
 

 

 
OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 
UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMALARI 

 
 

9, 10. 11, 12. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İLE DİPLOMA TELAFFİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE 
 

1. Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencileri EBA (Eğitim Bilişim Ağı)’ya tanımlanamadığından, 
EBA’dan destek alamayacağız. 

2. TRT-EBA ve EBA Tv (TRT dışında da bazı kanallardan yapılan yayınlar) takip edilerek, her sınıf 
seviyesinde (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ile Diploma Telafi Programı sınıfları) meslek dersleri ve 
akademik dersler (Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi ile 9. Sınıf seçmeli Beden Eğitimi dersleri haftalık program yayın akışından 
takip edilmelidir. Merkezimizdeki ders programı hangi gün ise o gün işe gitmeyip (işyerine 
bilgi vererek) uzaktan eğitim takip edilmelidir. Akşam ve gece saatlerinde tekrar saatlerinden 
de takip edilebilir.  

3. Merkezimiz internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklamalar ve uzaktan eğitim 
materyal paylaşımları takip edilmelidir (Merkezimiz ana sayfasında “Uzaktan Eğitim” başlığı 
altında, zaman zaman duyuru ve haberlerde). 

4. Ders programları doğrultusunda öğretmenlerimizin hazırlayacağı materyaller yine 
Merkezimiz “Uzaktan Eğitim” başlığı altında yayınlanacaktır, takip edilmelidir. 

5. Merkezimiz Koordinatör öğretmenleri iş yerlerine geldiklerinde bu hususlarda yönlendirme 
ve destekler vereceklerdir. 

6. Merkezimiz öğretmenlerinin oluşturduğu/oluşturacağı sosyal medya araçları grupları 
vasıtasıyla da uzaktan eğitim destekleri verilecektir.  

7. Bakanlığımızın internet sitesi ve EBA internet sitesi de her gün günlük takip edilerek, uzaktan 
eğitim ile ilgili gelişmeler ve destekleyici materyal ve yayınlardan faydalanılabilir. 

8. Uzaktan ya da yüz yüze dersler arasında dönem sınavları Merkezimizde yüz yüze yapılarak 
dönem puanları oluşturulacaktır. Bu sebeple yapılacak sınavlarda başarılı olabilmek için ders 
takibi ve çalışmak önem arz etmektedir.  

9. Aşağıda verilen linklerden ders konularına göre tekrar testleri bulunmaktadır. Bu testleri 
inceleyiniz ve kendinizi deneyiniz. Linkte açılan e-Kitapları, bir dergi yada kitap açar gibi 
bilgisayarınızın faresi ile açabilirsiniz, dokunmatik ekran cep telefonu yada bilgisayarınızda 
da eliniz ile aynı işlemi yapabilir, üstte çıkan oklarla da sayfalar arası ileri geri gidebilirsiniz  
(Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
derslerimiz için destekleyici materyal). 
 

9.SINIF TEKRAR TESTLERİ  
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ekitaplar/9TEKRAR/9tekrar.html 
10.SINIF TEKRAR TESTLERİ 
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ekitaplar/10TEKRAR/10tekrar.html 
11.SINIF TEKRAR TESLERİ 
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ekitaplar/11TEKRAR/11tekrar.html 
12.SINIF REKRAR TESTLERİ 
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ekitaplar/12TEKRAR/12tekrar.html 
 

Ostim MEM Uzaktan Eğitim Yönetimi 


