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Konu : Sanal Sınıf Uygulamaları

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi:  a ) MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 14/04/2020 tarihli ve      
               6406175 sayılı yazısı.  

23 Mart 2020 tarihinden bu yana başarıyla devam etmekte olan uzaktan eğitim 
sürecinde, öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapabilmesi 
amaçlanmış ve EBA Canlı Ders özelliği, 13 Nisan 2020 tarihinde 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı 
ve 12. sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin kullanımına açılmıştır. Bu sayede okullarımıza tahsis 
edilmiş zaman aralıklarında, okul yöneticisi tarafından belirlenecek saatlerde öğretmen ve 
öğrenciler EBA üzerinden senkron ders yapabilmekte olduğundan, bu sınıf seviyelerinin 
sanal sınıf ihtiyaçları için sadece EBA Canlı Ders'in kullanılması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda lise hazırlık, 8. ve 12. sınıflar hariç olmak üzere, Bakanlığımızın Yenilik 
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 14.04.2020 tarih ve 6406175 sayılı yazısında 
belirtilen kurallara uyulması kaydıyla EBA Canlı Ders uygulaması ülke genelinde kullanıma 
açılana kadar, EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamalarının 
kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun  ilgili tüm  okul müdürlüklerine duyurulması hususunda 
gereğini rica ederim.

 

Ahmet DEMİR
    Müdür a.
Şube Müdürü

Eki:  
Yazı örneği (1 sayfa )1-

Dağıtım:
15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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DAĞITIM YERLERİNE

23 Mart 2020 tarihinden bu yana başarıyla devam etmekte olan uzaktan eğitim 
sürecinde, öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapabilmesi 
amaçlanmış ve EBA Canlı Ders özelliği, 13 Nisan 2020 tarihinde 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı 
ve 12. sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin kullanımına açılmıştır. Bu sayede okullarımıza tahsis 
edilmiş zaman aralıklarında, okul yöneticisi tarafından belirlenecek saatlerde öğretmen ve 
öğrenciler EBA üzerinden senkron ders yapabilmekte olduğundan, bu sınıf seviyelerinin 
sanal sınıf ihtiyaçları için sadece EBA Canlı Ders'in kullanılması önem arz etmektedir. 

Bununla birlikte, diğer sınıf seviyeleri için EBA Canlı Ders uygulaması ülke genelinde 
kullanıma açılana kadar EBA dışındaki Zoom, Teams, Hangouts Meet, Skype ve benzeri 
platformların ücretsiz olanlarıyla sanal sınıf uygulaması yapılabilecektir.  Ancak söz konusu 
platformlardan sanal sınıf uygulaması yapılması halinde;

Bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş 
yapmaması,
Öğrencilerimizin kameralarının sadece zorunlu hallerde açılması, zorunlu 
olmayan hallerde kameraların kapalı olması, 
Kameraların açılması işlemini yapmaya sadece öğretmenin yetkili olması,  
Öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel 
verilerin kaydedilmemesi ve hiçbir platformda paylaşılmaması

gerekmektedir. Bu kurallara uyulması kaydıyla ve lise hazırlık, 8. ve 12. sınıflar hariç olmak 
üzere EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamalarının kullanılmasında 
sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini önemle rica ederim.

Dağıtım:
Gereği:
B Planı

Reha DENEMEÇ
Bakan Yardımcısı
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