


• NEDEN FATİH PROJESİ?

• FATİH PROJESİNİN TANIMI

• GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER



Türkiye’nin bilgi toplumuna

dönüşüm vizyonu;

“Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve

teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma

süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve

refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde belirlenmiştir.



2000’ler

İlkokul, ortaokul ve lisede Bilişim 
Teknolojileri sınıfları (Bilgisayarlar, 

internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve 
yansıtım aygıtı…)

2010 ve sonrası

Sınıflarda bilişim teknolojileri 
ekipmanları ve 

İnternet bağlantısı

Her okulda 
yöneticilerin 

kullanımı için bir 
bilgisayar

Her okulda Bilişim 
Teknolojileri sınıfları

Her öğrenci için 
Tablet bilgisayarlar



21.yy becerilerini kazandırmak…
Geleceğin insanını bugünden yetiştirmek…

Her öğrencinin küresel rekabette sahip olması gereken nitelikler…

Bilgi

Liderlik

Analitik 
Düşünme

Dil 
Becerileri

Araştırma 
Becerileri

Yaratıcılık



Eşit olanaklar sağlamak…
Sayısal uçurumu azaltmak…

Kazanımların ölçümlenmesini sağlamak…
Eğitimin kalitesini artırmak…

Erişilebilirlik

Etkinlik/Verimlilik

Eşitlik

Ölçülebilirlik

Kalite



Yüz yüze 
Eğitim

•Öğretmen 
Yönlendirmesi

•Atölye 
Çalışmaları

Senkronize 
Eğitim

•Webinar

•Uzaktan Eğitim

İşbirlikçi 
Eğitim

•Sosyal 
Platform

•Forumlar

Bireysel 
Eğitim

•Online Dersler

•Yardımcı 
Materyaller

FATİH Projesi harmanlanmış/karma öğrenmeyi 
desteklemektedir



Öğretmen Merkezli

Öğrenci Merkezli

Öğrenciler

Öğrenciler

Öğrenciler

Öğrenciler

Öğretmen

Sınıf

Öğrenme Toplulukları
Bloglar, Wiki

Milli Eğitim Bakanlığı

EBA Portal

Kütüphane

Internet



Ö
ğr

e
n

ci • Daha çok duyu ile 
bilgiyi kolayca öğrenen 

• Bilgiden gelen 
özgüvenle katılım 
sağlayan ve 
sorumluluk alan

• Kendi geleceğini 
amacı doğrultusunda 
şekillendiren 

• Ne istediğini bilen ve 
yönlendiren

Ö
ğr

et
m

e
n • Bilgisini daha kolay 

güncelleyen ve 
öğreten 

• Farklı bakış açıları 
kazandırabilen

• Bilgiyi üreten ve kalıcı 
olarak aktarabilen,

• Yenilikleri takip eden,

• Neyi ne kadar 
öğrettiğini ölçen ve 
tamamlayan

• 21.yüzyıl niteliklerine
sahip nesli hazırlayan

İd
ar

e • İnsanların 
yeteneklerini belirleyip 
gelecekteki ihtiyaçlarla  
eşleştirmek için 
geliştiren

• Bilgiyi üreten, çağı 
peşine takan insanlar 
yetiştirebilen

• Fırsat eşitliği 
sağlayabilen

• Gelecek için doğru 
kararlar alabilen

“21. Yüzyıl Becerilerini Kazandırmak”



Ö
ğr

e
n

ci • Bölgesel farklılık
yaşamadan emsalleri ile
eşit şartlarda modern 
teknoloji ile hizmet
alacağı bir eğitim
ortamının içinde
olmak… Ö

ğr
et

m
e

n • Öğrencileriyle kaliteli
zaman geçirerek, modern 
sınıflarda; bilgi
teknolojilerini kullanarak
kendine güvenen, ilgi
alanları ve kabiliyetleri
doğrultusunda desteklenen
bir gençlik yetiştirebilme
fırsatına ve öğrenci
performansını sadece
sınavla değil içerik, aktivite
performansına göre
değerlendirebileceği
objektif bir ortamda
mesleğini icra etmek.

