
Bu belge güvenli
Adres : Hükümet Konağı Sitesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı No:89 01130 
Seyhan/ADANA

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Cevriye DİLLİ V.H.K.İ.         
Telefon No : 0 (322) 458 83 71 Unvan :  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni         

  E-Posta: bilgiislem01@meb.gov.tr 
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: http://www.adana.mem.gov.tr            Faks:3224588392         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  1edd-77ff-398d-9b9b-5122  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-43325255-719-20723794 16.02.2021
Konu : EBA Destek Noktalarından Faydalanan

              Öğrenci Sayıları Formu.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :    MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün  12/02/2021 tarihli ve 20572946 sayılı yazısı.

     COVİD19 salgını sebebiyle ortaya çıkan uzaktan eğitim sürecinde Bakanlığımızca uzaktan  eğitime erişim imkanı 
olmayan öğrencilerin EBA Canlı derslere katılımı ve EBA platformundaki eğitim içeriklerinden yararlanabilmeleri amacıyla 
okul ve kurumların bilişim teknolojileri laboratuvarları ile diğer kurumların bilişim teknolojileri laboratuvarlarında EBA 
Destek Noktaları oluşturularak http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır.

 Bakanlığımız 11.11.2020 tarihine kadar  EBA Destek noktalarından faydalanan öğrenci sayılarını talep etmiş, bu 
tarihten itibaren dönem sonu olan 22.01.2021 tarihine kadar  İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını sebebiyle alınan 
tedbirler ve genel sokağa çıkma kısıtlamaları çerçevesinde EBA Destek Noktalarından faydalanan öğrenci sayılarına ilişkin 
tutulan kayıtlara tekrar ihtiyaç duyulmakta olup EBA Destek Noktalarından Faydalanan Öğrenci Sayıları Formu uzaktan 
eğitim süreci boyunca her ayın 11-17' si arasında   yayına alınarak doldurulacaktır. 

Bu bağlamda http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanarak faaliyette bulunan EBA Destek 
Noktalarından faydalanan öğrenci sayılarına ilişkin veri toplamak için MEBBİS alt modülü olan Veri Toplama Modülünde 
yayına sunulan EBA Destek Noktalarından Faydalanan Öğrenci Sayıları  Formu, okul ve kurum müdürleri tarafından 
online olarak doldurulacaktır.

Ayrıca;  ilçenize bağlı  resmi okul ve kurumlar dışında (belediyelerin gençlik merkezlerinde, bilgi evlerinde, bazı 
köy muhtarlıklarında bulunan bilgisayar laboratuvarları gibi) oluşturulan EBA Destek Noktalarından faydalanan öğrenci 
sayılarına ilişkin verilerinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin  ilgili personeli tarafından gecikmeye mahal vermeyecek şekilde 
11-17 Şubat 2021 tarihleri arasında hassasiyetle doldurulması, donanim@eba.gov.tr adresine ve resmi yazı ekinde Genel 
Müdürlüğümüze gönderilmesi ve ilçenizde EBA Destek Noktası  olarak hizmet sunan okul ve kurum müdürlüklerine gerekli 
duyurunun acilen yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle; konunun tüm okul/kurum müdürlüklerine duyurulması, ilgi yazıda yapılan açıklamalar doğrultusunda  
gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi  hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                     Fevzi KAVAK

                            Müdür  a.

                                                                                                   Şube Müdürü

Ekler : 1- Yazı Örneği (1sayfa)

DAĞITIM:
Gereği       : Bilgi :
15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü



Bu belge güvenli
Adres : Emniyet Mah. Milas Sk. No:8 06560 Yenimahalle/ANKARA

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Merve ALBAYRAK        
Telefon No : 0 (___) ___ __ __ Unvan :  Şef         

  E-Posta: merve.albayrak@eba.gov.tr 
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: yegitek.meb.gov.tr             Faks:3122316136         
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  6f76-9f45-369a-916f-7085  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 

Sayı : E-89692170-481.01-20572946 12.02.2021
Konu : EBA Destek Noktalarından Faydalanan 
              Öğrenci Sayıları Formu

.............. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: 05.11.2020 tarihli ve 89692170-481.01-E.16178516 sayılı yazımız.
     COVİD19 salgını sebebiyle ortaya çıkan uzaktan eğitim sürecinde Bakanlığımızca uzaktan eğitime 

erişim imkanı olmayan öğrencilerin EBA Canlı derslere katılımı ve EBA platformundaki eğitim içeriklerinden 
yararlanabilmeleri amacıyla okul ve kurumların bilişim teknolojileri laboratuvarları ile diğer kurumların bilişim 
teknolojileri laboratuvarlarında EBA Destek Noktaları oluşturularak http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/ adresinde 
yayınlanmaktadır. İlgi yazımız ile 11.11.2020 tarihine kadar EBA Destek noktalarından faydalanan öğrenci 
sayılarını talep etmiştik, bu tarihten itibaren dönem sonu olan 22.01.2021 tarihine kadar İçişleri Bakanlığınca 
korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler ve genel sokağa çıkma kısıtlamaları çerçevesinde EBA Destek 
Noktalarından faydalanan öğrenci sayılarına ilişkin tutulan kayıtlara tekrar ihtiyaç duyulmakta olup EBA Destek 
Noktalarından Faydalanan Öğrenci Sayıları Formu uzaktan eğitim süreci boyunca her ayın 11-17' si arasında   
yayına alınarak doldurulacaktır. 

Bu bağlamda http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanarak faaliyette bulunan EBA Destek 
Noktalarından faydalanan öğrenci sayılarına ilişkin veri toplamak için MEBBİS alt modülü olan Veri Toplama 
Modülünde yayına sunulan EBA Destek Noktalarından Faydalanan Öğrenci Sayıları  Formu, okul ve kurum 
müdürleri tarafından online olarak doldurulacak olup ayrıca bazı illerde resmi okul ve kurumlar dışında 
(belediyelerin gençlik merkezlerinde, bilgi evlerinde, bazı köy muhtarlıklarında bulunan bilgisayar laboratuvarları 
gibi) oluşturulan EBA Destek Noktalarından faydalanan öğrenci sayılarına ilişkin verilerinde İl Milli Eğitim 
Müdürlüklerinin  ilgili personeli tarafından gecikmeye mahal vermeyecek şekilde 11-17 Şubat 2021 tarihleri 
arasında hassasiyetle doldurulması, donanim@eba.gov.tr adresine ve resmi yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze 
gönderilmesi ve ilinizde EBA Destek Noktası  olarak hizmet sunan okul ve kurum müdürlüklerine gerekli 
duyurunun acilen yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                               
                                                                                                                   Anıl YILMAZ
                                                                                                                                          Bakan a.

                                                                                                                              Genel Müdür
                                
Ek: EBA Destek Noktalarından Faydalanan Öğrenci Sayıları
       Formu (4 sayfa )
Dağıtım : 
       B Planı                        
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