
EBA da HABER,VİDEO,RESİM vs PAYLAŞIM 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eba.gov.tr/


4. GİRİŞ yaptığınızda sağ üst köşede isminiz görünür.  

 

EBA DA paylaşımda bulunmak için ; 

5_Paylaşım butonuna yada sağ altaki (+) butonuna basınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6_Açılan ekrandaki sıkça sorulan sorular ve kuralları iyi okuyunuz. 

 

 

7_HABER mi paylaşacaksanız haber paylaş butonuna basınız. 

 



 

 

 

 

 

Çıkan üst ekran 

yazısını 

dikkatlice 

okuyunuz. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Alta yazan kurallara göre habere başlık yazınız 

Bilim teknoloji kodlama etkinlik vs kanal seçiniz 

Kısa bir Özet yazınız.5N 1 K dikkat ediniz. 

SAMSUN -  HABER metnini yazınız. 

Arama motorları(Google yandex vs) ve EBA da hangi kelimeler sizi 

haberinizi yönlendirsin araya virgül koyunuz 

Haber içierisinde geçen kelimeler 

Görsel ekleyiniz 

Yasal kuralları kabul edip gönderiniz. 

İncelenip size dönüş bildirilir. 



 

8_VİDEO mu paylaşacaksanız video paylaş butonuna basınız. 

 

Alta yazan kurallara göre videoya başlık yazınız 

İlgili kanal (matematik ,fizik vs. ) seçiniz 

Video nuza ait açıklamayı giriniz 

Arama motorları(Google yandex vs) ve EBA da hangi kelimeler sizi 

videonuza yönlendirsin araya virgül koyunuz 

video içierisinde geçen kelimeler 

16:9 mu 4:3 mu dersek günümüz cihazları yüksek çözünürlüklü kayıt yapar 

dolasıyla 16:9 seçebilirsiniz. 

Video ekleyiniz.600 MB 

boyut sınırdır. 

Yasal kuralları kabul edip gönderiniz. 

İncelenip size dönüş bildirilir. 



 

 

9_SES mi paylaşacaksanız ses paylaş butonuna basınız. 

 

Alta yazan kurallara göre sese başlık yazınız 

Kanal seçiniz (eba şiir vs. ) 

 

Ses açıklaması giriniz en fazla 1000 karakter 

olmalıdır. 

Arama motorları(Google yandex vs) ve EBA da hangi kelimeler sizi 

sesinize yönlendirsin araya virgül koyunuz 

ses içierisinde geçen kelimeler 

Ses ekleyiniz.600 MB 

boyut sınırdır. 

Yasal kuralları kabul edip gönderiniz. 

İncelenip size dönüş bildirilir. 



 

Alta yazan kurallara göre görsele başlık yazınız 

Görsele ait açıklamanızı yazınız 

Görsele ait bilişim, Matematik vs kanal seçiniz 

Çekim tarihini giriniz 

Arama motorları(Google yandex vs) ve EBA da hangi kelimeler sizi 

görselinize yönlendirsin araya virgül koyunuz 

Görsel siyah beyaz mı renkli mi vs seçiniz 

Yasal kuralları kabul edip gönderiniz. 

İncelenip size dönüş bildirilir. 

10_GÖRSEL mi paylaşacaksanız görsel paylaş butonuna basınız. 

 



 

 

 

11_DÖKÜMAN mi paylaşacaksanız döküman paylaş butonuna basınız. 

 

Alta yazan kurallara göre dökümana başlık yazınız 

Doküman kanalı (matematik fizik vs.) seçiniz 

Doküman açıklaması giriniz 1000 KARAKTER sınırlıdır. 

Arama motorları(Google yandex vs) ve EBA da hangi kelimeler sizi 

dökümana yönlendirsin araya virgül koyunuz 

Doküman  hangi sınıfa yönelik (lise,ilkokul vs) 

Doküman ekleyiniz dosya uzantılarına dikkat ediniz 

Pdf xls ppt vs. 

Yasal kuralları kabul edip gönderiniz. 

İncelenip size dönüş bildirilir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12_Dergi mi paylaşacaksanız dergi paylaş butonuna basınız. 

 

Alta yazan kurallara göre dergi başlık yazınız 

Dergi kanalı seçiniz bilim ve çocuk vs. gibi seçiniz 

 Dergi kanalı seçiniz bilim ve çocuk vs. gibi seçiniz 

Yayıncıyı seçiniz 

Yıl seçiniz 

ay seçiniz 

Dergi açıklamasını giriniz 

Arama motorları(Google yandex vs) ve EBA da hangi kelimeler sizi 

dökümana yönlendirsin araya virgül koyunuz 

Dergi ekleyiniz PDF FORMATI olacak 

Dergi için görsel kapak sayfasının görselini giriniz 

Yasal kuralları kabul edip gönderiniz. 

İncelenip size dönüş bildirilir. 


