
OKUL ÖNCESİ EBA FATİHİ OKULLAR KRİTERLERİ 
OKULUN EBA FAALİYETLERİ PUAN 

ARALIĞI 
AÇIKLAMA 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 
2 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 
3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
6 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 

Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 20 - 

30 arası 

 

3 

 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 30- 

40 arası 

 

5 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 40 ve 

üzeri 

 

8 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 

2 
Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 



Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 

3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
6 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 
Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 10- 

20 arası 

 

3 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 20- 

30 arası 

 
5 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 30 ve 
üzeri 

 

8 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğretmenlerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 2000,00 dk ve üzerindedir 

 

6 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 2000,00 dk ve üzerinde olması 
gerekmektedir. Öğretmenler için geçerlidir. 

Öğrencilerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 500,00 dk ve üzerindedir 

 

6 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 500,00 dk ve üzerinde olması 
gerekmektedir. Öğrenciler için geçerlidir. 

 

Öğretmenler derslerde EBA'yı kullanıyor mu? 
 

5 
Aktif şekilde EBA’nın kullanılması beklenmektedir. Ders planlarında, 

yıllık planlarında veya etkin kullanıldığına yönelik EBA ders 

incelenecektir. 

 
Öğretmen tarafından eğitim amaçlı içerik üretildi mi? 

(video, görsel, sunum) 

 

5 
Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı belirtilerek 

Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 

mailto:gaziantepeba@gmail.com


 
Öğretmen tarafından eğitim amaçlı etkileşimli içerik 

üretildi mi? (animasyon vb. ) 

 

10 

Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı belirtilerek 

Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 

Gaziantep EBA ekibinin  veya okulun kendi 

imkanlarıyla  EBA  ile ilgili faaliyetler düzenlendi 

mi?  

 
6 

Gaziantep EBA ekibi veya okul personeli tarafından düzenlenen EBA 

bilgilendirme faaliyetleri, bilgilendirme ve eğitim amaçlı etkinliklere 

katılması beklenmektedir. (Eğitim, seminer, toplantı ve etkinliklere 

)(fotoğraf istenecektir.) 

Okul web sitesi sürekli güncel tutuluyor mu? 8 
Okul web siteleri en az haftalık olarak sürekli güncel tutulması 
gerekmektedir. 

NOT: OKULÖNCESİ SINIFI BULUNAN OKULLARDA SINIF DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR. 
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İLKOKUL EBA FATİHİ OKULLAR KRİTERLERİ 
OKULUN EBA FAALİYETLERİ PUAN 

ARALIĞI 
AÇIKLAMA 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 
2 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 
3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
5 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 

Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 20 - 

30 arası 

 

3 

 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 30- 

40 arası 

 

4 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 40 ve 

üzeri 

 

7 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 

2 
Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 



Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 

3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
5 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 
Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 20- 

30 arası 

 

3 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 30- 

40 arası 

 
4 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 40 ve 
üzeri 

 

7 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğretmenlerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 2.000,00 dk ve üzerindedir 

 

5 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 2.000,00 dk ve üzerinde 
olması gerekmektedir. Öğretmenler için geçerlidir. 

Öğrencilerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 500,00 dk ve üzerindedir 

 

5 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 500,00 dk ve üzerinde 
olması gerekmektedir. Öğrenciler için geçerlidir. 

 

Öğretmenler derslerde EBA'yı kullanıyor mu? 
 

3 
Aktif şekilde EBA’nın kullanılması beklenmektedir. Ders planlarında, 

yıllık planlarında veya etkin kullanıldığına yönelik EBA ders 

incelenecektir. 

 
Öğretmen tarafından eğitim amaçlı içerik üretildi mi? 

(video, görsel, sunum) 

 

4 
Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı 

belirtilerek Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 

mailto:gaziantepeba@gmail.com


 
Öğretmen tarafından eğitim amaçlı etkileşimli içerik 

üretildi mi? (animasyon vb. ) 

 

6 

Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı 

belirtilerek Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 

Gaziantep EBA ekibinin  veya okulun kendi 

imkanlarıyla  EBA  ile ilgili faaliyetler düzenlendi 

mi?  

 
5 

Gaziantep EBA ekibi veya okul personeli tarafından düzenlenen EBA 

bilgilendirme faaliyetleri, bilgilendirme ve eğitim amaçlı etkinliklere 

katılması beklenmektedir. (Eğitim, seminer, toplantı ve etkinliklere 

)(fotoğraf istenecektir.) 

Okul web sitesi sürekli güncel tutuluyor mu? 8 
Okul web siteleri en az haftalık olarak sürekli güncel tutulması 
gerekmektedir. 

Öğrencilere EBA ders üzerinden EBA kullanımını 

arttırmak amacıyla ek çalışmalar veriliyor mu? 

