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EBA sizin MEBBİS ve E-OKUL bilgilerinizi kullanmaktadır. Eğer EBA ya girdiğinizde gruplar 

sekmesinde birden fazla okul bulunuyor, ilginiz olmayan okullar gözüküyorsa lütfen ilginiz 

olmayan okul yöneticileri ile irtibata geçerek E-OKUL öğretmen kullanıcı kaydını sildiririz. 

Ayrıca görevlendirme olarak çalışıyorsanız ve okullarınız gözükmüyorsa MEBBİS te İlçeniz İnsan 

Kaynakları Şubesine ileterek ders tamamlama bilgilerinizin eklendiğine emin olunuz. 

Sonrasında EBA gruplar sekmesinde bilgilerimi güncelle tuşuna basarak düzeltebilirsiniz. 

 

 

 

EBA da Okulumuz Gözükmüyor/ Öğretmen ders vermek için listede gözükmüyor 

/İdareci Canlı Ders Oluştur Ekranını Gelmiyor:  



 Bu sorun genel olarak birden fazla görev yeri bulunun okul müdürlerimiz de gözükmektedir. 

Bünyesinde İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi birimlerinden birden 

fazla bulunan okul müdürleri genelde tek okulu görebilmektedir. Buradaki çözüm yolu ise 

yetkili oldukları tüm kurumlarda ders tamamlama bilgileri İlçeniz İnsan Kaynakları Şubesine 

ileterek MEBBİS'e işlenmelidir. MEBBİS bilgileri güncellendikten sonra EBA gruplar sekmesinde 

güncelleme yapılması ve tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

 

Öncelikle EBA Canlı Sınıf yazılımı  bilgisayar üzerinde Windows 8 ve üzeri işletim sistemleri için 

geliştirilmiştir. Bunun la birlikte Windows 7’de de çalışmaktadır. Bunun için 

https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe dosyasını indirip bilgisayarınıza kurunuz.  

Bu programı kurmanıza rağmen “Canlı Derse Katıl”a tıkladığımda bağlantı hatası alıyorsanız 

Windows 7 kullanıyorsanız, Windows Update'ten işletim sisteminizin son güncelleştirmelerini 

denetlemeli ve hepsini yüklediğinizden emin olmalısınız. Güncelleştirmeler sırasında sorun 

yaşarsanız, Microsoft'un kolay düzeltme çözümleri sunan programını bilgisayarınıza yükleyip 

tekrar deneyebilirsiniz. 

 

İndir → http://download.microsoft.com/download/0/6/5/0658B1A7-6D2E-474F-BC2C-

D69E5B9E9A68/MicrosoftEasyFix51044.msi  

Antivirüs programı kullanıyorsanız, izinlerini kontrol etmelisiniz. Bazı antivirüs programları, 

“EBA Canlı Ders”in internet erişimini kısıtlıyor olabilir. 

Windows güvenlik duvarını kapatmalısınız. Güvenlik duvarı, “EBA Canlı Ders”in internet 

erişimini kısıtlıyor olabilir. Güvenlik duvarını kapattığınız hâlde sorun yaşamaya devam 

ediyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamalısınız. 

“Windows + R” kısayol kombinasyonuyla açabileceğiniz “Çalıştır” ekranına, “inetcpl.cpl” 

yazınız ve “Tamam” düğmesine tıklayınız. 

 

Okul Yöneticilerinde Okul Bilgileri Sorunu: 

Windows 7 bilgisayar da EBA canlı derse giremiyorum: 

https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe
http://download.microsoft.com/download/0/6/5/0658B1A7-6D2E-474F-BC2C-D69E5B9E9A68/MicrosoftEasyFix51044.msi
http://download.microsoft.com/download/0/6/5/0658B1A7-6D2E-474F-BC2C-D69E5B9E9A68/MicrosoftEasyFix51044.msi


Açılan penceredeki “Gelişmiş” sekmesine tıklayınız ve listedeki “TLS 1.0 Kullan”, “TLS 1.1 

Kullan” ve “TLS 1.2 Kullan” kutucuklarını işaretleyiniz. 

 

Tamam düğmesine tıklayıp tekrar deneyiniz. 

 

 

Canlı dersi başlatmaya çalıştığımda SDK initi failed -14 hatası alıyorum (hata resmi aşağıda 

sunulmuştur) 

Hata resmi  

 

Çözüm: Sdk init fail hatası program tam olarak kapanmadan yeniden açılmak istenildiğinde 

oluyor. Programın kapandığından emin olun. Bunun için  

SDK initi failed -14 veya SDK failed  hatası alıyorum  



• Tarayıcıyı kapatın 

• Görev yönetici de programı durdurun  

• Tarayıcıyı açıp yeniden EBA ya giriş yapıp canlı ders 

 

 

Örnek hata ekranı (Benzer şekilde window 8-10’da başka hatlar içinde deneyebilirsiniz) 

  

Çözüm: Windows Canlı ders uygulamasını kurarken visual c ++ studio programını da kuruyor. 

Bazen bu program paketinin düzgün kurulmaması programı açtırmıyor. Kaldırıp tekrar kurmak 

lazım. Özellikle 2015 veya 2019 visual paketinin olması gerekiyor. 

https://www.microsoft.com/tr-tr/download/details.aspx?id=48145 Adresinden indirip 

kurabilirsiniz.  

Alternatif olarak EBA canlı ders programını kaldırıp yeniden kurun.   

 

 http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/ 

 

 

a. Okul BT rehber öğretmeninden 

Okullarımızda görevli BT Rehber öğretmenlerimiz teknik konularda rehberlik 

edeceklerdir.  

b. İlçe Fatih Projesi Eğitmeninden  

c. BT İl Koordinatöründen   

d. EBA Asistan 

Windows – 8- 10 da sistem hatası alıyorsanız  

EBA yardım sayfasında farklı sorunlar ve çözüm yolları için 

Teknik sorunlar için kimden destek alabilirsiniz? 

https://www.microsoft.com/tr-tr/download/details.aspx?id=48145
http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/


EBA giriş sayfasında aşağıdaki resimde ki gibi gösterilen EBA asistan dan da bazı sorunlarınıza 

ilişkin destek alabilirsiniz 
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