




Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı; okulda, evde, kısacası 
ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili 
materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu 
sağlamaktır. EBA,  sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler 
sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir. 

 



EBA DERS 
Öğrencilerimizin dersleri 

ile ilgili  
• Konu anlatımı  
• Etkileşimli içerik 
• Sınavların  
Yer aldığı bölümdür.  

 

EÇERİK 
İçerik bölümünde  
Haberler, eğitim 

videoları, görsel(resim, 
fotoğraf), ses, E-kitap, E-
dergi ve hazırlanmış olan 
dokümanlara bakabilir ve 

indirebilirsiniz 

 

YARIŞMA 
EBA’nın düzenlemiş 
olduğu yarışmaları 

buradan takip 
edebilirsiniz. Yarışmalar 

ile ilgili katılım şartları ve 
kuralları bu bölümde yer 

almaktadır 

 

UYGULAMALAR 
Öğretmen , Öğrenci ve 

Herkes için 
kullanılabilecek 

uygulamaların yer aldığı 
bölümdür.  

 

EBA DOSYA 
Öğretmen ve  

Öğrencilerimizin dijital 
verilerini saklayacakları 

bulut depolama 
teknolojisidir.  

E-KURS 
Yetiştirme kursları ile ilgili 
başvuru ve bilgilerin yer 

aldığı bölümdür 



EBA Dersi Dosyayı ve diğer kullanıcıya özel hizmetlerden faydalanmak için 
siteme giriş yapılmalıdır.  

E-okul 
bilgilerinizi 

girerek 
sisteme dahil 
olabilirsiniz 



Sisteme Giriş yaptıktan sonra EBA derse girerek derslerinizle ilgili içeriklere 
ulaşabilirsiniz. Bilgilerinizi pekiştirebilir, yeni bilgiler öğrenebilir ve öğretmenlerinizin 

size gönderdiği çalışmaları takip edebilirsiniz. 
Sınavlar bölümünden ise ders konuları ile ilgili testleri yapabilirsiniz 



EBA Dosya Bulut depolama teknolojisidir. Öğrencilerimiz 1GB öğretmenlerimiz ise 10 
GB kadar dosyalarını barındırabilirler. Dijital verilerinizi EBA dosya yardımı ile 

muhafaza edebilir ve internet olan her yerden dosyalarınıza erişebilirsiniz. 
Öğretmenleriniz hazırlamış olduğu dosyaları, bu sistem üzerinden sizler ile 

paylaşabilirler. 



EBA bünyesinde yer alan uygulamaları kullanabilirsiniz. Uygulamalar içerisinde 
İngilizce , tarih , fizik biyoloji ve bir çok derse ait etkileşimli uygulamalar yer 
almaktadır. Bu uygulamalar sayesinde bilgilerinizi pekiştirebilir ve daha iyi 

öğrenebilirsiniz. 



EBA bünyesinde düzenlenen yarışmalara öğretmen ve öğrencilerimiz 
katılabilmektedir. Size uygun yarışmalara katılarak ödüller kazanabilirsiniz. 



EBA içerisinde yer alan haberleri bu bölümden  takip edebilirsiniz.  Ülkemizdeki tüm 
okullar kendileri ile ilgili haber ve duyuruları yayınlayabilmektedirler. Paylaşılan 

haberler ilgili birim tarafından kontrol edildikten sonra gösterime sunulmaktadır. 



İçerik mönüsünde yer alan haber, video, görsel, ses , E-kitap, E-dergi ve Doküman 
seçeneklerini kullanarak istediğiniz materyale ulaşabilirsiniz. Videolar kısmında ders 

anlatımları dahil bir çok içeriğe erişebilişiniz. 



EBA video da yer alan görüntülü içeriklere ulaşabilirsiniz. Bu kısımda iken konunuz ile 
ilgili arama yapabilir veya bir video kanalı seçebilirsiniz. İslediğiniz videoları isteseniz 

indiriebilirsiniz 



EBA görsel içerisinde çeşitli konularla ilgili fotoğraf ve resimlerin bulunduğu yerdir. Bu 
kısımda iken konunuz ile ilgili arama yapabilir veya bir  kategori kanalı kanalı 

seçebilirsiniz. İslediğiniz videoları isteseniz indirilebilirsiniz 



EBA ses ile birçok konu ile alakalı ses kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Halk oyunları , türküler, 
yabancı dil içeriklerinden sesli hikaye anlatımlarına kadar  bir çok konu ile ilgili ses 

içeriklerine ulaşabilir ve indirebilirsiniz. 



EBA Kitap bölümünü kullanarak derslerinizle ilgili E-kitaplara ulaşabilirsiniz. Bu 
kitapları bilgisayar, tablet ve Akıllı telefonlarınıza indirip faydalanabilirsiniz. 



EBA Dergi bölümünü kullanarak birçok E-dergiye ulaşabilirsiniz. Bu dergileri bilişim 
cihazlarınıza indirebilir ve okuyabilirsiniz. 



EBA Doküman ile ders sunumları, kavram haritaları, ders notları, etkinlikler gibi bir 
çok materyale ulaşabilirsiniz. Öğretmenlerimiz hazırladıkları dokümanları paylaşarak 

bilginin yaygınlaşması ve çoğalmasına katkıda bulunabilirler.  



Öğretmenlerimiz hazırlamış oldukları, 
Haber, Video, Görsel, Ses, E-Kitap, E-

dergi ve E-dokümanları paylaşabilirler 
 