 

3 Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden EBA'ya ulaşabilecek 

düzeyde olan öğrencilere ek çalışmalar verilmeside yeterlidir. 

Okulda öğrencilerin Eba'ya ulaşmasını 

kolaylaştırmak amacıyla EBA köşesi oluşturuldu 

mu? 

 
5 

Okulun uygun bir köşesi veya Kütüphanenin uygun bir yerine en 

az iki bilgisayar veya tablet konularak öğrencilerin sadece Eba'ya 

erişmesinin sağlanması gerekmektedir. 

 

EBA'da düzenlenen yarışmalara katıldı mı? 
 

3 
Öğrencilerin ve öğretmenlerin yarışmalara katılması teşvik edilmesi 

ve gerek desteğin okul idaresi tarafından verilmesi gerekmektedir. 

Eba'daki yarışmalarda dereceye giren oldu mu? 5 
Derece'ye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve desteklenmesi 
gerekmektedir. 
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ORTAOKUL EBA FATİHİ OKULLAR KRİTERLERİ 
OKULUN EBA FAALİYETLERİ PUAN 

ARALIĞI 
AÇIKLAMA 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 
2 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 
3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
5 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 

Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 20 - 

30 arası 

 

3 

 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 30- 

40 arası 

 

4 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 40 ve 

üzeri 

 

6 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 

2 
Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 



Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 

3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
5 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 
Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 20- 

30 arası 

 

3 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 30- 

40 arası 

 
4 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 40 ve 
üzeri 

 

6 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğretmenlerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 2.000,00 dk ve üzerindedir 

 

6 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 2.000,00 dk ve üzerinde olması 
gerekmektedir. Öğretmenler için geçerlidir. 

Öğrencilerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 500,00 dk ve üzerindedir 

 

6 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 500,00 dk ve üzerinde olması 
gerekmektedir. Öğrenciler için geçerlidir. 

 

Öğretmenler derslerde EBA'yı kullanıyor mu? 
 

2 
Aktif şekilde EBA’nın kullanılması beklenmektedir. Ders planlarında, yıllık 

planlarında veya etkin kullanıldığına yönelik EBA ders incelenecektir. 

 
Öğretmen tarafından eğitim amaçlı içerik üretildi mi? 

(video, görsel, sunum) 

 

4 
Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı belirtilerek 

Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 

mailto:gaziantepeba@gmail.com


 
Öğretmen tarafından eğitim amaçlı etkileşimli içerik 

üretildi mi? (animasyon vb. ) 

 

6 

Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı belirtilerek 

Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 

Gaziantep EBA ekibinin  veya okulun kendi 

imkanlarıyla  EBA  ile ilgili faaliyetler düzenlendi 

mi?  

 
3 

Gaziantep EBA ekibi veya okul personeli tarafından düzenlenen EBA 

bilgilendirme faaliyetleri, bilgilendirme ve eğitim amaçlı etkinliklere katılması 

beklenmektedir. (Eğitim, seminer, toplantı ve etkinliklere )(fotoğraf 

istenecektir.) 

Okul web sitesi sürekli güncel tutuluyor mu? 8 
Okul web siteleri en az haftalık olarak sürekli güncel tutulması 

gerekmektedir. 

Öğrencilere EBA ders üzerinden EBA kullanımını 

arttırmak amacıyla ek çalışmalar veriliyor mu? 

 

3 Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden EBA'ya ulaşabilecek 

düzeyde olan öğrencilere ek çalışmalar verilmeside yeterlidir. 

Okulda öğrencilerin Eba'ya ulaşmasını 

kolaylaştırmak amacıyla EBA köşesi oluşturuldu 

mu? 

 
4 

Okulun uygun bir köşesi veya Kütüphanenin uygun bir yerine en az iki 

bilgisayar veya tablet konularak öğrencilerin sadece Eba'ya erişmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

 

EBA'da düzenlenen yarışmalara katıldı mı? 
 

2 
Öğrencilerin ve öğretmenlerin yarışmalara katılması teşvik edilmesi ve 

gerek desteğin okul idaresi tarafından verilmesi gerekmektedir. 

Eba'daki yarışmalarda dereceye giren oldu mu? 4 
Derece'ye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve desteklenmesi 
gerekmektedir. 

 
EBA Kurs materyalleri etkin bir şekilde kullanılıyor 
mu? 

