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İÇİNDEKİLER

1   “EBA Destek Noktası” nedir?

2   “EBA Destek Noktası” olarak kullanılabilecek alanlar   

      nerelerdir?

3   “EBA Destek Noktası”nı kimler kullanabilir?

4   “EBA Destek Noktası” standartları ve alınması gereken 

      önlemler nelerdir?
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EBA 
DESTEK 
NOKTASI 
NEDİR?
EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan
yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde
bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan
öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için
okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.

01



5



02

6

m
eb

.g
ov

.t
r

EBA DESTEK 
NOKTASI 
OLARAK 
KULLANILACAK 
ALANLAR 
NELERDİR?
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İl bünyesinde yer alan okul/kurumlardaki
(ilk ve orta dereceli tüm okullar, halk
eğitim merkezleri, bilim sanat merkezleri
vb.) bilişim teknolojileri laboratuvarları,

Okullardaki bilgisayar bulunan Z kütüphaneler,

Gençlik merkezlerindeki bilişim teknolojileri
laboratuvarları,

İl bünyesindeki diğer kurumlara ait kullanılabilecek
durumdaki bilişim teknolojileri
laboratuvarlarıdır.

* “Eba Destek Noktası” olarak kullanılacak alanlarda geniş bant 

internet erişimi olmalıdır.



EBA DESTEK 
NOKTASI’NI 
KİMLER
KULLANABİLİR?
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EBA Destek Noktası, evinde bilgisayar ve
internet erişimi bulunmadığı
okul idarelerince
tespit edilen 1. sınıftan 12. sınıfa zorunlu
eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler
tarafından kullanılacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
“COVID-19 Kapsamında Okullarda Alınması
Gereken Önlemler” için velilere özel olarak
hazırlanmış “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” 
(Ek.1), EBA Destek Noktası’nı
kullanacak öğrencilerin velilerine iki nüsha
hâlinde imzalatılmalı ve bir nüshası velilere
verilmelidir. (bk. COVID-19 Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberi)



10

m
eb

.g
ov

.t
r

EBA Destek Noktasına ihtiyacı olan öğrenciler,
okullar tarafından belirlenmeli ve belirli
bir planlama dâhilinde gruplar hâlinde dönüşümlü
olarak öğrencilerin bilgisayar ve
internet kullanımları sağlanmalıdır.

EBA Destek Noktasının hangi saat aralıklarında
ve kimler tarafından kullanıldığı düzenli
olarak kayıt altına alınmalıdır.

EBA Destek Noktasına giriş ve çıkışlar;
öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun, birbirleriyle
çakışmayacak ve yığılma olmayacak
şekilde planlanmalıdır.

Öğrencilerin bilgisayarı kullanım süreleri,
bir canlı ders süresinden az olmamak
kaydıyla en fazla 2 saat olmalıdır.
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EBA Destek Noktası bulunan okul/kurumlara
diğer okul/kurumlardan öğrenci aktarımı,
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde
sağlanmalıdır. Öğrenci aktarımı,
aynı eğitim bölgesi içindeki okullar arasında
planlanarak yapılmalı; yapılamadığı durumlarda
ise farklı eğitim bölgelerinde yer
alan en yakın okullardan yararlanılmalıdır.

EBA Destek Noktası;
Hafta içi:  09.00-18.00
Hafta sonu:  10.00-18.00
saatleri arasında açık olacaktır.
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EBA DESTEK 
NOKTASI 
STANDARTLARI 
VE ALINMASI 
GEREKEN 
ÖNLEMLER 
NELERDİR?
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EBA Destek Noktasında teknik iş ve işlemleri
yürütebilecek en az bir öğretmen ya da
teknik personel bulunmalıdır. Görevli personellerin
nöbet planlamaları, okul idareleri
tarafından yapılacaktır.

EBA Destek Noktasında görevli personelin
bireysel kullanımına tahsis edilmek üzere
siperlik, iş önlüğü ve eldiven bulundurulmalıdır.

Öğrencilerin bireysel kullanımı için kulaklık
temini yapılmalıdır. Bilgisayarlar bir kamera
ve mikrofon sistemine sahip değil ise harici
mikrofon ve web kamerası sağlanmalıdır.
Kulaklık ve mikrofon gibi cihazlar, kullanım
öncesi ve sonrası düzenli olarak dezenfekte
edilmelidir.

EBA Destek Noktası olarak kullanılacak
alanlarda can güvenliğini tehdit edebilecek
şekilde açık priz ve kablo ucu bulunmamalıdır.
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Kullanılacak alanlar, doğal havalandırmaya
elverişli olmalı ve sık sık havalandırılmalıdır.
Klima ile havalandırma kesinlikle yapılmamalıdır.

EBA Destek Noktasında, öğrenciler arası
asgari mesafe şartını aşmamak kaydıyla
her 10 metrekareye en fazla 5 kişi düşecek
şekilde planlama yapılmalıdır.

