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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı 
Selçuk, çok merak edilen soruya 

yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "uzaktan eğitimde müfredat nasıl yetişecek" sorusuna yanıt verdi 

ve karma bir modelle öğrencilerin, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler 

uzaktan eğitimle devam edeceğine işaret ederek, "Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu 

değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin 

verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Hocam bir dakika, bir sorum var" başlığıyla hazırlanan videolu paylaşımlarında bu kez, 

"Haftanın iki günü okulda ders yapılıyor ama müfredat nasıl yetişecek?" sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, ders saatlerinin yüz yüze eğitimde azaltıldığını 

ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: 

"Ama müfredat, uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte, karma bir 

modelle öğrencilerimiz, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle 

devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin 

aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. 

TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı." 
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Koronavirüse rağmen Salda'ya 
ziyaretçi akını!



Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nü 2020 yılında 1 

milyona yakın kişi ziyaret etti.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve 

jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olan 

Salda Gölü, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayında ziyarete kapatıldı, 1 Haziran 

2020 tarihinde ise normalleşme adımlarının atılmaya başlanması ile yeniden açıldı.

Türkiye'nin her bölgesinden akın akın ziyaretçinin geldiği Salda Gölü sahilindeki çamurun cilde iyi 

geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz Adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluştu. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı kararıyla gölün bu bölümüne ziyaretçi girişi 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren 

ahşap bariyerler çekilerek yasaklandı.

2018 yılında yaklaşık 500 bin, 2019 yılında ise yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği Salda 

Gölü, pandemi sürecinde 2 ay ziyarete kapalı olmasına rağmen 2020 yılında da 1 milyona yakın 

ziyaretçiyi ağırladı.