 
 

5 

 
Yetiştirme kurslarında veya ders içi etkinliklerde EBAKurs modülünde 
bulunan testler ve değerlendirme sınavları öğrencilerle paylaşmaları 
gerekmektedir. 
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ANADOLU LİSESİ EBA FATİHİ OKULLAR KRİTERLERİ 
OKULUN EBA FAALİYETLERİ PUAN ARALIĞI AÇIKLAMA 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 
2 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 
3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
5 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 20 - 

30 arası 

 

3 

 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 30- 

40 arası 

 

4 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 40 ve 

üzeri 

 

6 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 

2 
Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 



Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 

3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
5 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 
Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 10- 

20 arası 

 

3 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 20- 

30 arası 

 
4 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 30 ve 
üzeri 

 

6 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğretmenlerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 2.000,00 dk ve üzerindedir 

 

5 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 2.000,00 dk ve üzerinde olması 
gerekmektedir. Öğretmenler için geçerlidir. 

Öğrencilerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 500,00 dk ve üzerindedir 

 

5 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 500,00 dk ve üzerinde olması 
gerekmektedir. Öğrenciler için geçerlidir. 

 

Öğretmenler derslerde EBA'yı kullanıyor mu? 
 

2 
Aktif şekilde EBA’nın kullanılması beklenmektedir. Ders planlarında, yıllık 

planlarında veya etkin kullanıldığına yönelik EBA ders incelenecektir. 

 
Öğretmen tarafından eğitim amaçlı içerik üretildi mi? 

(video, görsel, sunum) 

 

3 
Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı belirtilerek 

Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 
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Öğretmen tarafından eğitim amaçlı etkileşimli içerik 

üretildi mi? (animasyon vb. ) 

 

6 

Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı belirtilerek 

Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 

Gaziantep EBA ekibinin  veya okulun kendi 

imkanlarıyla  EBA  ile ilgili faaliyetler düzenlendi 

mi?  

 
3 

Gaziantep EBA ekibi veya okul personeli tarafından düzenlenen EBA 

bilgilendirme faaliyetleri, bilgilendirme ve eğitim amaçlı etkinliklere katılması 

beklenmektedir. (Eğitim, seminer, toplantı ve etkinliklere )(fotoğraf 

istenecektir.) 

Okul web sitesi sürekli güncel tutuluyor mu? 7 
Okul web siteleri en az haftalık olarak sürekli güncel tutulması 

gerekmektedir. 

Öğrencilere EBA ders üzerinden EBA kullanımını 

arttırmak amacıyla ek çalışmalar veriliyor mu? 

 

3 Bilgisayar,tablet veya akıllı telefon üzerinden EBA'ya ulaşabilecek 

düzeyde olan öğrencilere ek çalışmalar verilmeside yeterlidir. 

Okulda öğrencilerin Eba'ya ulaşmasını 

kolaylaştırmak amacıyla EBA köşesi oluşturuldu 

mu? 

 
4 

Okulun uygun bir köşesi veya Kütüphanenin uygun bir yerine en az iki 

bilgisayar veya tablet konularak öğrencilerin sadece Eba'ya erişmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

 

EBA'da düzenlenen yarışmalara katıldı mı? 
 

2 
Öğrencilerin ve öğretmenlerin yarışmalara katılması teşvik edilmesi ve 

gerek desteğin okul idaresi tarafından verilmesi gerekmektedir. 

Eba'daki yarışmalarda dereceye giren oldu mu? 4 
Derece'ye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve desteklenmesi 
gerekmektedir. 

 
EBA Kurs materyalleri etkin bir şekilde kullanılıyor 
mu? 

 
 

5 

 
Yetiştirme kurslarında veya ders içi etkinliklerde EBA Kurs modülünde 
bulunan testler ve değerlendirme sınavları öğrencilerle paylaşmaları 
gerekmektedir. 

Etkileşimli sınıf yönetimi olan V SINIF etkin bir 
şekilde kullanılıyor mu? 

 
5 

Akıllı tahta ve tablet bulunan okullarda etkin bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir. 
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MESLEK LİSELERİ EBA FATİHİ OKULLAR KRİTERLERİ 
OKULUN EBA FAALİYETLERİ PUAN ARALIĞI AÇIKLAMA 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 
2 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 
3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

Öğretmenlerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
5 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran olarak 

verilecektir. [(üye olan öğretmen sayısı/toplam öğretmen sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 20 - 

30 arası 

 

3 

 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 30- 

40 arası 

 

4 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 
Öğretmenlerin EBA ortalama kullanım süresi 40 ve 

üzeri 

 

5 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %70-%80 

arası 

 

2 
Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 



Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %80-%90 

arası 

 

3 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

Öğrencilerin EBA'ya üyelik giriş oranı %90-%100 

arası 

 
5 

Katılım oranı EBA sitesinden verilerek çekilerek yüzdelik oran 

olarak verilecektir. [(üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci 

sayısı)*100] 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi yüzdelik dilimde ise o puan alınır. 

 
Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 10- 

20 arası 

 

3 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 20- 

30 arası 

 
4 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

 

Öğrencilerin EBA ortalama kullanım süresi 30 ve 
üzeri 

 

5 

Eba ortalama kullanım süresi EBA sitesinden istatiksi verilerek 

çekilerek son 90 gün baz alınarak dakika cinsinden belirtilecektir. 

