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The education sector, which was caught unprepared for the pandemic with the
coming of the bans during the pandemic process, had to switch to the distance
education process, whose infrastructure is not yet sufficient. In this process, the
Live Lesson Application, which uses the Education Information Network
infrastructure, has been included in the lives of teachers and students. This
research was carried out to examine the display features and interface of the
EBA Live Course Application, which was put into practice by the Ministry of
National Education due to the COVID-19 pandemic. In this respect, the
qualitative research model was adopted in the research, and the workflow data
that introduced the program interface in the EBA Live Course Application
were examined by document analysis technique. In the research, the workflow
that administrators, teachers and students should follow for the EBA Live
Lesson Application has been introduced. At the end of the research, findings
came to the fore in the direction of not assigning lessons to teachers who do not
have technological means, a lesson duration of 30 minutes, and the necessary
updates to be made on computers using Windows 7 version. The latest versions
must be installed in order to perform Live Lessons smoothly on tablet-like
devices. According to the results of the research it is thought that a simpler
workflow will be provided if EBA users visit the link
http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/. In order for the live lessons to be carried
out smoothly, it is necessary to use Windows 8 and above on computers. Care
should be taken to use IOS 11 and above on mobile phones and 5. 0 and above
on Android devices.
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Introduction
The COVID-19 pandemic, which led to the lockdown of the education system of some
countries, has caused a worldwide paradigm shift in terms of learning. Most countries have
experienced a phase of transition from face-to-face education dominated by traditional classrooms to
digital learning. Most of the students currently enrolled in different educational institutions in various
parts of the world are shifting their learning styles from face-to-face education to digital learning
(Mulenba & Marban, 2020). For example, 270 million students participated in online education during
the Covid-19 epidemic in China (Zhou, et al., 2020). A nationwide educational initiative called
“Suspend Classes Without Stopping Learning” has been launched by the Chinese government (Zhang,
et al., 2020).
As the world struggles with the new situations caused by the COVID-19 pandemic, education
administrators strive to meet the educational needs of students through online platforms and distance
education solutions. Millions of students and educators are affected by the closure of schools and other
restrictions due to the pandemic (Özer, 2020). In order to support the call to "stay at home" due to the
worldwide panic, countries are temporarily suspending their education processes, instead, distance
education is supported by students (Üstün & Özçiftçi, 2020).
Nearly 1 million teachers and 18 million students in Turkey have been affected by school
closures and other restrictions due to the pandemic. A number of steps have been taken by the
Ministry of National Education to continue education services during the COVID-19 pandemic. After
the decision to close the schools, the infrastructure of the Education Information Network (EIN – in
Turkish Eğitim Bilişim Ağı, EBA) as an effective digital education platform was strengthened and
cooperation was made with the Turkish Radio and Television Corporation (TRT) within the scope of
distance education (Özer, 2020). This situation has caused the importance of distance education to be
questioned again. Although the distance education process is a well-known process especially in terms
of higher education today, it stands out as a fairly new practice in terms of primary and secondary
schools. It is thought that the distance education approach will gain more importance in the future due
to the virus pandemic.
Distance education is an education system that enables people to receive education via
computer wherever and whenever they want. The rapid development of the Internet has also led to the
development of educational methods. WWW (World Wide Web) has become a dynamic, powerful and
interactive tool for effective teaching (Özarslan et al., 2007: 159). Gilani (2020) stated that the quality
of learning is in line with the level of digital access. Ventayin (2018) mentioned the importance of
teacher competencies, time management and distance education experience in online education. Kerres
(2020) stated that the medical sector is in a relatively good position compared to the education sector
in coping with difficulties, but there are digital deficiencies in the education sector. Jena (2020) stated
that the quarantine process accelerated digitalization. Goldschmidt and Msn (2020) said that the
COVID-19 process caused the digital education tsunami.
Distance education studies, which started about three centuries ago in the world, came to the
fore in Turkey after about two centuries and became a part of the mainstream in education in a very
short time. In our country, from 1923 to the 1960s, distance education was first discussed
conceptually. After the 1970s, distance education studies were carried out at the secondary education
level with different initiatives, some experience was gained and progress, albeit limited, was achieved.
After 1980, these applications were carried to higher education with the establishment of Anadolu
University Open Education Faculty. In the 1980s and 1990s, distance education matured at primary,
secondary and higher education levels and became a system that included large student populations.
With the successes gained in these years, distance education has received great attention and
acceptance. From the end of the 1990s to the beginning of the 2000s, the educational opportunities
offered by distance education have increased with the developments in the field of information and
communication technologies (ICT), and distance education has become a part of the mainstream in
education in our country with the number of students reaching millions (Bozkurt, 2017: 85).
The most important purpose of distance education models is for large masses to receive
relevant training from where and when they are. This flexibility offered to trainees makes it easier to
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receive education (Dinçer, 2006). In addition, the possibility of transferring data in different formats
offered by the computer and the internet makes the education given over the internet popular at all
levels (Akdemir, 2011). The popularity of EBA, a digital education platform in Turkey, continues to
increase in recent years. In Turkey, the distance education process has been carried out through the
digital education platform EBA Live Course Application since March 23, 2020. In this process, with
approximately 22.7 billion clicks, the EBA application became the 10th most visited site in Turkey
and the 3rd most visited educational site in the world. The mobile application for EBA has reached
16.7 million downloads for Android devices and 1.8 million downloads for iOS devices. During the
distance education process, 7,383,213 students and 1,030,516 teachers actively used EBA, and a total
of 5,954,174 Live Lessons were held.
Educational Information Network (EBA), in order to transform into an information society, to
disseminate the information culture in education with a systematic and planned policy, and to meet the
information needs of education; it is an expandable web applications project that was created by
blending the dynamic systems of the era such as search engine, social network, and e-encyclopedia,
which can carry the entire educational informatics system of the Ministry of National Education
(Çakmak and Taşkıran, 2017: 285-286). In addition to the discussion, visual, e-content, e- magazine,
e-book, news, video, audio, -e-curriculum modules, starting from the second half of the 2019-2020
academic year, the Ministry of National Education has further developed this application in the
COVID-19 pandemic. It has added the online course module known as "EBA Live Class", "EBA
Online Class", "EBA Live Class".
EBA Live Classroom Application, which provides the opportunity to provide interactive
lessons by eliminating the distance between the teacher and the student in the distance education
process, started on 30 March 2020 as a pilot. Then, on 13 April 2020, it was reorganized first for the
8th and 12th grade students, then on 23 April 2020 to include the 3rd and 4th grades of primary
schools, as well as the upper classes of secondary schools and high schools.
The Directorates of National Education left the responsibility of creating and organizing live
lessons to school administrators and then to all teachers. In this direction, the teachers made their own
live lesson plans for the time intervals defined by the system for their branches. Classes defined
according to weekly schedules on a class basis were conducted by teachers as live lessons. In order to
increase the efficiency and quality of the lesson, the hours of each class are planned differently.
Teachers and students were given the opportunity to follow the live lesson information from the
notifications area in the upper right part of the EBA main page or by clicking the live lesson field in
the upper left part. In addition, the EBA Live Course Application was initially applied only for the
courses for the High School Entrance Exam (Turkish, Mathematics, Science, Social Studies, Foreign
Language, Religious Culture and Moral Knowledge, TR. History of Revolution and Kemalism), while
all courses were later included in this scope.
In the past researches about Education Information Network; Aktay and Keskin (2016)
examined the course module and course module components of the Education Information Network.
Fidan et al., (2016) stated in their research that Education Information Network is seen as a useful and
effective site by primary school teachers. Timur et al., (2017) stated that secondary school students
found EBA useful in terms of educational content. Ateş et al. (2015) stated that the Turkish videos in
the Education Information Network are quite inadequate in terms of education. Çakmak and Taşkıran
(2017) stated that EBA facilitates learning, but this platform is not utilized sufficiently. Pala et al.
(2017) stated that there are some problems in the EBA videos section and the overall design.
Durmuşçelebi and Temircan (2017) emphasized that some students have difficulties in using the
educational content in the Education Information Network. Tüysüz and Cümen (2016) stated that the
course contents in the Education Information Network are insufficient. Yılmaz (2013) stated that the
Education Information Network project, which was initiated within the scope of the FATİH Project
(Movement to Increase Opportunities and Technology - in Turkish Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi
İyileştirme Hareketi), is an interactive and dynamic platform. Şahin and Erman (2019) suggested in
their research with history teachers to eliminate the design confusion for the Education Information
Network. Bertiz (2017) found the usability level of the system at a high level in his research on the
usability level of the Education Information Network. Arkan and Kaya (2018) stated that Education
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Information Network is a social necessity in terms of 2023 Education Vision. Kapıdere and Çetinkaya
(2017) stated that the mobile content of the Education Information Network has a simple, plain and
easy content. Karaçorlu (2019) said that there are not enough concept maps and infographics in the
Education Information Network. Yurdakal (2019) stated that the Education Information Network is
mostly accessed via computers and mobile phones, and freezing errors are frequently encountered with
the in-site application. Türker and Güven (2016) stated that due to the infrastructure deficiencies in
EBA, teachers cannot use the system adequately. When the researches are examined, it is seen that the
Education Information Network is mostly evaluated in terms of content, general design and ease of
use.
In their research on online course applications, Çakın and Akyavuz (2020) examined student
motivation and teacher problems in distance education. Demir and Özdaş (2020) discussed distance
education activities in terms of teachers. Gören et al. (2020) evaluated distance education activities in
the province of Ankara. Özdoğan and Berkant (2020) discussed the views of teachers, students,
parents and administrators on distance education from a broad perspective. Arslan and Şumuer (2020)
looked at the classroom management problems in Live Lessons from the teacher's point of view.
Doğan and Koçak (2020) examined distance education activities based on the EBA system. Balaman
and Tiryaki (2021) examined the positive and negative aspects of distance education, teacher
competencies and evaluation processes in distance education according to teachers' views. Kabapınar
et al. (2021) dealt with distance education from the perspective of primary school teachers and parents
as a process, and examined the problems experienced due to the reasons why students could not
participate in distance education. Başaran et al. (2021) examined the technological competence and
technological readiness of teachers in distance education. It has been observed that the studies carried
out so far are based on teacher competencies in distance education, time management, classroom
management in live lessons, student participation in distance education, technological competencies in
distance education and stakeholder views in distance education. For this reason, it has been determined
that there is a gap in the literature regarding the interface and image features of the EBA Live Course
Application.
The statement “The world will not be the same world from now on”, expressed by various
circles today, tells us that nothing is independent of the other; education, health, sociology etc. It
shows that there is a new world order in which relations will be reinterpreted. From this point of view,
it is clearly seen that distance education, which has been put into practice due to the pandemic, will
continue even if the conditions return to normal after a while and will not go back to the old
completely. On the other hand, the continuous closure of schools brings great difficulties to all
educational circles, especially teachers, in terms of ensuring continuity in learning (Chang & Satako,
2020). In addition, it is known that teachers who work devotedly in inappropriate environments at the
expense of endangering their own health on a voluntary basis do not have much experience in
lecturing in front of the camera and there are various problems in this regard. This research, which
examines the program interface and display features for the Education Information Network Live
Lesson Application, is important in terms of showing the workflow that should be followed in live
lessons. It is anticipated that the research will make significant contributions to the literature on
distance education in terms of the experiences gained in this process being more successful in future
distance education activities.
Method
Research Model
Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research in which the
systems and interfaces for the EBA Live Course Application were examined. Case studies are seen as
a distinctive approach in seeking answers to scientific questions (Büyüköztürk et al., 2013).
Qualitative research is a research in which a process is followed to reveal perceptions and events in a
natural environment and in a holistic way by using some qualitative data collection methods. The most
distinctive feature of the case study is to reveal certain results by investigating a certain situation in
depth (Yıldırım & Şimşek, 2013).
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Data Collection Tool
In this research, in which the interface and image features of the EBA Live Course
Application were examined, the research data was collected on the website of the General Directorate
of Innovation and Educational Technologies, the content produced by the İzmir Provincial National
Education FATİH Project Coordinatorship, the Ministry of National Education EBA Help Center and
the users on Youtube. The content created for live lessons was collected over a period of 2.5 months
and analyzed according to document analysis.
Analysis of Data
The analysis of the research data was made according to the document analysis. In addition to
providing descriptive information through these data, changes and developments in hypotheses and
categories can also be followed (Merriam, 2013). In this context, the directives and work flow charts
produced by FATİH Coordinatorships and the Live Lesson Application work flow materials on the
website of the Ministry of National Education https://ders.eba.gov.tr/yardim-sss/ were examined with
document analysis.
Findings
Findings and comments section is divided into points that school administrators should pay
attention to in creating live lessons in EBA, points that teachers should know about live lesson
application and points that students should know about live lesson application
What are the Points School Administrators Should Consider While Creating Live Lessons
in EBA?
 School principal, assistant principals and teachers have the authority to create EBA Live
Classes.
 School principals do not assign lessons to teachers who do not have a computer or internet
connection.
 It is necessary for the school principals to watch the video "How Do I Create a Live
Lesson?"
 Teachers who will give Live Lessons at EBA are required to follow "Distance Education
with EBA" and "Distance Education with EBA Academic Support" courses.
 Since the hours of live lessons for each school are determined differently, more than one
teacher and lesson assignment can be made during these hours.
 When creating Live Lessons in EBA, the relevant teacher must be selected.
 EBA Live Lesson Application must be downloaded by teachers and students from the
"DOWNLOAD APPLICATION" button.
 It is required to announce the use of IOS 11 and above, Android 5.0 and above on tablets
and mobile phones.
 It is strongly emphasized that teachers and students should be reminded not to open their
cameras unless necessary during the lesson.
Not assigning lessons to teachers who do not have computers and internet, and not turning on
the cameras of the teachers and students during the lesson unless necessary were seen as remarkable
findings.
Findings regarding the Points that Teachers Need to Know about the EBA Live Lesson
Application
Who Can Create Live Lessons?
School principals and teachers have the authority to create live lessons. School principals or
teachers can enter the class information, select the lesson teacher and assign the lessons to the date and
time of the lesson.
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Who Can See the “Live Lessons” Page?

