Okul KKoordinattı Kullanım Kılavuzzu
O
Okul Koordinatı Uygulaaması Millî Eğitim Bakaanlığı Yenilikk ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü tarafınd
dan Fatih Projesi kapsaamında ihtiyyaç duyulan
n okul koorddinatı verile
erinin
toplanm
ması amacıyyla geliştirilm
miştir.
O
Okul Koordinatı uygulaaması sadecce idarecilerr (Okul Müd
dürü, Müdüür Vekili, Mü
üdür
Yetkili Ö
Öğretmen, Müdür
M
Yard
dımcısı veyaa Müdür Başşyardımcısı)) tarafındann kullanılacaaktır.
Ö
ÖNEMLİ UY
YARILAR
1. DİKK
KAT: Uygulaamayı idareecisi olduğun
nuz okuldayyken çalıştırrmanız
gereekmektedir. Eğer farklı bir konumd
dayken uygulamayı çallıştırıp konu
um
gönderirseniz; uygulama o an bulunduğunuz kon
numu okuluunuzun konu
umu
olarrak kaydede
ecektir. Okuul koordinatının yanlış olmaması
o
iççin lütfen
uygu
ulamayı oku
ulda çalıştırrınız ve konu
um gönderiniz.
2. Eğer okulunuz birden çok binadan olu
uşuyorsa, okul konumuunu ana binada
bulu
unduğunuzd
da gönderinniz.
3. Uyggulamayı kullanmadan öönce cihazınızın konum
m servislerinni (GPS) açın
nız.
4. Cihaazınızda bulunan EBA M
Mobil uygulamasıyla giriş yaptıkta n sonra Oku
ul
Koordinatı uygu
ulamasını k ullanabilirsiniz.
5. Koordinat bilgillerinin doğrruluğu açısın
ndan koordinat bilgilerrini açık alan
nda
(oku
ul bahçesind
de) uygulam
mayı kullanaarak gönderriniz.
6. Bird
den çok okulda idareci oolarak göre
evliyseniz, gö
örevli olduğğunuz okullaarda
ayrı ayrı konum
m gönderim i yapmanız gerekmekte
edir.
AYI CİHAZIN
NIZA YÜKLEEME ve KULLLANMA
UYGULAMA
1) Okul Ko
oordinatı uyygulamasını Google Play’den Okul Koordinatı şeklinde arayarak,
https:///play.google
e.com/storee/apps/detaails?id=tr.go
ov.eba.getccoordinate ya
y da
www.eb
ba.gov.tr/yaardimci‐proogramlar/ko
oordinat adrresinden dee indirebilirssiniz.
22) Uygulam
mayı cihazın
nıza kurunu z.
33) Cihazınıızın konum bilgisini (GPPS’i) açınız.
4)
Okul Kooordinatı
uygulamassını çalıştırınnız.
Okul Koord
dinatı uygullamasını
çalıştırdığınızda eğer ccihazınızda EBA
ulaması yokksa uygulam
ma sizi
Mobil uygu
EBA Mobil Uygulamassını kurmakk için
yönlendire
ecektir.
TAMAM butonuna tıkkladığınızda Google
Play’den EBA uygulam
masını
yükleyebilirsiniz.
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55) Okul ko
oordinatı bilgilerini gön derebilmen
niz için EBA girişi yapmıış olmanız gerekir.
g
Eğer girriş yapmadıyysanız uyguulama sizi yö
önlendirece
ektir. Bu ekrranda “ÖĞR
RETMEN
GİRİŞİ”n
ne tıklayarak kendi ME BBİS bilgileriniz ile girişş yapınız.
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66) Giriş yaptıktan sonra konumuzz uygulamada seçili ola
an okuldaykken Gönderr
butonuna tıklayınızz.
Birden çok
ç okulda görevliysenniz, görevli olduğunuz
o
okullarda
o
ayyrı ayrı konu
um
gönderiimi yapman
nız gerekmeektedir.
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77) Okulunu
uzun konum
m bilgilerini göndermekk için Evet’e
e tıklayınız.

88) Konum bilgisi başarıyla göndeerildi mesajını aldıktan sonra uygulamadan
çıkabilirrsiniz.
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