İd
ar

e • Bölgesel farklılıkları
yok ederek, eğitim
sistemimizi en uygun
teknolojiyle
bütünleştirerek
ülkemizin bilgi
toplumu olmasına ve
çağdaş nesil
yetiştirmesine en
büyük katkıyı
sağlayan kuruluş
olmaktır.

FATİH Projesi Nedir?



Gereksinimler nelerdir?

Paydaşların ihtiyaçlarına dayanan 
hedefleri karşılamak için programın 
gereksinimlerini belirleme…



Öğretmenlerin neye ihtiyacı var?

Gereksinimler

Taşınabilirlik ve her 
zaman her yerde 
kullanım

Sosyal eğitim platformu

Internet bağlantısı

Çevrim içi veya 
çevrim dışı kullanım 

Esneklik Kabiliyet

Öğretmenler eğitimin çıktılarını geliştirmek ve 21.yy’ın 
becerilerini kazandırmak için öğrencilerine koçluk 
ederek yol gösterici olmalı ve yardım etmelidir. 

Dolayısıyla elektronik öğrenmede  öğretmenin rolü önem kazanmaktadır.



Öğrencilerin neye ihtiyacı var?

Gereksinimler

Tabletin Taşınabilirlik ve 
kullanım kolaylığı

Sosyal eğitim platformu 
(EBA_Eğitim Bilişim Ağı)

Yaşa uygun içerik

Zaman ve mekan 
bağımsız kullanım

Internet bağlantısı

Filtreli internet

Çevrim içi veya çevrim 
dışı kullanım

Güvenli ortam

Öğrencilerin elektronik öğrenme ortamlarını 
kullanması, Bilişim teknolojilerinin sınıf ortamında daha 
etkili kullanımına uygun entegrasyon ihtiyacını ortaya 
çıkarmaktadır.



Ailelerin neye ihtiyacı var?

Gereksinimler

Sosyal eğitim platformu Aileler için içerik

Aileler çocuklarının gelişimini takip etmek 
istemektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda 
onların geleceklerine yön vermelidirler.



FATİH Projesi 
yalnızca, donanımsal bir yatırım değildir.



Eğitimde FATİH Projesi, 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisinde 
(2006-2010) belirtilen hedefleri karşılamak 
üzere tasarlanmıştır.

Eğitimde FATİH Projesi,
22 Kasım 2010 tarihinde Bakanlığımız 
ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı arasında yapılan protokolle 
başlatılmıştır



PAYDAŞLAR

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Türkiye Bilim ve Teknoloji 
Araştırma Kurumu

Milli Eğitim Bakanlığı

Kalkınma BakanlığıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Maliye Bakanlığı Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı

Başbakanlık Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı



• Her dersliğe bir adet etkileşimli tahta

• Her okula A3/A4 yazıcı

• Her öğretmen ve her öğrenciye tablet bilgisayar seti

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi

Eğitsel e-içeriğin sağlanması

Öğretim Programlarının

BT ile uyumlu hale getirilmesi

Öğretmen Eğitimi

800 bin öğretmenin yapılanların etkili 

kullanılması için hizmet içi eğitimi

Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması

Meb merkez teşkilatı ve okullar için

güvenli izlenebilir, ölçülebilir bir ağ

altyapısı, ve her sınıfa geniş bant internet 

sağlanması kapsamında internet kullanımı 

konusunda eğitim verilmesi

Öğretim programlarının donanım altyapısı ve          

e-içeriğin etkin kullanımına uyumlu hale getirilmesi

Bütün ders içeriklerinin öğrenme nesnesi ve e-kitap 

formatında elektronik ortama aktarılması



40,000 okul için
• Bir adet çok fonksiyonlu yazıcı

• Altyapı

• Yüksek Hızlı Erişim

570,000 sınıf için
• Etkileşimli tahta

• Sınıf Yönetimi

• Kablosuz internet erişimi

853,000 öğretmen için
• Tablet bilgisayar

• EBA Portal

• EBA Market

• İçerik Portallerine Erişim

• E-mail Hesabı

• İçerik Geliştirme Stüdyosu

• Bulut Hesabı

• Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)