Figure 1. Do I Have a Live Lesson Interface?

This page is an active page only for teachers, students and school principals. Parents do not
have the right to access this page. However, parents are notified about live lessons assigned to
students.
Notifications to the parents about the live lessons assigned to the students were interpreted as a
positive situation in terms of following the lessons.
How Many Branches Can the Live Lesson Be Sent to?
Live lessons can be sent to a maximum of 6 branches.
How Many Students Can Be Sent to Live Lessons?
Live lessons can be sent to a maximum of 300 students.
Who Can Attend the Live Lesson, Other than the Selected Teachers and Students?
No one other than teachers, students and principals can attend live lessons.
Can Created Live Lessons be Updated Later?
School principals can update and cancel their course and branch information until 15 minutes
before the start of the course. From the "Add External Live Lessons" panel, teachers can also cancel
and review the Live Lessons they have added. If a wrong course is assigned, this course must be
deleted. Then, the course must be created again. The status of the created Live Lessons can be seen
from the "Update Status of Lessons" button.
When Can I Start the Live Lesson?
 “Distance Education with EBA” and “Distance Education with EBA Academic
Support” courses were opened on EBA Professional Development Area and Youtube
channel.
 It has been reported that Windows, IOS 11 and higher computers, and Android 5.0
tablets and mobile phones can be used to watch the EBA Live Course Application.
 Parents and students must be informed by the teachers before the Live Lesson starts,
using WhatsApp groups or various communication channels.
 It is thought that it would be appropriate to keep the cameras of the students closed
during the Live Lessons.
 Even if the teachers are late for the start of the lesson, they will be able to attend the
classes as long as the lesson time is not over.
 A lesson consists of 30 minutes.
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 In terms of pre-preparing the materials (presentations, documents, visuals, videos,
etc.) to be used by the teachers during the lesson, Live Lessons can be started 5
minutes before the lesson.
 Testing the cameras and microphones of the computers before the lesson will
minimize the problems in this regard.
 In order for the Live Lesson to start properly, the antivirus program of the computer
must be turned off (MEB, 2020).
The 30 minutes of a lesson, the distance education and academic support courses opened for
teachers stand out as the most striking findings.
If I am Late for the Live Lesson or Fail to Start the Lesson on time, Will the Lesson be
Cancelled?
No. It is not cancelled. If the lesson does not start, students can attend the lesson. However,
students cannot communicate with each other in this process. On the screen, they wait for the teacher
to start the lesson. In this case, the course can be held during the time allotted to you.
What Should I Do to Avoid a Connection Error When I Click the "Start" button?
If you are a Windows 7 user, relevant updates can be made. If the antivirus program is not
used, the traces should be followed and the Windows firewall should be turned off.
How to Make General Settings about Participants during Live Lesson?