Okul/kurumların girişinde asgari A1 boyutunda
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanan EBA Destek Noktası logosu bulunmalıdır.
Okul/kurumların girişinden EBA
Destek Noktasına kadar zemine çizilecek
hat ya da şerit ile yönlendirme yapılmalıdır.
Ayrıca en az A4 boyutunda olan yönlendiriciler,
öğrenciler tarafından görülebilecek
şekilde panolara asılmalıdır.
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YAN YANA OTURMA DÜZENİ:

ÇİZİM (1)
EBA Destek Noktasında bilgisayar masaları, sosyal 

mesafe kurallarına uygun olarak en az 1 metre mesafe ile 
yerleştirilmiş olmalıdır.
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YAN YANA OTURMA DÜZENİ:

ÇİZİM (2)
Bilgisayarlar arasında mesafe 1 metreden az olması durumunda 
ise sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla bilgisayarların bir kısmı 

başka bir alana taşınarak sosyal mesafe korunacak şekilde yeni bir 
EBA Destek Noktası oluşturulmalıdır.

OTURMA 
DÜZENLERİ
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KARŞILIKLI OTURMA DÜZENİ:

ÇİZİM (3)
EBA Destek Noktasında karşılıklı oturulması gereken 

durumlarda masalar arasında pleksi koruyucu panel/ayırıcı 
bulunmalı ve bilgisayar masaları, sosyal mesafe kurallarına 

uygun olarak en az 1 metre mesafe ile yerleştirilmiş olmalıdır.
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KARŞILIKLI OTURMA DÜZENİ:

ÇİZİM (4)
Pleksi koruyucu panel/ayırıcı olmaması durumda ise karşılıklı
olmayacak bir şekilde çapraz oturulmalı ve bilgisayarların bir

kısmı başka bir alana taşınarak sosyal mesafe korunacak şekilde
yeni bir EBA Destek Noktası oluşturulmalıdır.

OTURMA 
DÜZENLERİ



19

EBA Destek Noktası olarak kullanılan
alanların temizlik ve hijyenini sağlamak
amacıyla temizlik personeli görevlendirilmelidir.

EBA Destek Noktası bulunan okullarda tedbir
amaçlı alınacak her türlü önlem (ortam
temizliği, dezenfeksiyonu, havalandırması,
okula giriş-çıkış ile idari personel, yardımcı
personel, öğretmen ve öğrencilerin uyması
gereken kurallar vb.), Millî Eğitim Bakanlığı
ile TSE’nin ortak yayını olan “Eğitim Kurumlarında
Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve
Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” çerçevesinde
alınmalıdır.

EBA Destek Noktasında, yüzey temizliği ve
dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği kanıtlanmış
etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
verilen “Biyosidal Ürün Ruhsatı” bulunan yüzey 
dezenfektanları kullanılmalıdır.



20

m
eb

.g
ov

.t
r

EBA Destek Noktasındaki panolara hijyen ve
sanitasyon bilincini ve farkındalığını artırmaya
yönelik afişler ve posterler (el yıkama,
maske kullanımı vb.) asılmalı ve çeşitli yerlere
bilgilendirici işaretlemeler yapılmalıdır.
(bk. “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının
Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol
Kılavuzu”)

EBA Destek Noktasının girişinde el antiseptiği
bulundurulmalıdır. Öğrenciler bu antiseptiği
kullanmalı veya ellerini su ve sabunla
yıkamalıdır.

EBA Destek Noktası bulunan okul/kurumların
girişine ayakkabı hijyeni için dezenfektanlı
paspas konulmalıdır.

EBA Destek Noktasında, kullanılmış maskelerin
atılması için kapaklı ve pedallı çöp
kovası bulundurulmalıdır.
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EBA Destek Noktasının kullanımı esnasında
olası bir ateş, öksürük, burun akıntısı,
bulantı-kusma, ishal, nefes darlığı, hâlsizlik
vb. hastalık belirtisine sahip öğrenci ya da
personelin bulunması durumunda bu kişiler,
derhâl en yakın sağlık birimine yönlendirilmelidir.

Hastalık belirtisi gösteren öğrenci ya da
personelin hastaneye taşınmadan önce
bekletileceği bir izolasyon odası/alanı belirlenmelidir.

EBA Destek Noktasında ne personel ne de
öğrenciler, maskelerini çıkarmamalıdır.

Tüm öğrencilerin uygun bir şekilde maske
takması ve nemlenen/kirlenen maskeyi
değiştirmesi sağlanmalıdır. Öğrencilerin
maskesiz gelme ihtimaline karşı EBA Destek
Noktasında yeterli sayıda yedek maske
bulundurulmalıdır.
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Ekran, klavye, fare, masa yüzeyi, sandalye
vb. ortak kullanılan ekipmanlar ve çalışma
alanları her kullanımdan önce düzenli olarak
dezenfekte edilmelidir.

Okul/kurumlardaki kapı kolları, merdiven
korkulukları, elektrik düğmeleri vb. yüzeylerin
temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık
yapılmalıdır.

EBA Destek Noktasına yiyecek ve içecek
getirilmesine kesinlikle izin verilmemelidir.

EBA Destek Noktasında öğrencilerin yakın
temas içeren oyunlar oynamalarına kesinlikle
izin verilmemeli ve öğrenciler bu konuda
uyarılmalıdır.



23BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı, ishal şikâyeti olması durumu ile aile
içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya
solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane
yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı
alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma
getirmemem ve bu durumu okula bildirmem
gerektiği konusunda bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula
getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul
yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Öğrencinin Adı Soyadı Adı Soyadı

Veli / Vasinin Adı Soyadı Görevi

İmzası İmzası

TAAHÜT EDEN OKUL YETKİLİSİ

EK1
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