• Dijital Kimlik

• Ders Notları Paylaşımı

10,000,000 öğrenci için

• Tablet bilgisayar

• EBA Portal

• EBA Market

• Bulut Hesabı

• Dijital Kimlik 

• Ödev Paylaşımı

• Bireysel Öğrenim Materyalleri

FATİH Projesi Hedefleri



Donanım Akıllı Tahta Tablet Altyapı
Doküman

Kamera
A4 Yazıcı A3 Yazıcı

Erişim
Fiber Optik

(ME)

Bakır 

(ADSL)
Uydu …

Veri merkezi Sunucular Depolama Network Güvenlik Destek … …

Yönetim 
Yazılımları

Kimlik Yönetimi 

IDM

Mobil Cihaz 

Yönetimi MDM

Antivirüs &

Güvenlik 

Okul Sunucusu 

yönetimi 
Sınıf yönetimi KKM

Analitik 

Uygulama
Loglama

İçerik 
Yazılımları

Kişisel bulut 

depolama

Market

uygulaması
Akıllı tahta ePub3 Okuyucu

Ders 

Uygulamaları

Kazanım 

yönetimi
Arama

Sosyal Paylaşım EBA Paylaşım
EBA Dünya 

Modülü

EBA 

Soru Cevap

EBA Kültürel 

Kırkambar
EBA Video EBA Ses EBA Görsel EBA Arama

Öğretmen 
Eğitimi

Destek Çağrı merkezi Servis masası Hukuk
Satın alma-

tedarik
Lojistik

Pedagojik –
Eğitimsel

Senaryolar Sınıflar Tablet Öğrenci Öğretmen Ev

İçerik e-Kitap z-Kitap
Bireysel Öğrenme 

Materyalleri

Sınıf İçi Öğretim 

Materyalleri
Görseller Ses

Uygulamalar

Oyunlar

Laboratuvar Donanım lab. Yazılım lab. İçerik lab. …

Sponsorlu 

İçerikler

110 Uzaktan eğitim 

merkezi

Temel & 

Hazırlayıcı
Mesleki gelişim Kişisel gelişim Teknoloji

İletişim Tanıtım 

FATİH Projesi Nedir?



Kısacası FATİH Projesi;

Güçlü pedagojik temelleriyle tüm bileşenleri içine alan ve mükemmeli 

hedefleyen bir eğitim tasarımıyla; yaratıcı, yenilikçi, kritik düşünebilen 

ve problem çözebilen, iletişim ve işbirliğine yatkın yeni bir nesil 

yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Eğitime yeni bir bakış açısının

Öğrenmenin yaşama biçimine 

dönüşmesinin

Eğitimde dönüşümün 

Eğitimde eşitliğin simgesidir.



Gerçekleşen Faaliyetler





Pilot kapsamında; Şubat 2012 tarihinde 52 okulun, 

Mayıs 2012 tarihinde 102 okulun altyapısı, Türk Telekom tarafından hibe 
olarak yapılmıştır. 

Kasım 2012 tarihinde meslek liseleri haricinde kalan 3,362 lisenin altyapısı 
ihale edilmiş olup, altyapı işlemleri tamamlanmıştır.

Aralık 2013 tarihinde meslek liseleri ve ortaokulların altyapı işlemleri için 
ihale tamamlanmış olup, 4,462 okulda altyapı işlemlerine başlanmıştır.

9,052 okul için Kasım 2014’te ihaleye 
çıkılmıştır.

Alt Yapı



Kasım 2011 tarihinde 84,921 adet etkileşimli tahta alınmış ve meslek 
liseleri hariç altyapısı tamamlanmış okullarda kurulumlar tamamlanmıştır.

347,367 adet etkileşimli tahtanın Meslek Liseleri, il ve ilçelerdeki ilk ve 
orta okullar ile köy okullarında kullanımı için ihale süreci tamamlanmış, 
kurulum çalışmalarına başlanmıştır.

2014 yılı sonuna kadar 101,644 adet 
Etkileşimli tahtanın kurulumu 
tamamlanacaktır.

Etkileşimli Tahta



Pilot uygulama kapsamında 13,800 adet tablet bilgisayar dağıtımı yapılmıştır. 