Figure 2. General Settings Interface

When the participants section in the EBA Live Lesson is clicked, the settings related to the
participants can be made from the "More" button.
Participants can be taken to classes by the teacher with their voices turned off or on.
Participants can be given the authority to turn their voices on and off. At the same time, the buzzer can
be turned on and off, if desired, at the entrance and exit of the course. The same settings can be made
for image adjustment by adjusting the camera setting.
After starting the lesson, the teacher can close the entrance and exit to the lesson and arrange
the students' entrance and exit to the lesson. However, considering the connection and disconnection
errors on the Internet, it is thought that it would be appropriate not to close the entrances and exits to
the courses.
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How Can I Mute Participants during Class?

Figure 3. Volume Setting Interface

When we click on the participants, the list of students in the course is displayed. The voice of
the participants can be turned on or off with the “Mute Everyone” and “Mute Everyone” buttons at the
bottom.
Regarding the sound settings, students can be taken to the lesson with their voices turned off
by clicking the "More" button.
How Can I Control the Chat Section?

Figure 4. Chat Settings Interface

When the “Chat” button is clicked, the necessary settings can be made from the three-point
section. The chat button also allows students to ask questions or report connection errors to the
teacher.
What is Assistant Administrator Feature?
During the course, one or more students can be designated as assistant administrators.
Assistant administrator has the authority to manage sound on/off, screen sharing, sharing and drawing
permissions. However, it does not have the authority to terminate the course or make another student
an assistant manager. In the event that the person administering the course leaves the course due to any
connection problem, the assistant administrator assumes the role of the main administrator. In the
event that the main administrator returns to the course, the assistant administrator automatically
returns to his previous position.
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What Happens if Live Class Ends due to Connection Problem?
In this case, the student continues the lesson for 2 more minutes. If a student is designated as a
co-administrator at the beginning of the course, then he/she is the manager. In case of returning to the
lesson again, the lesson will continue from where it left off. If students cannot return to the lesson
within two minutes, the lesson is terminated.
What Should You Do if You Get "Sdk init failed-14" Error while Opening EBA Live
Course Application?

Figure 5. EBA Live Course Setup Wizard

Figure 6. EBA Live Course Upload Timer

Figure 7. EBA Live Course Error Warning

This error occurs when the live lesson application is open. If the application is checked
whether it is closed and the error continues, the computer must be restarted.
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If the program is reloaded repeatedly, an error may occur. For this reason, if the program is
removed from the add remove section, deleted from the downloads section and the recycle bin and
reinstalled, the “sdk init failed-14 error” is not received.
Can I Do Live Lessons on MacOS Operating System?
Yes, it can be done.
Points Students Should Know about EBA Live Course Application
When Can I Attend the Class?
When the start time of the lesson comes and 2 minutes before the lesson, it is possible to enter
the Live Lesson. Since the "Join" button will appear as long as the course is active, the course can be
entered as long as the time has not expired.
I Attended the Live Lesson but My Teacher did not Come. What Should I Do?
In this case, it is necessary to wait after clicking the "Join" button. Because the teacher can
attend the lesson even if it is late. After the teacher joins the lesson, the lesson starts automatically on
the screen.
When I Click "Join Live Class" I Get Connection Error. What Should I Do?
 If Windows 7 is used, it is necessary to check that all of them are installed by
checking the latest updates of the operating system from Windows Update.
 Microsoft's program that offers easy fix solutions should be installed on computers
and tried again.
 It is necessary to check whether the antivirus program used allows access to "EBA
Live Course".
 Windows firewall should be turned off as it may restrict internet access of “EBA Live
Course”.
 EBA users should visit http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/ link.
I Get System Error while Opening "EBA Live Course". What should I Do?
In case of using the old version of Windows, there is a possibility that some files on the
computers are missing. To fix this, the program recommended by Microsoft for such problems should
be installed and tried again.
I got the alert: “EBA Live Course Updated!” Do I Need to Delete the Old Version of the
App?
It needs to be deleted. It is enough to download the updated application and complete the
installation.
Can I Do Live Lessons on MacOS Operating System?
On computers with MacOS operating system, similar steps can be followed and the course can
be entered.
Discussion, Conclusion and Suggestions
The COVID-19 pandemic spreads to hundreds of countries in the world and changed many
situations in a short time. One of the rapid and difficult changes has been experienced in the field of
distance education, which is carried out accurately and precisely in a limited time. Along with the
distance education application during the pandemic process, the teachers had to use the EBA Live
Lesson Application quite intensively. For this reason, the need to analyze the features and interfaces of
the EBA Live Course Application has arisen. In this respect, the research was carried out in order to
witness a process where the understanding of education, which shifted to a completely different axis
during the virus epidemic process, gained wealth with online platforms, distance education and live
lesson applications, and to examine the features offered by the "EBA Live Course Application".
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During the pandemic process, education was moved to the house and exams were held online.
Both students and teachers quickly moved to the house, and whiteboards, tablets, desktop computers
and mobile phones became as educational tools. EBA has become the biggest school for millions of
students. The Ministry of National Education has explained in detail the workflow for the EBA Live
Lesson Application as what to do before and during the lesson. The use cases of different operating
systems, connection errors during Live Lessons, audio settings and screen settings to be made during
live lessons are explained in detail by Fatih Project Coordinators and the EBA Help Center on the
internet.
The prominent results of this research, in which the interface for the EBA Live Course
Application was introduced, are as follows: The authority to create Live Lessons is available to
administrators and teachers. It is not possible to assign Live Lessons to teachers who do not have the
technological opportunity. In order to conduct Live Lessons, tablets and mobile phones must have the
latest versions of IOS 11 and above, Android 5.0 and above. In order to follow the Live Lessons,
parents are notified about the date and time of the lesson. EBA Live Lesson interface allows to send
Live Lessons to a maximum of 6 branches and 300 students. Even if there are disconnections during
Live Lessons, lessons can be re-entered. Live Lessons consist of 30 minutes. The fact that the antivirus
programs on the computers are closed makes it easier to participate in the Live Lessons. In order to
avoid connection errors during Live Lessons, necessary updates must be made on computers, tablets or
mobile phones. There are interruptions in the EBA Live Lesson panel due to the problems experienced
on the internet during the Live Lessons. Due to connection errors experienced during Live Lessons,
one or more students may be appointed as assistant administrators by the lesson teacher. In case of
starting Live Lessons sequentially, "sdk init failed-14" warning may be received. In order to avoid this
warning, the program must be deleted from the "Add or Remove Programs" section, the "Downloads"
section and the "Recycle Bin" on the computers. In terms of making preparations for the lesson,
teachers can log in to the EBA Live Lesson interface 5 minutes before and students 2 minutes before.
In case of updating the Live Lessons from computers with MacOS operating system, the lessons can
be followed by logging into the EBA Live Lesson panel. In the light of all these results, it is concluded
that the EBA Live Lesson Application will be more beneficial as a result of the reinforcement of the
necessary infrastructure for the EBA Live Lesson Application, the system features and the
introduction of the program interface sufficiently.
Accordingly, the following recommendations were made:
 It is thought that it would be beneficial to introduce the program interfaces in the EBA
Live Lesson Application and to continue the academic support trainings related to this
in a way that includes all teachers.
 Since all the studies on the EBA Live Lesson Application will constitute an important
basis for the program to be developed in the future and the changing understanding of
education, it is thought that it would be appropriate to take the opinions of teachers,
students and administrators on this issue.
 The technical errors in the EBA Live Lesson panel should be minimized and the
problems experienced in this regard should be minimized.
 It would be appropriate for teachers not to activate the "Close Class Entry" button on
the EBA Live Lesson panel against disconnections and connection errors on the
Internet for a healthier lesson.
 In order not to receive the "sdk init failed-14" error during Live Lessons, the workflow
for this should be followed by the teachers and students.
 Mobile phones and tablets to be used in Live Lessons must use Android 5.0 and above
and IOS 11 and above.
 In case of using Windows 7 version on computers, necessary updates must be made.
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“Covid-19” Salgını Sürecinde Uygulamaya Konulan Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) Canlı Ders Uygulamasına Yönelik Bir İnceleme

