
Yeni Eğitim Bilişim Ağı tanıtıldı

EBA’nın öğretmen ve öğrencileri yeni üretim ve icatlar çıkarmaya 
kışkırtan bir proje olduğunu söyleyen MEB Bakanı Avcı, projeyle artık 
öğretmen ve öğrencilerin velilere yük olacak yardımcı ders materyali 
ve ders kitabı aldırmalarına ihtiyaç kalmayacağını belirtti.

Yeni Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) tanıtımı, 7 Ekim 2015’te Eskişehir Öğretmenevi’nde 
yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, projenin 
daha önce bir deneme olarak başladığını aktarıp projenin ayrıntılarına girildiğinde 
öğretmenler ve öğrenciler adına ne kadar heyecan verici bir proje olduğunun 

anlaşıldığını söyledi. Projenin başlangıç girişinin 212 bin olduğunu, şu an bu rakamın 8 
milyona ulaştığını bildiren Bakan Avcı, projeye ilişkin rakamların her an değiştiğini dile 
getirdi. Avcı, EBA’nın özellikle ikinci versiyonuyla etkileşimli bir alan oluşturduğuna işaret 
ederek, şunları söyledi: 

“Biz öğretmenlerimize eğitimlerimizde, sadece bunu nasıl kullanacaklarını anlatmıyoruz. Aynı zamanda 
üretici olarak da buraya nasıl katkıda bulunabileceklerini gösteriyoruz. Öğretmenlerimiz önce buna 

amatörce başladı. EBA’ya girdiler, oradaki malzemeyi gördüler, ‘Bunu biz 
de yapabiliriz’ diye düşündü birçok öğretmenimiz ve kendi derslerinden 
amatör kameralarla birtakım üretimler yaptılar. Sonra buraya yüklediler. 
Biz öğretmenlerimizdeki bu merakı, potansiyeli görünce dedik ki ‘Biz 
o zaman öğretmenlerimize daha profesyonel imkânlar hazırlayalım’. 
Bu amaçla Türkiye genelinde 12 merkezde, 13 stüdyo kuruyoruz. 
Öğretmenlerimizin profesyonel koşullarda üretim yapabilecekleri yerler 
hazırlıyoruz. Sadece altyapıyı da sunmuyoruz, buralarda içerik üretme 
tekniklerine dair eğitimler de veriyoruz. Buradan olağanüstü bir patlama 
bekliyoruz.”

Avcı, “EBA sayesinde artık öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin velilere 
yük olacak yardımcı ders materyali, yardımcı ders kitabı aldırmalarına kesinlikle ihtiyaç kalmamıştır. 
Bizim her yıl ders yılı başında ders kitaplarına ilave olarak öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaç 
duyacakları her türlü yardımcı materyal, alıştırma, test örnekleri EBA’da fazlasıyla var. Dolayısıyla 
öğrencilerimizin herhangi bir yardımcı ders materyaline ihtiyaç duymaları halinde her şeyin çözümü 
EBA’da fazlasıyla var” açıklamasında bulundu.

“İçerik, öğretmenler tarafından da geliştiriliyor”

EBA’daki içeriklerin sadece Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü’ndeki 
uzmanlarca değil öğretmenler tarafından da geliştirildiğini kaydeden Avcı, öğretmenlerin deneme 
niteliğinde başlattıkları bu çalışmaların teşvik edici olduğunu dile getirdi. Avcı, her öğrencinin okuldan 
verilen şifresiyle EBA´ya girebileceğini anımsattı. 

YEĞİTEK Genel Müdürü Dinçer Ateş de projeye ilişkin yaptığı sunumda EBA’nın, Fırsatları Arttırma 
ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi’nin (FATİH) en önemli bileşeni olduğuna işaret etti. EBA 
kapsamında 9 Kasım’da yaklaşık 50 milyonluk içerik alımı ihalesi gerçekleştirileceğini kaydeden Dinçer, 
Türkiye’nin içerik ihraç eden bir ülke konumuna getirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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