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“e-müfredat” 
ve“e-ders” 
uygulamasına geçiliyor

Bakanlık, tüm müfredatın 
İnternet ortamına 
taşınacağı yeni bir sistem 
hazırlıyor. 7-8 ay içinde 
kullanılacak sistemde, 
derse gidilmemesi veya 
anlaşılmaması durumunda 
o ders, İnternet’ten 
izlenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dersleri kaçıran veya ek bilgi edinip kendini 
geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik İnternet üzerinden ders anlatımına 
ilişkin yeni bir sistem hayata geçiriyor. Bakanlık üstünde çalıştığı “e-müfredat” 

ve “e-ders” sistemi, sekiz ay sonra hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni sisteme göre; 
öğrenciler bir derse gidememeleri, derse gidip anlamamaları veya dinleyemedikleri 
durumlarda aynı dersi İnternet’ten izleyebilecek. E-müfredat programında, tüm derslere 
dair konular, ayrıntılı ama basit bir dille anlatılacak. e-ders programında da okullardaki 
akıllı tahtada ders anlatan öğretmenlerin videoları yer alacak. 

önüne geçmek için okula 
devamsızlık konusundaki 
sınır korunacak. Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu’nun 
(TÜBİTAK) Bilim ve Teknik Dergisi de artık 
çocuklara ücretsiz verilecek.
Talim-Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Prof. 
Dr. Emin Karip, yeni projeye ilişkin şu 
bilgileri verdi:
“Öğrenciler için elektronik içerikler 
sunuyoruz fakat bu elektronik içeriği 
iyi yönetemezsek İnternet dünyasında 
kayboluruz. Öğrenci o anda dersi 
kaçırabilir ama dersi telafi edebilir. Derse 
gelemeyebilir. Bu sistemde dersler 

Şu anda sistemde bulunan 44 bin görsel, 
iki bin işitsel materyalin yüklendiği sistem 
kapsamında dersler, video, animasyon 
ve çeşitli programlarla sanal ortama 
aktarılacak. Görsel ve işitsel materyal, 
daha da artırılarak zenginleştirilecek. 

Sistem, dersleri kaçıran veya dersi 
izlemesine rağmen ek bilgi edinip kendini 
geliştirmek isteyen öğrencilere de kolaylık 
sağlayacak.
Tüm derslerin İnternet’ten izlenerek 
öğrencilerin devamsızlığı artırmasının 

olabilir. Videolar olabilir. Farklı elektronik 
içerikler olabilir. Sosyal eğitim platformu 
bir takım sınırlılıklar olsa da 8 ay içinde 
sistem gelişecek. 
2 bin eğitsel video var. 400 e-kitap 50 
e-içerik portalı var. E-içerik ile ilgili 
çalışmalar devam ediyor. Özel okulların da 
ulaşımı için altyapı oluşturuluyor. Sanırım 
önümüzdeki sürede 2-3 ay zaman içinde 
bu da gerçekleştirilebilir. e-ders içerisinde 
akıllı tahtada ders anlatan öğretmen 
videoları olacak, deneyler olacak. Her 
türlü görsel uygulamalar yeni bilgi 
güncellemeleri ile olacak...”
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