Davut ATMACA1
Öz

Anahtar Kelimeler

Pandemi sürecinde yasakların gelmesiyle salgına hazırlıksız yakalanan eğitim
sektörü, altyapısı henüz yeterli olmayan uzaktan eğitim sürecine geçmek zorunda
kalmıştır. Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerin hayatına Eğitim Bilişim Ağı alt
yapısını kullanan Canlı Ders Uygulaması dahil olmuştur. Bu araştırma, Covid-19
salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan EBA
Canlı Ders Uygulamasına yönelik görüntü özellikleri ve ara yüzü incelemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan araştırmada nitel araştırma modeli
benimsenerek, EBA Canlı Ders Uygulamasındaki program ara yüzünü tanıtan iş
akışı verileri doküman analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmada, EBA Canlı
Ders Uygulamasına yönelik olarak yönetici, öğretmen ve öğrencilerin izlemesi
gereken iş akışı tanıtılmıştır. Araştırma sonunda teknolojik imkanı olmayan
öğretmenlere ders ataması yapılmaması, bir ders süresinin 30 dakikadan
oluşması, Windows 7 sürümünün kullanıldığı bilgisayarlarda gerekli
güncellemelerin yapılması yönünde bulgular öne çıkmıştır. Tablet benzeri
cihazlarda Canlı Derslerin sorunsuz şekilde yapılabilmesi için son sürümlerin
yüklü olması gerekmektedir. Araştırmadaki sonuçlara göre; EBA kullanıcılarının
http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/ linkini ziyaret etmeleri durumunda daha basit
bir iş akışının sağlanacağı düşünülmektedir. Canlı derslerin sorunsuz bir şekilde
yapılabilmesi için bilgisayarlarda Windows 8 ve üzeri sürüm kullanılması
gerekmektedir. Cep telefonlarında IOS 11 ve üzeri, Android cihazlarda 5.0 ve
üzeri sürümlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
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Giriş
Bazı ülkelerin eğitim sisteminin kilitlenmesine yol açan Covid-19 salgını, öğrenme açısından
Dünya çapında bir paradigma değişimi yaşanmasına neden olmuştur. Çoğu ülke, geleneksel sınıfların
hakim olduğu yüz yüze eğitimden dijital öğrenmeye doğru bir geçiş evresi yaşamıştır. Halen dünyanın
çeşitli yerlerinde değişik eğitim kurumlarına kayıtlı olan öğrencilerin çoğu, öğrenme şekillerini yüz
yüze eğitimden dijital öğrenmeye doğru kaydırmaktadır (Mulenba ve Marban, 2020). Örneğin Çin’de
Covid-19 salgını sürecinde 270 milyon öğrenci çevrimiçi eğitime katılmıştır (Zhou, vd., 2020). Çin
hükümeti tarafından ülke çapında “Öğrenmeyi Durdurmadan Sınıfları Askıya Alma” adlı eğitim
girişimi başlatılmıştır (Zhang, vd., 2020).
Dünya, Covid-19 salgını nedeniyle oluşan yeni durumlarla mücadele ederken, eğitim
yöneticileri öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını çevrimiçi platformlar ve uzaktan eğitim çözümleri
aracılığıyla karşılamak için çaba göstermektedir. Milyonlarca öğrenci ve eğitimci salgın nedeniyle
okulların kapanması ve diğer sınırlamalardan etkilenmektedir (Özer, 2020). Dünya genelinde oluşan
panik nedeniyle “evde kalın” çağrısını desteklemek için ülkeler eğitim süreçlerine geçici süre ara
vermekte, bunun yerine öğrencilerin uzaktan eğitim almaları desteklenmektedir (Üstün ve Özçiftçi,
2020).
Türkiye’de yaklaşık 1 milyon öğretmen ve 18 milyon öğrenci salgın nedeniyle okulların
kapanması ve diğer kısıtlamalardan etkilenmiştir. COVID-19 salgını sürecinde eğitim hizmetlerinin
devam etmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir takım adımlar atılmıştır. Okulların kapanması
kararı sonrasında etkili bir dijital eğitim platformu olarak Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) altyapısı
güçlendirilmiş ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile uzaktan eğitim kapsamında işbirliği
yapılmıştır (Özer, 2020). Bu durum uzaktan eğitimin öneminin yeniden sorgulanmasına neden
olmuştur. Günümüzde uzaktan eğitim süreci özellikle yükseköğretim açısından bilindik bir süreç olsa
da, ilk ve orta dereceli okullar açısından oldukça yeni bir uygulama olarak göze çarpmaktadır.
Yaşanılan virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yaklaşımının ilerleyen süreçte daha fazla önem
kazanacağı düşünülmektedir.
Uzaktan eğitim, kişilerin istedikleri yerde ve istedikleri zamanda bilgisayar üzerinden eğitim
almalarını sağlayan bir eğitim sistemidir. İnternetin hızla gelişmesi eğitim yöntemlerinin gelişmesini
de sağlamıştır. WWW (World Wide Web), öğretimin etkili bir şekilde aktarılabilmesi için dinamik,
güçlü ve etkileşimli bir araç haline gelmiştir (Özarslan vd., 2007: 159). Gilani (2020) öğrenmenin
kalitesinin dijital erişim seviyesiyle paralel olduğunu ifade etmiştir.
Ventayin (2018) çevrimiçi
eğitimde öğretmen yeterlikleri, zaman yönetimi ve uzaktan eğitim deneyiminin önemine değinmiştir.
Kerres (2020) medikal sektörün zorluklarla baş etmede eğitim sektörüne göre nispeten iyi durumda
olduğunu, ancak eğitim sektöründe dijital yetersizlikler olduğunu belirtmiştir. Jena (2020) karantina
sürecinin dijitalleşmeyi hızlandırdığını ifade etmiştir. Goldschmidt ve Msn (2020) Covid-19 sürecinin
dijital eğitim tsunamisine neden olduğunu söylemiştir.
Dünyada yaklaşık üç asır önce başlayan uzaktan eğitim çalışmaları, Türkiye’de yaklaşık iki
asır sonra gündeme gelmiş ve çok kısa süre içerisinde eğitimde ana akımın bir parçası olmuştur.
Ülkemizde 1923 yılından 1960’lı yıllara kadar uzaktan eğitim önce kavramsal olarak tartışılmıştır.
1970’li yıllardan sonra farklı girişimlerle orta eğitim düzeyinde uzaktan eğitim çalışmaları yapılmış,
birtakım tecrübeler edinilmiş ve sınırlı da olsa ilerleme kaydedilmiştir. 1980 sonrası bu uygulamalar
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin de kurulmasıyla yükseköğretime taşınmıştır. 1980 ve
1990’lı yıllarda uzaktan eğitim ilk, orta ve yükseköğretim düzeyinde olgunlaşmış ve büyük öğrenci
kitlelerini bünyesinde barındıran bir sistem haline gelmiştir. Bu yıllarda kazanılan başarılar ile uzaktan
eğitim büyük ilgi ve kabul görmüştür. 1990’lı yılların sonundan 2000’li yılların başından itibaren bilgi
ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında yaşanan gelişmelerle uzaktan eğitim ile sunulan eğitim
fırsatları artmış ve uzaktan eğitim milyonları bulan öğrenci sayısıyla ülkemizde eğitimde ana akımın
bir parçası olmuştur (Bozkurt, 2017: 85).
Uzaktan Eğitim modellerinin en önemli amacı, kalabalık kitlelerin ilgili eğitimleri
