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Adınızın bulunduğu bölgeyi tuşladığınızda sizi alt menüler karşılayacaktır. Burada ki ilk seçiminiz 
PROFİLİM olacak ve buraya giriş yapıp bilgilerinizin güncel olup olmadığını ve güncel değilse açılan 
pencerede boş olan kutulara doldurup BİLGİLERİMİ GÜNCELLE ardından KAYDET seçeneğini kullanacaksınız. 
Okulunuz ve bilgileriniz aynı dahi olsa bu işlemi bir kez yapınız. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, sistemden 
tamamen çıkış yapıp yeniden giriş yapınız. 



 
 

 
 
MEB BİLGİLERİMİ GÜNCELLE Seçeneği seçilip işlem uyarısı ekrana geldikten sonra KAYDET 

seçilecektir. 
 

 
 
 
 

 

 



Sisteme yeniden giriş yaptığınızda okulunuz doğru şekilde ekrana yansıyacaktır. Bu işlemi yaptığınız 
halde okul/kurum bilgileri ekrana doğru olarak gelmiyor ise öncelikle görev yaptığınız kurumda MEBBİS 
bilgilerinizin kontrolünü sağlayınız. Ardından İlçe MEBBİS görevlisi ile bilgilerinizin karşılıklı kontrolünü 
gerçekleştiriniz. En son görev yaptığınız okul/kurum veya görevlendirme ile bulunduğunuz kurum, bütün bu 
işlemleri yapmanıza rağmen doğru olarak ekrana yansımıyor ise kadro kaydınızın bulunduğu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinde görevli olan DynEd İlçe Koordinatörü olarak görevli ilgili İlçe MEM Şube müdürüne veya 
DynEd İlçe MEM Koordinatör Yardımcısı İngilizce Öğretmenine ulaşarak; 

*İl 
*İlçe 
*Kurum Kodu 
*Kurum Adı 
*Ad / Soyadı 
*TC kimlik no 

bilgilerini İlgili kişi ve birime okul/kurum’un resmi e-posta adresinden ve ayrıca telefon ile ulaştırınız. 

Bu sayfaya erişim sağlandığında sayfa sol üst kısımda bulunan menüden EBA DERS seçeneğini seçiniz.
Karşınıza gelecek olan ekran aşağıdaki gibi olacaktır. 

SINIFLARIN KAYDEDİLME İŞLEMİ



Bu alanda hangi kurumda eğitim veriyorsanız o bölümü seçiniz ve gelen ekran aşağıdaki gibi olacaktır. 

Bu ekrandadan sonra açılan ekranda BİLGİLERİM düğmesine tıklayınız. Aşağıdaki ekranda görünen
GÜNCELLE düğmesine basarak bilgilerinizi güncelleyiniz. 

hb





 
 

Ardından EBA DERS seçeneğini yukarıda bulunan menüden seçiniz ve; 
 

 
 

Sizi karşılayan bu ekranda ÖĞRENCİLERİM bölümünü seçiniz. 
 

 
 

ŞUBELERİ DÜZENLE seçeneğini seçerek aşağıdaki ekrana ulaşınız. 

 



Bu ekranda menü üzerinden şubelerinizi seçiniz ve ardından GRUBA EKLE seçeneğini seçiniz. 
 

 
 
Sizi karşılayan ekran aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 
 
Bu ekranda şubeleriniz karşısında İŞLEMLER kısmını seçerek GÜNCELLE diyerek sınıflarınıza 
öğrencilerin işlenmesini sağlayacaksınız. Bu sırada Ekranda Öğrenci Sayısı kısmında GÜNCELLENİYOR 
uyarısı belirecektir. ** Güncelleme süresi internet hızınıza göre değişiklik gösterebilir. 
İşlem bittiğinde ise sizi karşılayan ekran bu olacaktır. Ve artık öğrenciler EBA içerisinde yer almışlardır. 
 

 



Sınıfta bulunan öğrencilerin doğruluğunu teyit etmek amacı ile sınıf listesi ile karşılaştırma 
yapabilirsiniz. 

Bu aşamaların ardından bu ekrandan ÇIKIŞ yapabilirsiniz. 

Ve yeniden bu ekrandan KULLANICI GİRİŞİNİ seçerek, sınıflarınızı kaydedip                  
güncelleyebilirsiniz



Dikkat edilecek hususlar; 

Okul/Kurum yöneticileri gelen ve giden öğrenciler olduğunda güncelleme işlemelerini 
yenileyeceklerdir. Tüm okulu güncelleme yerine öğrencinin bulunduğu sınıfın dersine giren İngilizce 
öğretmeninin sınıf kodunu alarak bu işlem kısa sürede yapılabilir. 

İngilizce Öğretmenleri sınıflarına gelen ve giden öğrenciler olduğunda güncelleme işlemelerini 
yenileyeceklerdir. Tüm sınıfları güncelleme yerine öğrencinin bulunduğu sınıfın kodunu dikkate alarak 
bu işlem kısa sürede yapılabilir. 