(Ortalamanın günlük en az 40 dk olması planlanmaktadır.) 

ALINAN PUAN  Giriş oranları hangi oranda ise o puan alınır. 

Öğretmenlerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 2.000,00 dk ve üzerindedir 

 

5 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 2.000,00 dk ve üzerinde olması 
gerekmektedir. Öğretmenler için geçerlidir. 

Öğrencilerin Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım 

Süresi 500,00 dk ve üzerindedir 

 

5 

Eba Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süresi 500,00 dk ve üzerinde olması 
gerekmektedir. Öğrenciler için geçerlidir. 

 

Öğretmenler derslerde EBA'yı kullanıyor mu? 
 

2 
Aktif şekilde EBA’nın kullanılması beklenmektedir. Ders planlarında, yıllık 

planlarında veya etkin kullanıldığına yönelik EBA ders incelenecektir. 

 
Öğretmen tarafından eğitim amaçlı içerik üretildi mi? 

(video, görsel, sunum) 

 

3 
Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı belirtilerek 

Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 
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Öğretmen tarafından eğitim amaçlı etkileşimli içerik 

üretildi mi? (animasyon vb. ) 

 

5 

Üretilen içerikler eğitim amaçlı olup okul ve öğretmen adı soyadı belirtilerek 

Gaziantep EBA ekibine doğrudan veya 

mtskn@hotmail.com hesaplı mail adresine gönderilecektir. 

Gaziantep EBA ekibinin  veya okulun kendi 

imkanlarıyla  EBA  ile ilgili faaliyetler düzenlendi 

mi?  

 
2 

Gaziantep EBA ekibi veya okul personeli tarafından düzenlenen EBA 

bilgilendirme faaliyetleri, bilgilendirme ve eğitim amaçlı etkinliklere katılması 

beklenmektedir. (Eğitim, seminer, toplantı ve etkinliklere )(fotoğraf istenecektir.) 

Okul web sitesi sürekli güncel tutuluyor mu? 5 
Okul web siteleri en az haftalık olarak sürekli güncel tutulması 

gerekmektedir. 

Öğrencilere EBA ders üzerinden EBA kullanımını 

arttırmak amacıyla ek çalışmalar veriliyor mu? 

 

2 Bilgisayar,tablet veya akıllı telefon üzerinden EBA'ya ulaşabilecek düzeyde 

olan öğrencilere ek çalışmalar verilmeside yeterlidir. 

Okulda öğrencilerin Eba'ya ulaşmasını 

kolaylaştırmak amacıyla EBA köşesi oluşturuldu 

mu? 

 
3 

Okulun uygun bir köşesi veya Kütüphanenin uygun bir yerine en az iki 

bilgisayar veya tablet konularak öğrencilerin sadece Eba'ya erişmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

 

EBA'da düzenlenen yarışmalara katıldı mı? 
 

2 
Öğrencilerin ve öğretmenlerin yarışmalara katılması teşvik edilmesi ve 

gerek desteğin okul idaresi tarafından verilmesi gerekmektedir. 

Eba'daki yarışmalarda dereceye giren oldu mu? 4 
Derece'ye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve desteklenmesi 
gerekmektedir. 

 
EBA Kurs materyalleri etkin bir şekilde kullanılıyor 
mu? 

 
 

3 

 
Yetiştirme kurslarında veya ders içi etkinliklerde EBAKurs modülünde 
bulunan testler ve değerlendirme sınavları öğrencilerle paylaşmaları 
gerekmektedir. 

Etkileşimli sınıf yönetimi olan V SINIF etkin bir 
şekilde kullanılıyor mu? 

 
3 

Akıllı tahta ve tablet bulunan okullarda etkin bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir. 

Ulusal robot yarışmaları ve bunun gibi 

düzenlenen ulusal ve bölgesel yarışmalara katıldı mı? 
 

4 
Ulusal ve bölgesel yarışmalara katılan öğretmen ve öğrencilerin okul idaresi 

tarafından desteklenmesi gerekmektedir. 
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Bilişim bölümü olan meslek liseleri kodlama, robotik 

gibi eğitimler veya faaliyetler 

bulunmaktadır. 

 

4 

 
Meslek liselerinde bilişim bölümü olan okullarımızın robotik, kodlama vb. eğitim 

ve etkinliklerin yapılması gerekmektedir. 

Grafik tasarımı bölümü bulunan okulların 

öğretmenleri ve öğrencileri eğitim amaçlı içerikler 

üretiyor mu? 

 

4 

Grafik Tasarımı bölümü bulunan meslek liselerinin öncelikle animasyon, video 

vb.eğitim amaçlı içerikler üretmesi beklenmektedir. 

 