bulundukları yerden ve zamanda almalarıdır. Eğitim alan kişilere sunulan bu esneklik, eğitimin
alınmasını kolaylaştırmaktadır (Dinçer, 2006). Bunun yanı sıra bilgisayar ve internetin sunmuş olduğu
farklı formatlarda veri aktarma olanağı, internet üzerinden verilen eğitimi her düzeyde popüler bir
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duruma getirmektedir (Akdemir, 2011). Türkiye’de son yıllarda dijital bir eğitim platformu olan
EBA’nın popülerliği artarak devam etmektedir. Türkiye’de, uzaktan eğitim süreci 23 Mart 2020
tarihinden itibaren dijital eğitim platformu EBA Canlı Ders Uygulaması aracılığıyla yürütülmektedir.
Bu süreçte yaklaşık 22.7 milyar tıklanma sayısıyla EBA uygulaması, Türkiye’de en çok ziyaret edilen
10. site, Dünya’da ise en çok ziyaret edilen 3. eğitim sitesi olmuştur. EBA’ ya ilişkin mobil uygulama
Android cihazlarda 16.7 milyon, İOS cihazlar için 1.8 milyon indirilme sayısına ulaşmıştır. Uzaktan
eğitim sürecinde 7.383.213 öğrenci, 1.030.516 öğretmen EBA’yı aktif olarak kullanmış, toplam
5.954.174 Canlı Ders yapılmıştır.
Eğitim Bişim Ağı (EBA), bilgi toplumuna dönüşümü sağlamak, eğitimde bilişim kültürünü
sistemli ve planlı bir politika ile yaygınlaştırmak ve eğitimin bilişim gereksinimlerini karşılamak
amacıyla; arama motoru, sosyal ağ, e-ansiklopedi gibi çağın dinamik sistemlerinden harmanlanarak
oluşturulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm eğitsel enformatik sistemini taşıyabilecek, genişleyebilir
bir web uygulamaları projesidir (Çakmak ve Taşkıran, 2017: 285-286). Mili Eğitim Bakanlığı
COVID-19 pandemisinde bu uygulamayı daha da geliştirerek, tartışma, görsel,-e içerik, -e dergi, -e
kitap, haber, video, ses, -e müfredat modüllerine ek olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci
yarısından itibaren “EBA Canlı Ders”, “EBA Online Ders”, “EBA Canlı Sınıf” olarak bilinen
çevrimiçi ders modülünü eklemiştir.
Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafenin ortadan kaldırarak
etkileşimli ders işleme imkânı sağlayan EBA Canlı Sınıf Uygulaması, pilot olarak 30 Mart 2020
tarihinde başlamıştır. Ardından 13.04.2020 tarihinde önce 8. ve 12. Sınıf öğrencileri için, daha sonra
23.04.2020 tarihinde ilkokulların 3 ve 4. Sınıfları ile birlikte ortaokul, liselerin üst sınıflarını da
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Milli Eğitim Müdürlükleri canlı ders oluşturma ve düzenlenme sorumluluğunu başta okul
idarecilerine ardından tüm öğretmenlere bırakmıştır. Bu doğrultuda öğretmenler, sistem tarafından
kendi branşlarına tanımlanan saat aralıkları için canlı ders planlamalarını kendileri yapmışlardır. Sınıf
bazlı olarak haftalık çizelgelere göre tanımlanan dersler, öğretmenler tarafından canlı ders şeklinde
yürütülmüştür. Ders verimi ve kalitesini arttırabilmek için her sınıfın ders yapabileceği saatler farklı
olarak planlanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin, canlı derse ilişkin bilgileri, EBA ana sayfasının sağ üst
bölümde yer alan bildirimler alanından ya da sol üst bölümde yer alan canlı ders alanını tıklayarak
takip etmelerine imkân tanınmıştır. Bunun yanında EBA Canlı Ders Uygulaması başlangıçta sadece
Liselere Giriş Sınavı’na yönelik dersler için (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,
Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) uygulanırken daha
sonra tüm dersler bu kapsama alınmıştır.
Eğitim Bilişim Ağı ile ilgili geçmiş araştırmalarda; Aktay ve Keskin (2016) Eğitim Bilişim
Ağı’nın ders modülü ve kurs modülü bileşenlerini incelemiştir. Fidan vd., (2016) yaptıkları
araştırmada Eğitim Bilişim Ağı’nın sınıf öğretmenleri tarafından kullanışlı ve etkin bir site olarak
görüldüğünü ifade etmiştir. Timur vd., (2017) ortaokul öğrencilerinin EBA’yı eğitsel içerikler
açısından faydalı bulduklarını söylemiştir. Ateş vd. (2015) Eğitim Bilişim Ağı’ndaki Türkçe
videoların eğitsel açıdan oldukça yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Çakmak ve Taşkıran (2017)
EBA’nın öğrenime kolaylık sağladığını, ancak bu platformdan yeteri kadar yararlanılmadığını
söylemiştir. Pala vd., (2017) EBA videolar bölümü ve genel tasarımda bazı sorunlar olduğunu
belirtmiştir. Durmuşçelebi ve Temircan (2017) bazı öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı’ndaki eğitim
içeriklerini kullanmakta zorlandıklarını vurgulamıştır. Tüysüz ve Çümen (2016) Eğitim Bilişim
Ağı’ndaki ders içeriklerinin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Yılmaz (2013) Fatih Projesi kapsamında
başlatılan Eğitim Bilişim Ağı projesinin etkileşimli ve dinamik bir platform olduğunu belirtmiştir.
Şahin ve Erman (2019) tarih öğretmenleriyle yaptığı araştırmada Eğitim Bilişim Ağı’na yönelik
tasarım karışıklığının giderilmesi önerisinde bulunmuştur. Bertiz (2017) Eğitim Bilişim Ağı’nın
kullanılabilirlik düzeyine yönelik yaptığı araştırmada sistemin kullanılabilirlik düzeyini yüksek
seviyede bulmuştur. Arkan ve Kaya (2018) 2023 Eğitim Vizyonu açısından Eğitim Bilişim Ağı’nın
toplumsal bir gereklilik olduğunu belirtmiştir. Kapıdere ve Çetinkaya (2017) Eğitim Bilişim Ağı’nın
mobil içeriğinin basit, sade ve kolay bir içeriğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Karaçorlu (2019) Eğitim
Bilişim Ağı’nda yeteri kadar kavram haritası ve infografiğin bulunmadığını söylemiştir. Yurdakal
(2019) Eğitim Bilişim Ağı’na en çok bilgisayar ve cep telefonu ile erişim sağlandığını, site içi
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uygulama ile donma hataları ile çok sık olarak karşılaşıldığını belirtmiştir. Türker ve Güven (2016)
EBA’daki altyapı eksikliklerinden dolayı öğretmenlerin sistemi yeteri kadar kullanamadığını
belirtmiştir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde Eğitim Bilişim Ağı’nın daha çok içerik, genel
tasarım ve kullanım kolaylığı bağlamında değerlendirildiği görülmüştür.
Çevrimiçi ders uygulamalarıyla ilgili araştırmalarda Çakın ve Akyavuz (2020) uzaktan
eğitimde öğrenci motivasyonu ve öğretmen sorunlarını incelemiştir. Demir ve Özdaş (2020) uzaktan
eğitim faaliyetlerini öğretmenler açısından ele almıştır. Gören vd., (2020) uzaktan eğitim faaliyetlerini
Ankara ili özelinde değerlendirmiştir. Özdoğan ve Berkant (2020) uzaktan eğitime yönelik öğretmen,
öğrenci, veli ve yönetici görüşlerini geniş bir perspektiften ele almıştır. Arslan ve Şumuer (2020) Canlı
