

öğrencilerin erişim şartlarının iyileştirilmesi amacıyla işbirliği kurularak

MUĞLA'DA SINIRSIZ EĞİTİM Projesi yürürlüğe konulmuştur. Projenin

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında uygulanması kararlaştırılmıştır.

PROJE HAKKINDA

e-öğrenme



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.

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

PROJE Genel Amaç ve 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 yapılması yoluyla EBA Internet yayınlarına erişim

imkanlarının geliştirilmesi

ÖZEL HEDEFLER



İ l imizde  televizyon  ve  internet  kaynaklı  sorunlarla  EBA  ders
araçlarına  erişim  sıkıntısı  yaşayan  çocuklar  üzerine  bir  saha  çalışması

yapılmıştır.Buna  göre ;

Öğrencinin evinde
televizyon olmadığı

için EBA TV
yayınlarını

izleyemediği

215 Birincil Hedef Kitle





10.234

Mahallesinde internet altyapısı olmasına
rağmen evinde teknik araç (modem,

bilgisayar, tablet) eksikliği nedeniyle EBA
Internet yayınlarını izleyemediği





 1.324

1.030 /  8.sınıf
 

     294 / 12. sınıf
10.234 

öğrenciden

öğrencinin bu yıl merkezi sınavlara girecek
olan öğrenciler olduğu

İkincil Hedef Kitle





5.592
Öğrencinin mahallesinde kablolu internet

altyapısı olmadığı veya altyapıda teknik
problemler yaşandığı

226 mahalle / beldede

Üçüncül Hedef Kitle





İŞ PLANI

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

EYLÜL 2020



İŞ PLANI

EYLÜL / EKİM /

KASIM 2020

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

KISA VADE



İŞ PLANI ORTA VADE

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)
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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



ORTA - UZUN
 VADE

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

İŞ PLANI
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İŞ PLANI ORTA - UZUN
 VADE

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
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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 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



Arz ederim.

Pervin TÖRE

İl Milli Eğitim Müdürü


