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Sayl : 63326527-481.05-E.6326331 13.04.2020 

KOI1L1 : EBA Canl! Slnlf Ozelliginin Ac;:lImasl 

DAGITIM YERLERiNE 

Uzaktan egitim sUreci , televizyon yaYlnlan ve Egitim Bili~im Agi (EBA) araclilglyla 
yUrUtUlmektedir. EBA'dan, ogretmenlerimizin ogrencileri ile aynl anda uzaktan ders yapabilmeleri ve 
etki le~imde bu lunmalanna olanak saglayacak EBA Canll SI nI f ozell igi ic;:i n gerekl i altyapl hazl rll klan 
tam a ml a 11m I~ t I r. 

EBA Canll Slnlf ozelligi 13.04.2020 tarihinde tUm 8. slnlf lise hawllk slnlfl ve 12. slnlf 
ogrenci leri ne ac;:lIacaktlr. EBA Can II SI n I f 01 u~turma yetk isi oku I mLidOrleri ve illodLir 
yardlmcilanndadll'. Okul mOdOrleri ve mOdOr yardllllcilan EBA 'ya kendi hesaplan ile giri $ 
yaptl klan nda sol menOde Can II Ders butonuna bastl klan nda kendi okullannda yer alan i Igi I i slndlar 
ve ogretmenler ic;:in canll ders atayabileceklerdir. Kaliteli ve verimli bir deneyim ya~anmasl iyin her 
okullin canll ders yapabilecegi saatler farklldlr. Oklll mOdOrleri ve mOdUr yardllTIcilan kendi 
ekranlannda gorecekleri saatler ic;:in canll ders olu~turabilirler . Okul mudur ve mOdOr yardlmclian 
taraflndan atanan canll derslerin saati geldiginde canll dersin atandlgl ogretmenin dersi ba~latmaslyla 
ders ba~lar ve ogrenciler derse katliabilir. 

Canll Slnlf ozelligi ile ilgili slk sorulan sorularlll cevaplan http ://www.eba.gov .tr/yardim-sss/ 
sayfaslnda yaylnlanml~tlr. Aynntdl bilgilendirme ic;:in ise EBA Mesleki Geli~im Alanlflda yer alan 
"EBA ile Uzaktan Egitim" ve "EBA Akademik Destek ile Uzaktan Egitim" kurslan ac;:dml~ olup 
aynca Mu~ [I Milli Egitim MLidurlugU resmi internet adresinden ve Fatih Projesi Birimi Bt il 
KoordinatorO Salih KAN'dan destek allllabilir. 

ilimizde EBA'nlO kullantm istatistikJeri goz ollune aJlOdlglOda tUm okullanmlZln 
sureci hassasiyetle yonetip ogretmen ve ogrencilerimizi EBA'ya yonlendirmeleri onem arz 
etmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim. 

Emin ENGiN 

Vali a. 

Milli Egitirn MOdOrO 

EKLER: 

I-Okul Yonetiminin dikkat etrnesi gereken hususlar 

2- Ogretmenin dikkat etrnesi gereken hususlar 

DAGITlM: 

TLim i lye Kaymakamllklanna 

TOm Okul MOdLirlDklerine 
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