Derslerdeki sınıf yönetimi sorunlarına öğretmen açısından bakmıştır. Doğan ve Koçak (2020) uzaktan
eğitim faaliyetlerini EBA sistemine bağlı olarak incelemiştir. Balaman ve Tiryaki (2021) uzaktan
eğitimin olumlu ve olumsuz yanları, öğretmen yeterlilikleri ve uzaktan eğitimde değerlendirme
süreçlerini öğretmen görüşlerine göre incelemiştir. Kabapınar vd., (2021) sınıf öğretmeni ve velilerin
gözünden uzaktan eğitimi süreç boyutuyla ele alıp, öğrencilerin uzaktan eğitime katılamama nedenleri
ile yaşanan sorunları incelemiştir. Başaran vd., (2021) uzaktan eğitimde öğretmenlerin teknolojik
yeterlilik ve teknolojik hazırbulunuşluklarını incelemiştir. Şimdiye kadar yapılan araştırmaların
uzaktan eğitimde öğretmen yeterlilikleri, zaman yönetimi, canlı derslerdeki sınıf yönetimi, uzaktan
eğitime yönelik öğrenci katılımı, uzaktan eğitimdeki teknolojik yeterlilikler ve uzaktan eğitimde
paydaş görüşleri gibi konulara dayandığı görülmüştür. Bu nedenle EBA Canlı Ders Uygulaması ara
yüz ve imaj özelliklerine yönelik literatürde boşluk olduğu tespit edilmiştir.
Günümüzde çeşitli çevreler tarafından ifade edilen, “Dünya bundan sonra aynı Dünya
olmayacak” ifadesi salgın süreci bize hiç bir şeyin diğerinden bağımsız olmadığını; eğitim, sağlık,
sosyoloji vb. ilişkilerin yeniden yorumlanacağı yeni bir dünya düzenine doğru gidildiğini
göstermektedir. Buradan hareketle, salgın nedeniyle zorunlu olarak uygulamaya giren uzaktan
eğitimin bir süre sonra koşullar normale dönse bile devam edeceği ve artık tamamen eskiye
dönülmeyeceği açıkça görülmektedir. Öte yandan okulların sürekli kapanması, öğrenmede sürekliliği
sağlamak açısından başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim çevrelerine büyük zorluklar
getirmektedir (Chang ve Satako, 2020). Ayrıca gönüllülük esasına göre kendi sağlıklarını tehlikeye
atma pahasına, uygun olmayan ortamlarda özveriyle çalışan öğretmenlerin, kamera karşısında ders
anlatma konusunda çok fazla deneyimlerinin olmadığı ve bu konuda çeşitli problemler yaşandığı
bilinmektedir. Eğitim Bilişim Ağı Canlı Ders Uygulaması’na yönelik program ara yüzü ve görüntü
özelliklerinin incelendiği bu araştırma, canlı derslerde izlenmesi gereken iş akışını göstermesi
bakımından önem arz etmektedir. Bu süreçte kazanılan deneyimlerin, bundan sonraki uzaktan eğitim
etkinliklerinde daha başarılı olması açısından araştırmanın uzaktan eğitim ile ilgili alan yazına önemli
katkılarda bulunacağı öngörülmektedir.
Yöntem
Araştırma Modeli
EBA Canlı Ders Uygulamasına yönelik sistem ve ara yüzlerin incelendiği araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden durumsal araştırma kullanılmıştır. Durum çalışmaları bilimsel sorulara
cevap aramada ayırt edici bir yaklaşım olarak görülmektedir (Büyüköztürk vd., 2013). Nitel araştırma,
birtakım nitel veri toplama yöntemlerinin kullanılarak, algı ve olayların doğal ortamda ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırmadır. Durum çalışmasının en belirgin
özelliği ise belli bir durumu derinliğine araştırarak belli sonuçlar ortaya koymaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2013).
Veri Toplama Aracı
EBA Canlı Ders Uygulaması’ndaki ara yüz ve imaj özelliklerinin incelendiği bu araştırmada
araştırma verileri Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfası, İzmir İl Milli
Eğitim Fatih Projesi Koordinatörlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı EBA Yardım Merkezi’nce üretilen
içerikler ile Youtube’deki kullanıcıların canlı derslere yönelik oluşturulan içeriklerden 3 aylık bir
sürede toplanarak doküman analizine göre çözümlenmiştir.
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Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin çözümlenmesi doküman analizine göre yapılmıştır. Bu veriler
aracılığıyla betimleyici bilgi sağlamanın yanında, hipotez ve kategorilerdeki değişim ve gelişim de
takip edilebilmektedir (Merriam, 2013). Bu bağlamda Fatih Koordinatörlüklerince üretilen yönerge ve
iş akış şemaları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://ders.eba.gov.tr/yardim-sss/ internet sitesindeki
Canlı Ders Uygulaması iş akış materyalleri doküman analizi ile incelenmiştir.
Bulgular
Bulgular ve yorumlar bölümü; okul yöneticilerinin EBA’da canlı ders oluşturmada dikkat
etmesi gereken noktalar, canlı ders uygulamasına yönelik öğretmenlerin bilmesi gereken noktalar ve
canlı ders uygulamasına ilişkin öğrencilerin bilmesi gereken noktalar olarak bölümlenmiştir.
Okul Yöneticilerinin EBA’da Canlı Ders Oluşturmada Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
Nelerdir?
 EBA Canlı Sınıf oluşturma yetkisi müdür, müdür yardımcılarında ve öğretmenlerde
bulunmaktadır.
 Okul idarelerince, bilgisayarı ve internet bağlantısı olmayan öğretmenlere ders ataması
yapılmamaktadır.
 Okul yöneticilerinin “Canlı Dersi Nasıl Oluştururum?” adlı videoyu izlemeleri
gerekmektedir.
 EBA’da Canlı Ders yapacak öğretmenlerin “EBA ile Uzaktan Eğitim” ve “EBA
Akademik Destek ile Uzaktan Eğitim” kurslarını izlemeleri gerekmektedir.
 Her okulun canlı ders yapacağı saatler farklı belirlendiğinden, bu saatlerde birden fazla
öğretmen ve ders ataması gerçekleştirilebilmektedir.
 EBA’ da Canlı Dersleri oluştururken mutlaka ilgili öğretmenin seçilmesi gerekmektedir.
 EBA Canlı Ders Uygulamasının öğretmen ve öğrenciler tarafından “UYGULAMAYI
İNDİR” butonundan mutlaka indirilmesi gerekmektedir.
 Tablet ve cep telefonlarında IOS 11 ve üzeri, Android 5.0 ve üzeri sürüm kullanılmasının
duyurulması gerekmektedir.
 Ders esnasında gerekli olmadıkça öğretmen ve öğrencilerin kameralarının açılmamasının
hatırlatılması gerektiği önemle vurgulanmaktadır.
Bilgisayar ve interneti olmayan öğretmenlere ders ataması yapılmaması, ders esnasında
öğretmen ve öğrencilerin gerekli olmadıkça kameralarının açılmaması dikkat çekici bulgular olarak
görülmüştür.
Öğretmenlerin EBA Canlı Ders Uygulamasına Yönelik Bilmesi Gereken Noktalara İlişkin
Bulgular
Kimler Canlı Ders Oluşturabilir?
Canlı ders oluşturma yetkisi okul idarecileri ile öğretmenlerde bulunmaktadır. Okul idarecileri
veya öğretmenler; sınıf bilgisini girerek, ders öğretmeni seçip, dersin yapılacağı tarih ve saate dersleri
atayabilmektedir.
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“Canlı Dersler” Sayfasını Kimler Görebilir?

