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EBA nedir ?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA); 
sınıf seviyelerine uygun, 

güvenilir bir sosyal eğitim
platformudur.

EBA; 
zenginleştirilmiş bir 
materyal portalıdır.

Farklı, zengin ve eğitici içerikleri barındırmaktadır.
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EBA Katılımcıdır

Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sisteme girdiği an aktif katılımcı olur, sistem 
paylaşıma açılır.

Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişini sağlar.
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EBA Paylaşımcıdır

Haberlerinizi, videolarınızı, dergilerinizi, sorularınızı ve daha bir çok şeyi tüm 
TÜRKİYE ile paylaşabilirsiniz.

Zengin ve gittikçe büyüyen arşivi kullanıcı paylaşımlarıyla desteklenebilmektedir.
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EBA İstatistikleri

8.373.936
kayıtlı kullanıcı
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EBA 

Modülleri
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HABERLER Modülü

Öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığı çalışmaların, görülmesi ve  örnek alınması için 
hazırlanmış bir modüldür. 
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Portaller Modülü

Portaller modülü; birbirinden bağımsız eğitim portallerini 
aynı adreste buluşturmak ve okul ağı içerisinde 
ücretsiz olarak kullanıma sunmak amacıyla tasarlananmıştır. 

Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip 
öğrencilere hitap edebilmek amacıyla tasarlanmıştır. 
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e-DERGİ Modülü

e-Dergi modülünde;
Eğitime yardımcı dergiler dijital olarak bulunmakta, 
tabletlere, akıllı tahtalara indirilebilmektedir. 
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e-KİTAP Modülü

e-Kitap modülü;
ders kitaplarının PDF olarak tabletlere veya etkileşimli tahtalara indirilebildiği 
modüldür. 10



VİDEO Modülü

• EBA Video modülü üzerinden
• kazanım bazlı videolar, 
• ders videoları, 
• rehberlik videoları, 
• deneyler, 
• çizgi filmler sunulmaktadır.
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SES Modülü

EBA ses modülü üzerinden
• Ses tabanlı ders destek, 
• kişisel gelişim, 
• tarih ve kültür programları, 
• sesli kitaplar, 
• yabancı dil dinleme metinlerine ait ses dosyaları, tabletlere veya müzik çalarlara 

indirilebilmektedir.
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GÖRSEL Modülü

EBA Görsel modülünün amacı hem öğretimde kalıcılığı artırmaya yardımcı olmak 
hem de kültürel mirasımızı elektronik fotoğraflar aracılığıyla nesilden nesle 
aktarmaktır. 13



e-Doküman Modülü

• Ders sunuları, 
• Sınav soruları, 
• Rehberlik dosyaları, 
• Proje çalışmaları, 

• Kulüp dosyaları, 
• Derslerle ilgili etkinlikler,
• Ders planları 
ve daha birçok belge E-doküman modülünde 
bulunmaktadır..
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TARTIŞALIM Modülü

EBA Tartışalım bölümü, EBA Kullanıcılarının soru sorabilecekleri ve başkaları 
tarafından sorulmuş soruları cevaplayabilecekleri bir ortamdır.
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EBA 

Yardımcı 

Portaller
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EBA İçerik Geliştirme Araçları

Öğretmenlerin 
çevrimiçi içerik 
hazırlayabilecekleri ve 
istedikleri zaman 
erişebilecekleri içerik 
geliştirme araçları 
Fatih Etkileşimli içerik 
üretim araçları 
bölümünde yer 
almaktadır.
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EBA Kaynak

EBA kaynak modülü, dünyada kullanılan eğitsel materyalleri tanıtmak amacıyla 
hazırlanmıştır. Türkçe, fizik, biyoloji, coğrafya, kimya, ingilizce, matematik ve hayat 
bilgisi olmak üzere çeşitli konularda içerikler bulunmaktadır.
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EBA UZEM

UZEM, EBA portal alt yapısını kullanan, internet tabanlı bir uzaktan eğitim sistemidir. 
YEĞİTEK TV stüdyolarından canlı yayınlarla öğretmenlerimize uzaktan eğitimler
verilmektedir.
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EBA 

Ders
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EBA Ders

Öğretmenlerin, etkileşimli içeriklerle ders akış senaryoları oluşturabildikleri bir 
araçtır. Bu bölüm ile öğrencilere, konularla ilgili ders akışları ve sınavlar gönderilir 
ve bunların takibi yapılabilir. 21



EBA 

Market
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Z-kitap

• EBAReader'da, özel yayınevlerine ait  z-kitaplar,
• MorPlayer'da, MEB tarafından hazırlanmış z-

kitaplar,
• Adobe Viewer'da, Anadolu Üniversitesi'nin 9. sınıf 

matematik ders kitabından üretilen z-kitabı,

Z-Kitaplar üç farklı uygulama 
ile kullanılabilmektedir;
1. EBAReader
2. MorPlay
3. Adobe Viewer 23



EBA

YARIŞMA
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EBA Yarışma

EBA tarafından okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katılabileceği 
yarışmalar düzenlenmektedir. Bu bölümden yarışmalarla ilgili duyuru ve sonuçlar 

takip edilebilmektedir.
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EBA 

Öğrencilerimize 

Şifre Tanımlama 

İşlemi
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Öğrenci Şifre Tanımlama

EBA da geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz içinde kullanıcı girişi bulunmaktadır. 
Öğrencilerimize şifreleri sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir. Öğrencilerimizin 
şifrelerini tanımlamak için sınıf öğretmeni kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş 
yaptıktan sonra öğrenci şifre yazan menüye giriş yapmamız gerekiyor.

Öğrenci Şifre
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Öğrenci Şifre Tanımlama

Ekrana gelen şifre atama ekranında Öğrenci TC Kimlik Numarası alanına 
öğrencimizin TC Kimlik Numarasını giriyoruz ve Tamam butonuna tıklıyoruz.

TC Kimlik Numarası alanı
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Teşekkürler...
kmaras.meb.gov.tr

www.eba.gov.tr

Fatih Projesi Koordinatörlüğü
btkoordinator46@meb.gov.tr
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