ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN EBA KAYIT_BİLGİ GÜNCELLEME
1. http://www.eba.gov.tr/ EBA sitesine internet tarayıcısında açalım.
2. Sağ üst köşede yer alan GİRİŞ butonuna basalım.

3. MEBBİS yada e-DEVLET bilgileri ile giriş istenecektir. İstediğiniz yöntemdeki bilgileri girerek
sisteme giriş sağlayınız.

4. GİRİŞ yaptığınızda sağ üst köşede isminiz görünür.

Lütfen dikkatle bu kısımdan sonrakileri uygulayınız.
5-Sağ üste isminize tıklayınız. Açılan listede profilim bilgisine tıklayınız

6-Açılan profilim sayfasında bilgileriniz görünür. Bu ekranda iken bilgilerinizde görevlendirme çalışma,
ücretli çalışma gibi durumları dikkate almanız önemlidir. Lütfen kadronuzun bulunduğu okul olarak
düzenleme yapınız.

İsminiz burada görünür
Okulunuz burada görünür
Bilgilerinizi buradan düzenleyiniz

Aktiviteleriniz burada görünür

İstatistiki bilgileriniz burada görünür

Eğer bu alan okulunuz görevlendirme okulu yada başka okul görünüryorsa önce DÜZENLE butonuna
basarak açılan listede KADRO OKULunuzu seçip diğer tüm işaretlemeleri yapıp DEĞİŞİKLİLERİ
KAYDET butonuna basınız.

AMAÇ Burada KADROnuzun bulunduğu okul
olması
olmalıdır

7-Ana menüdeki EBA DERS butonuna tıklayınız.

8_EBA ders ekranına girildiğinde SINIFLARIM ve GRUPLARIM a tıklayınız.

9_bu bölümde Okulum yazan yerde görevlendirme durumunuz varsa iki okul yazar siz KADROnuzun
bulunduğu okulu seçip OKULUMU DEĞİŞTİR butonuna basınız. BİLGİLERİMİ GÜNCELLE BUTONU
NA basınız.

10_Girdiğiniz tüm sınıfları Şube Ekle diyerek ekleyiniz ve
her sınıfın penceresindeki güncelle simgesine tıklayınız.

Yaşanabilecek Sıkıntılar:


Eba Türkiye’deki tüm eğitim kurumları tarafından kullanıldığından sistemde yavaşlama ya da girmeme
gibi sorunlar geçici olarak yaşanabilir. Tekrar tekrar deneyiniz.



Eba Sürekli yenilenen bir eğitim portalı olduğundan sistem kendi güncellemelerini yaparken sizden de
zaman zaman güncelleme isteyebilir.



Özellikle iki kuruma birden müdürlük yapan kişilerde sorumlu olduğu okullardan bir tanesi
görünmeyebilir. Bu durumda İlçe Fatih Eğitmenine bilgi veriniz.



Özel okullar Eba ya girebilir fakat Eba Derse giremez.



Ücretli Öğretmenler Eba ya E-okul bilgileri ile mebbis girişinden girmeleri gerekmektedir.



Raporlar kısmı anlık sonuç vermez güncellemeleri yaptıktan bir gün sonra bakmanız daha sağlıklı
olacaktır.



E – Okul listesinde okulunuz ile bağı kalmamış öğretmen var ise İlçe Fatih Projesi sorumlusuna
bildiriniz. (Görevlendirme kaydı açık kalmıştır.)