Şekil 1. Canlı Dersim Var mı Arayüzü

Bu sayfa sadece öğretmen, öğrenci ve okul idarecileri için aktif durumda olan bir sayfa
durumundadır. Velilerin bu sayfaya erişim hakkı bulunmamaktadır. Ancak, velilere, öğrencilere
atanmış canlı derslerle ilgili bildirim gitmektedir.
Velilere, öğrencilere atanmış canlı derslerle ilgili bildirim gitmesi, derslerin takibinin
yapılması açısından olumlu bir durum olarak yorumlanmıştır.
Canlı Ders En Fazla Kaç Şubeye Gönderilebilir?
En fazla 6 şubeye canlı ders gönderilebilmektedir.
En Fazla Kaç Öğrenciye Canlı Ders Gönderilebilir?
En fazla 300 öğrenciye canlı ders gönderilebilmektedir.
Canlı Derse, Seçilen Öğretmen ve Öğrenciler Dışında Kimler Katılabilir?
Canlı derslere, öğretmen, öğrenci ve yönetici dışında kimse katılamamaktadır.
Oluşturulan Canlı Dersler Sonradan Güncellenebilir mi?
Dersin başlamasına 15 dakika kalana kadar okul yöneticileri ders ve şube bilgilerini
güncelleyip, iptal edebilmektedirler. “Harici Canlı Ders Ekle” panelinden öğretmenler de ekledikleri
Canlı Dersleri iptal edip, inceleyebilmektedirler. Yanlış ders atanması durumunda bu dersin silinmesi
gerekmektedir. Ardından tekrar ders oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan Canlı Derslerin
durumu “Derslerin Durumunu Güncelle” butonundan görülebilmektedir.
Canlı Dersi Ne Zaman Başlatabilirim?
 EBA Mesleki Gelişim Alanı ve Youtube kanalında “EBA ile Uzaktan Eğitim” ve EBA
Akademik Destek ile Uzaktan Eğitim” kursları açılmıştır.
 EBA Canlı Ders Uygulamasının izlenebilmesi için Windows, IOS 11 ve üzeri bilgisayar
ile Android 5.0 üzeri tablet ve cep telefonlarının kullanılabileceği bildirilmiştir.
 Veliler ve öğrencilerin WhatsApp grupları veya çeşitli iletişim kanalları kullanılarak Canlı
Ders başlamadan önce öğretmenler tarafından bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 Canlı Dersler esnasında öğrencilerin kameralarının kapalı tutulmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
 Öğretmenler, dersin başlamasına geç kalsalar bile ders süresi bitmediği müddetçe derslere
girebileceklerdir.
 Bir ders süresi 30 dakikadan oluşmaktadır.
 Ders sırasında öğretmenler tarafından kullanılacak materyallerin (sunum, dökuman,
görsel, video vb.) önceden hazırlanması bakımından Canlı Dersler, derse 5 dakika kala
başlatılabilecektir.
 Ders öncesinde bilgisayarlarının kamera ve mikrofonların test edilmesi bu konudaki
aksaklıkları minimuma indirecektir.
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Canlı Dersin sağlıklı olarak başlayabilmesi için bilgisayarın antivirüs programının kapalı
olması gerekmektedir (MEB, 2020).

Bir ders süresinin 30 dakikadan oluşması, öğretmenlere yönelik açılan uzaktan eğitim ve
akademik destek kursları en çarpıcı bulgular olarak göze çarpmaktadır.
Canlı Derse Geç Kalırsam veya Dersi Vaktinde Başlatamazsam Ders İptal Olur mu?
Hayır. İptal olmamaktadır. Dersin başlamaması durumunda öğrenciler derse katılabilmektedir.
Ancak, öğrenciler bu süreçte birbirleri ile iletişim kuramamaktadır. Ekranda öğretmenin dersi
başlatmasını beklemektedirler. Bu durumda ders, size ayrılan süre boyunca yapılabilmektedir.
“Başlat” Düğmesine Tıkladığımda Bağlantı Hatası Almamak İçin Ne Yapmalıyım?
Windows 7 kullanıcısı olmanız durumunda ilgili güncelleştirmeler yapılabilmektedir.
Antivirüs programı kullanılmıyorsa izleri takip edilip, Windows güvenlik duvarının kapatılması
gerekmektedir.
Canlı Ders Sırasında Katılımcılarla İlgili Genel Ayarlar Nasıl Yapılır?

Şekil 2. Genel Ayarlar Ara Yüzü

EBA Canlı Ders içindeki katılımcılar bölümüne tıklandığında “Fazlası” butonundan
katılımcılarla ilgili ayarlar yapılabilmektedir.
Katılımcılar, öğretmen tarafından derslere sesi kapalı veya açık şekilde alınabilmektedir.
Katılımcılara seslerini açma ve kapatma yetkisi verilebilmektedir. Aynı zamanda ders giriş ve
çıkışlarında istenilmesi durumunda zil sesi açılıp kapatılabilmektedir. Aynı ayarlar kamera ayarı
yapılarak görüntü ayarı için de yapılabilmektedir.
Öğretmen dersi başlattıktan sonra derse giriş ve çıkışları kapatıp, öğrencilerin derse giriş ve
çıkışlarını ayarlayabilmektedir. Ancak, internetteki bağlantı ve kopma hataları dikkate alındığında,
derslere giriş ve çıkışların kapatılmamasının yerinde olacağı düşünülmektedir.
Ders Sırasında Katılımcıların Sesini Nasıl Kapatabilirim?

Şekil 3. Ses Ayarı Ara Yüzü
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Katılımcılara tıkladığımızda ders içindeki öğrencilerin listesi görülmektedir. Alt bölümde yer
alan “Herkesin Sesini Aç” ve “Herkesin Sesini Kapat” düğmeleri ile katılımcıların sesi açıp
kapatılabilmektedir.
Ses ayarları ile ilgili olarak “Fazlası” butonundan öğrenciler derse sesleri kapalı olarak da
alınabilmektedir.
Sohbet Bölümünü Nasıl Kontrol Edebilirim?

Şekil 4. Sohbet Ayarları Ara Yüzü

“Sohbet” butonuna tıklandığında üç nokta bölümünden gerekli ayarlar yapılabilmektedir.
Sohbet butonu aynı zamanda öğrencilerin soru sormasına veya bağlantı hatalarını öğretmene
bildirmesine imkân sağlamaktadır.
Yardımcı Yönetici Özelliği Nedir?
Ders sırasında bir veya birkaç öğrenci yardımcı yönetici olarak belirlenebilmektedir. Yardımcı
yönetici; ses açma/kapama, ekran paylaşma, paylaşım ve çizim izinlerini yönetme yetkisine sahiptir.
Ancak, dersi sonlandırma veya başka bir öğrenciyi yardımcı yönetme yapma yetkisi bulunmamaktadır.
Dersi yöneten kişinin herhangi bir bağlantı sorunu nedeniyle dersten ayrılması durumunda yardımcı
yönetici asıl yönetici görevini üstlenmektedir. Asıl yöneticinin derse dönmesi durumunda ise yardımcı
yönetici otomatik olarak eski görevine geri dönmektedir.
Bağlantı Sorunu Nedeniyle Canlı Dersin Sonlanması Durumunda Ne Olur?
Bu durumda öğrenci derse 2 dakika daha devam etmektedir. Eğer dersin başında bir öğrenci
yardımcı yönetici olarak belirlendiyse bu durumda yönetici o olmaktadır. Derse tekrar dönülmesi
durumunda derse kalındığı yerden devam edilmektedir. İki dakika içinde derse yeniden dönülememesi
durumunda öğrencilerin dersi sonlandırılmaktadır.
EBA Canlı Ders Uygulaması Açılırken “Sdk init failed-14” Hatası Alıyorsanız Ne
Yapmalısınız?

308

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2021, Cilt 7, Sayı 3, 301-313

Davut ATMACA

Şekil 5. EBA Canlı Ders Kurulum Sihirbazı

Şekil 6. EBA Canlı Ders Yükleme Zaman Sayacı

Şekil 7. EBA Canlı Ders Hata Uyarısı

Bu hata canlı ders uygulaması açıkken oluşmaktadır. Uygulamanın kapalı olup olmadığı
kontrol edilip, hata alınmaya devam edilmesi durumunda bilgisayar yeniden başlat yapılması
gerekmektedir.
Programın üst üste tekrar yüklenmesi durumunda hata yaşanabilmektedir. Bu nedenle
programın, ekle kaldır bölümünden kaldırılıp, indirilenler bölümünden ve geri dönüşüm kutusundan
da silinip tekrar yüklenmesi durumunda “sdk init failed-14 hatası” alınmamaktadır.
MacOS İşletim Sisteminde Canlı Ders Yapabilir miyim?
Evet yapılabilmektedir.
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Öğrencilerin EBA Canlı Ders Uygulamasına Yönelik Bilmesi Gereken Noktalar
Derse Ne Zaman Katılabilirim?
Dersin başlangıç saati geldiğinde ve derse 2 dakika kala Canlı Derse girilebilmektedir. “Katıl”
düğmesi, ders aktif olduğu müddetçe görüneceğinden, süre dolmadığı müddetçe derse
girilebilmektedir.
Canlı Derse Katıldım. Fakat Öğretmenim Gelmedi. Ne Yapmalıyım?
Bu durumda “Katıl” düğmesine tıklandıktan sonra beklenilmesi gerekmektedir. Çünkü
öğretmen geç de olsa derse katılabilmektedir. Öğretmen derse katıldıktan sonra ekranda ders
kendiliğinden başlamaktadır.
“Canlı Derse Katıl”a Tıkladığımda Bağlantı Hatası Alıyorum. Ne Yapmalıyım?
 Windows 7 kullanılıyorsa, Windows Update’ten işletim sisteminin son güncelleştirmeleri
denetlenerek, hepsinin yüklediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
 Microsoff’un kolay düzeltme çözümleri sunan programınının bilgisayarlara yüklenip
yeniden denenmesi gerekmektedir.
 Kullanılan antivirus programının “EBA Canlı Ders” erişimine izin verip vermediğinin
kontrol edilmesi gerekmektedir.
 Windows
güvenlik duvarının “EBA Canlı
kısıtlayabileceğinden kapatılması gerekmektedir.
 EBA kullanıcılarının
gerekmektedir.