Kasım 2012 tarihinde ise genişletilmiş pilot uygulama olarak 49,000 adet tablet ve 
tablet yönetim yazılım satın alınmış ve pilot kapsamındaki okullardaki  9. sınıf 
öğretmen ve öğrencilerine dağıtılmıştır.

Aralık 2013 tarihinde ise 675,000 tablet bilgisayar satın alınmış ve internet altyapısı 
tamamlanan ve etkileşimli tahta kurulumları yapılan okullardaki öğretmen ve 9.sınıf 
öğrencilerine dağıtılmıştır.

Bu seneki 9. sınıflar için tablet ihalesi yapılması planlanmakta ve hazırlıklar devam 
etmektedir. 

Tablet Bilgisayar



Yazılımlar

• Yönetim Yazılımları 

– Etkileşimli Tahta Kullanıcı
Arayüzü Standartlaştırma

– Bulut Depolama Sunum Yazılımı

– Öğrenim Yönetim Sistemi
Yazılımı

– Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımı

– Etkileşimli Sınıf Yönetimi Yazılımı

– Okul Sunucusu Yazılımları

– İçerik Dağıtım Ağı Yönetim
Yazılımı Etkileşimli Tahta Çizim

• Eğitsel Yazılımlar ve Etkileşimli 
İçerikler

– Tabletler için Not Defteri

– Zenginleştirilmiş Kitap Editör ve
Playerları

– TTKB Kazanım Haritası ve
İçeriklerin eşleştirilip bir
veritabanı oluşturulmasını
sağlayan yazılım

– EBA Portal’lin 3 Fazlı olarak
yeniden yapılandırılması için
Analiz, Mimari Tasarım
kapsamlarının oluşturulması

– Etkileşimli Sözlükler





4,000 okula uydu internet erişimi 
sağlanmıştır. 

21 Mayıs 2012 tarihinde TİB ile yapılan protokol kapsamında akademik bir 
komisyon oluşturulmuş ve çerçeve programı ve eğitim dokümanları 
hazırlanarak kitapçık haline getirilmiştir.

2013 yılında verilmek üzere Öğretmen Yetiştirme ve YEĞİTEK tarafından 
4 adet 100’er öğretmeni kapsayan eğitim planı hazırlanmış ve 2013 yılı 
sonunda eğitimler tamamlanarak 400 eğitmen yetiştirilmiştir.

Halihazırda 400 eğitmen tarafından verilmekte olan mahalli eğitimler devam 
etmektedir. Bu kapsamda 60,000 öğretmenin eğitimleri tamamlanmıştır. 





FATİH PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

1 FATİH Projesi – Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu (30 Saat 
Mahalli /Merkezi Koordine ve Yürütme)

2011-2014 yıllarına toplam 2.147 eğitmen bu eğitimlere 
katılmıştır. 
İllerdeki 1. Faz okullarında görev yapan 113.325 öğretmenin yüz 
yüze eğitimleri tamamlanmıştır.

2
FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin Bilinçli ve Güvenli 
Kullanımı seminerleri (24 Saat Merkezi/10 Saat Mahalli-
Yürütme)

Bu kapsamda 2013 yılında 400 eğitmen seminere alınmıştır. 
Mahalli 60.229 öğretmen bu seminerlere alınmıştır. 

3 FATİH Projesi (Pardus Kullanımı) Kursu ( 25 Saat Merkezi -
Yürütme)

Bu kapsamda şu ana kadar 514 eğitmenin eğitimi yürütülmüştür. 
Eğitimler devam etmektedir.

4 FATİH Projesi Ağ Alt yapısı seminerleri ( 24 Saat Merkezi –
Yürütme)

Bu kapsamda 1036 öğretmen seminere alınmıştır. 

5 FATİH Projesi Yönetici Seminerleri (Merkezi) (Merkezi –
Yürütme)

1. faz kapsamındaki 3.662 okulun 3.000 yöneticisi ve il yöneticileri 
seminerlere alınmıştır.

6 FATİH Projesi Hazırlayıcı Eğitim (25 Saat Mahalli)
Temel BT kullanımı mahallinde 1. faz kapsamında 21.728
öğretmen seminerlere alınmıştır.

7 FATİH Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Seminerleri (8 Saat 
Mahalli) 

Projenin uygulama sürecinde tahta kurulmadan önce 
bilgilendirme amaçlı seminerlerdir. Mahallinde 1. faz kapsamında 
73.539 ve 2. faz kapsamında 40.479 olmak üzere toplamda 
114.018 öğretmen seminerlere alınmıştır.

8 Kurumlarla yapılan protokoller doğrultusunda yapılan proje 
eğitimleri

Mesleki ve Teknik okullarda görev yapan öğretmenlere yöneliktir. 
Bu kapsamda 1.343 öğretmen seminere alınmıştır.

315,193 öğretmenin 
eğitimi tamamlanmıştır.





EBA nedir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA); 
sınıf seviyelerine uygun,
incelemeden geçmiş

güvenilir öğrenme
materyallerine
Erişebileceğiniz
sosyal bir eğitim
platformudur.



EBA İstatistikleri

1.137.708
kayıtlı kullanıcı



EBA 

Modülleri



HABERLER Modülü

Bugüne kadar haberler modülünde Yaşam, 
Kültür-Sanat, Bilim-Teknoloji, Spor, UZEM, 
Etkinlik ve Duyuru kategorileri altında 
yaklaşık 3.321 haber eklenmiştir.

Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı birbirinden 
güzel çalışmaları herkesin duyması, görmesi, 
örnek alarak daha da iyisini geliştirebilmesi 
amacıyla tasarlanan bir modüldür. 



e-İÇERİK Modülü

Herkes için 41
Öğretmenler için 19
Kamudan temin edilen 11 eğitim portalı

e-İçerik modülü birbirinden bağımsız eğitim 
portallerini aynı adreste buluşturmak ve okul 
ağı içerisinde ücretsiz olarak kullanıma sunmak 
amacıyla tasarlanan bir modüldür. 



e-DERGİ Modülü

e-Dergi modülünde birbirinden bağımsız 
eğitime yardımcı dergiler dijital olarak 
bulunmakta ve tabletlere, akıllı tahtalara 
indirilebilmektedir.

Bilim, genel, kurumsal, okul dergileri, 
çocuk ve İl Milli Eğitim Müd. Kategorileri 

altında yaklaşık 1.313 dergi EBA 
üzerinden kullanıma sunulmuştur. 



e-KİTAP Modülü

e-Kitap; içerisinde, ders kitaplarının 
PDF olarak tabletlere veya etkileşimli 
tahtalara indirebilir versiyonlarını 
barındıran modüldür.

EBA üzerinde farklı sınıf düzeylerinde ve 
farklı kategorilerde olmak üzere yaklaşık 

1.668 elektronik kitap bulunmaktadır.



VİDEO Modülü

EBA’da farklı kategorilerde 

6.251 video bulunmaktadır.

Kazanım bazlı videolar, ders videoları, 
rehberlik videoları, deneyler, çizgi 
filmler ve çok daha fazlası EBA Video 
modülü üzerinden sunulmaktadır.



VİDEO Modülü

E-ders videolarında kullanılan konuyla 
ilgili animasyon, slayt, doküman gibi 
ekler e-ders video sayfasından 
indirilebilmektedir.



SES Modülü

4.241 ses dosyası

Ses tabanlı ders destek, kişisel gelişim, 
tarih ve kültür programları, sesli 
kitaplar, yabancı dil dinleme metinlerini 
tabletlere veya müzik çalarlara indirme 
imkanı sunan bir modüldür. 



GÖRSEL Modülü

30.000 tanesi YEĞİTEK özel arşivinden 
olmak üzere yaklaşık 55.022 görsel...

GÖRSEL modülünün amacı hem öğretimde 
kalıcılığı artırmaya yardımcı olmak hem de 
kültürel mirasımızı elektronik fotoğraflar 
aracılığıyla nesilden nesle aktarmaktır.



TARTIŞALIM Modülü

EBA Tartışalım’da sorular 
puanlanabilmekte ve bu oylamalara 
göre sıralanabilmektedir.

EBA Tartışalım bölümü, 
EBA Kullanıcılarına soru 
sorabilecekleri ve 
başkaları tarafından 
sorulmuş soruları 
cevaplayabilecekleri bir 
ortam sağlamaktadır.