Ders”

http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/

in
linkini

internet

erişimini

ziyaret

etmesi

“EBA Canlı Ders” Açılırken Sistem Hatası Alıyorum. Ne Yapmalıyım ?
Windows eski sürümünün kullanılması durumunda bilgisayarlardaki bazı dosyaların eksik
olma ihtimali bulunmaktadır. Bunu gidermek için Microsoft’un bu tarz sorunlar için önerdiği
programın kurulup yeniden denenmesi gerekmektedir.
“EBA Canlı Ders Güncellendi !” Uyarısı Aldım. Uygulamanın Eski Versiyonunu Silmem
Gerekir mi?
Silinmesi gerekmektedir. Güncellenen uygulamanın indirip kurulumun tamamlanması yeterli
olmaktadır.
MacOS İşletim Sisteminde Canlı Ders Yapabilir miyim?
MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda benzer
girilebilmektedir.

adımlar

uygulanıp

derse

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Covid-19 salgını Dünyadaki yüzlerce ülkeye yayılarak kısa süre içinde birçok durumu
değiştirmiştir. Hızlı ve zorlu değişikliklerden bir tanesi de sınırlı süre içinde doğru ve hassas bir
şekilde yürütülen uzaktan eğitim alanında yaşanmıştır. Salgın sürecinde uzaktan eğitim uygulamasıyla
beraber öğretmenler EBA Canlı Ders Uygulaması’nı oldukça yoğun bir şekilde kullanmak durumunda
kalmışlardır. Bu nedenle EBA Canlı Ders Uygulamasının özellik ve ara yüzlerin incelenerek analiz
edilmesi gereksinimi doğmuştur. Bu bakımdan araştırma, virüs salgını sürecinde bambaşka bir eksene
kayan eğitim anlayışının çevrimiçi platformlar, uzaktan eğitim ve canlı ders uygulamalarıyla zenginlik
kazandığı bir sürece tanıklık etmek, “EBA Canlı Ders Uygulaması” nın sunmuş olduğu özellikleri
incelemek amacıyla yapılmıştır.
Pandemi sürecinde eğitim eve taşınarak, sınavlar çevrimiçi olarak yapılmıştır. Öğrenciler de
öğretmenler de hızlıca eve taşınarak beyaz tahtalar, tabletler, masa üstü bilgisayarlar, cep telefonları
eğitim aracı haline gelmiştir. Milyonlarca öğrencinin en büyük okulu EBA olmuştur. Milli Eğitim
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Bakanlığı EBA Canlı Ders Uygulamasına yönelik iş akışını ders öncesi ve ders sırasında yapılması
gerekenler olarak ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Farklı işletim sistemlerine ait kullanım durumları,
Canlı Dersler sırasında alınan bağlantı hataları, canlı dersler sırasında yapılması gereken ses ayarları
ve ekran ayarları Fatih Projesi Koordinatörlükleri ile internetteki EBA Yardım Merkezi’nce ayrıntılı
olarak açıklanmıştır.
EBA Canlı Ders Uygulamasına yönelik ara yüzün tanıtıldığı bu araştırmada öne çıkan
sonuçlar şu şekildedir: Canlı Ders oluşturma yetkisi yönetici ve öğretmenlerde bulunmaktadır.
Teknolojik imkânı olmayan öğretmenlere Canlı Ders ataması yapılamamaktadır. Canlı Derslerin
gerçekleştirilebilmesi için tablet ve cep telefonlarında IOS 11 ve üzeri, Android 5.0 ve üzeri son
sürümlerin yüklü olması gerekmektedir. Canlı Derslerin takibinin yapılabilmesi açısından velilere
dersin tarih ve saatiyle ilgili bildirim gitmektedir. EBA Canlı Ders ara yüzü, en fazla 6 şube ve 300
öğrenciye Canlı Ders gönderilebilmesine imkan tanımaktadır. Canlı Dersler sırasında kopmalar
yaşansa bile derslere tekrar girilebilmektedir. Canlı Ders süreleri 30 dakikadan oluşmaktadır.
Bilgisayarlardaki antivirus programlarının kapalı olması Canlı Derslere katılımı kolaylaştırmaktadır.
Canlı Dersler sırasında bağlantı hatası alınmaması için bilgisayar, tablet veya cep telefonlarındaki
gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Canlı Dersler sırasında internette yaşanan
sorunlardan dolayı EBA Canlı Ders panelinde kesintiler yaşanmaktadır. Canlı Dersler sırasında
yaşanan bağlantı hatalarından dolayı bir veya bir kaç öğrenci, ders öğretmeni tarafından yardımcı
yönetici olarak atanabilmektedir. Canlı Derslerin ardışık olarak başlatılması durumunda “sdk init
failed-14” uyarısı alınabilmektedir. Bu uyarının alınmaması için programın bilgisayarlardaki “Program
Ekle veya Kaldır” bölümü ile “İndirilenler” bölümü ve “Geri Dönüşüm Kutusu”ndan silinmesi
gerekmektedir. Derse yönelik hazırlıkların yapılması bakımından EBA Canlı Ders ara yüzüne
öğretmenler 5 dakika önce, öğrenciler 2 dakika önce giriş yapabilmektedirler. MacOS işletim
sistemine sahip bilgisayarlardan da Canlı Derslere ilişkin güncellemelerin yapılması durumunda EBA
Canlı Ders paneline giriş yapılıp dersler takip edilebilmektedir. Tüm bu sonuçlar ışığında EBA Canlı
Ders Uygulamasına ilişkin gerekli alt yapının sağlamlaştırılması, sistem özellikleri ve program ara
yüzünün yeteri kadar tanıtılması neticesinde EBA Canlı Ders Uygulamasının daha faydalı olacağı
sonucuna ulaşılmaktadır.
Buna göre şu önerilerde bulunulmuştur:
 EBA Canlı Ders Uygulamasındaki program ara yüzlerinin tanıtımı ve buna ilişkin
akademik destek eğitimlerinin tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde devam ettirilmesinin
faydalı olacağı düşünülmektedir.
 EBA Canlı Ders Uygulamasına yönelik yapılan tüm çalışmalar ilerleyen süreçte
geliştirilecek program ve değişen eğitim anlayışına yönelik önemli bir altlık teşkil
edeceğinden, buna ilişkin öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin görüşlerinin alınmasının
yerinde olacağı düşünülmektedir.
 EBA Canlı Ders panelinde alınan teknik hatalar minimum seviyeye çekilerek bu konuda
yaşanan sıkıntılar en aza indirilmelidir.
 İnternetteki kopma ve bağlantı hatalarına karşı, öğretmenlerin EBA Canlı Ders
panelindeki “Derse Girişleri Kapat” butonunu aktifleştirmemeleri, daha sağlıklı bir ders
işlenmesi bakımından yerinde olacaktır.
 Canlı Dersler sırasında “sdk init failed-14” hatasının alınmaması için öğretmen ve
öğrenciler tarafından buna yönelik iş akışının takip edilmesi gerekmektedir.
 Canlı Derslerde kullanılacak cep telefonu ve tabletlerde Android 5.0 üzeri sürüm ile IOS
11 ve üzeri bir sürümün kullanılması gerekmektedir.
 Bilgisayarlarda Windows 7 sürümünün kullanılması durumunda gerekli güncellemelerin
yapılması gerekmektedir.
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