EBA 

Yardımcı 

Portaller



EBA Kaynak

EBA tarafından dünyada kullanılan 
eğitsel materyalleri kullanıcılara 
tanıtmak amacıyla hazırlanmış bir 
destek modülüdür.

Biyoloji, coğrafya, fizik, İngilizce, hayat 
bilgisi gibi çok çeşitli disiplinlerde 
içerikler tanıtılmış ve tanıtılmaya 
devam edilmektedir.



EBA Dosya

Öğretmen ve öğrencilerimiz için 
sunduğumuz bulut depolama 
platformudur. 

EBA Dosya; öğretmen ve
öğrencilerin sunum, doküman, 
görsel, ses, video gibi
materyallerini saklayabilecekleri, 
birbirleriyle paylaşabilecekleri ve 
dosyalarına her yerden 
erişebilecekleri bir bulut 
uygulamasıdır.



EBA UZEM

UZEM, EBA portal alt yapısını 
kullanan internet tabanlı bir 
uzaktan eğitim sistemidir.

YEĞİTEK TV stüdyolarından canlı
yayınlarla öğretmenlere uzaktan
eğitimler verilmektedir.



EBA Ders

Sınıf, ünite, konu, kavram 
ve kazanım bazında 
öğretmenin derste 
içeriklere kolayca 
ulaşabileceği etkileşimli 
tahta ara yüzüdür.

Etkileşimli tahtalarda kullanılmak üzere
eğitim kaynakları hazırlanmış, 
ders.eba.gov.tr adresinden hizmete
sunulmuştur.



EBA 

Market



Z-kitap

• EBAReader'da, özel yayınevlerine ait 9 ve 10. 
sınıf kitaplarından üretilen 17 tane z-kitap,

• MorPlayer'da, MEB tarafından hazırlanmış 9 
ve 10. sınıflara yönelik 21 tane z-kitap,

• Adobe Viewer'da, Anadolu Üniversitesi'nin 9. 
sınıf matematik ders kitabından üretilen 
z-kitabı bulunmaktadır.

Z-Kitapların kullanımı için 3 
ayrı uygulama geliştirilmiştir.
1. EBAReader
2. MorPlay
3. Adobe Viewer



Oyunlar

 10 tane Zeka oyunu
 9 tane Eğitsel oyun

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan oyunlar 
üretilmekte ve öğrencilerimiz için EBA 
Market’te yayınlanmaktadır.



Zeka Oyunları



Uygulamalar

Hem ders içerisinde 
öğretmenlerin kullanabilecekleri 
hem de ders dışında öğrencilerin 
yararlanabilecekleri 19 uygulama
EBA Market’te bulunmaktadır. 



Uygulamalar

EBA Market’te yer alan 19 uygulama:



Yabancı Dil Kategorisi

Yabancı dil derslerine 
yardımcı uygulamaların 
bulunduğu EBA Market 
kategorisidir.

• English Listening Art
• English Listening Tourism
• English Listening People and Society
• English Listening Jobs
• English Listening Our World
• English Listening Youth
• English Listening Personality and 

Character
• English Listening Nature and 

Environment
• Türkçe İngilizce Sözlük
• Big City Small World
• Johnny Grammar’s Word Challenge



Hikayeler

Ses, görsel veya etkileşimlerle zenginleştirilmiş hikâye 
kitaplarının bulunduğu bir EBA Market kategorisidir. 2 tane 
sesli hikaye bulunmaktadır:

• Arkadaşım Sarmaşık
• Beyaz Gemi



Araçlar

• EBA İnternet Tarayıcısı
• EBA Sınıfım
• EBA Yardım
• Adobe Flash Player
• El Yazı Defterim
• EBA Dosya
• Birim Çevirici
• Pusula
• Kronometre
• Sayaç

Araçlar Kategorisi; öğrencilerin ders çalışırken not 
almalarına yardımcı olacak, dosyalarına her yerden 
ulaşmalarını sağlayacak ve buna benzer tüm konularda 
destek ve yardım sağlayacak araçların bulunduğu bir EBA 
Market kategorisidir. 



Teşekkürler…


