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1- İlk olarak www.eba.gov.tr adresine 
giriyoruz. 

 

 

2- Açılan sayfada sağ üst köşede ÖĞRENCİ 
bağlantısına tıklıyoruz. 

 

 

3- EBA bağlantısına tıklıyoruz. 
 

 

4- Açılan sayfada herhangi bir alanı 
doldurmadan tıklayınız bağlantısına 
tıklıyoruz ve e-okul’a girer gibi bilgilerimizi 
yazıyoruz. (5.adımda anlatılmıştır) 

 

5- Bizden istenen bilgileri giriyoruz. En altta 
yazan Cilt No ya da Seri/No’yu hangi 
kimliğimiz varsa kimliğimize bakarak eski 
kimlik ise cilt no yeni ise seri/no’yu 
resimdeki alandaki gibi bakarak yazıyoruz. 
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6- Kendimize en az 6 karakterli bir şifre 
belirliyoruz. Şifre – şifre(tekrar) alanlarına 
aynı şifreyi yazdıktan sonra şifre oluştur 
butonuna basıyoruz. 
 
Not :  
Veli/öğrenci mail adresi ve Veli/Öğrenci 
cep tel.  alanları doldurulması zorunlu 
değildir. İsteyenler doldurabilir. Bu alanlar 
sizin ilerde şifrenizi unuttuğunuzda 
değiştirmek içindir. Boş bırakarak da şifre 
oluşturabilirsiniz. 
 

 

7- Şifreniz başarıyla oluşturuldu mesajını 
aldıysanız işlem tamamlanmış demektir. 
Artık EBA’ya TC No ve şifreniz ile 
girebilirsiniz. Sizi 10 saniye içerisinde sayfa 
otomatik olarak Giriş ekranına 
yönlendirecektir. 

 

8- TC No ve oluşturduğunuz şifrenizi yazarak 
EBA’ya girebilirsiniz. Girdiğinizde sizi 
aşağıdaki gibi sayfa karşılayacaktır.  

 

 
 
Yukarıdaki ekran açılırsa her şey doğru bir şekilde 
tamamlanmıştır. 

 



1.

Şifre:

Şifre (tekrar):

e-Posta adresi:

Telefon numarası:

Tamam

+

a) e-okul yardımıyla b) velİ/ öğretmen yardımıyla

eba şifremi nasıl alacağım?

ya şifremi 
unutursam?

e-Okul bilgileri 
ile EBA’ya girersin.

Velin, e-Devlet bilgileri 
ile EBA’ya girer. Tek kullanımlık 
kod alır.

2.Velinden ya da 
öğretmeninden aldığın kod ile 
EBA’ya girersin.

3.Bundan sonra kullanacağın 
şifreni belirler ve kutucuklara 
yazarsın.

Öğretmenin, e-Devlet veya MEBBİS 
bilgileri ile EBA’ya girer. Tek 
kullanımlık kod alır.

Bundan sonra kullanmak üzere 
bir şifre belirler ve kutucuklara 
yazarsın.

tc no:

Cİlt No:

sıra no:

adı:
OKul no:

1.

2.

3.

tek kullanım
lık!

B5t3ci

A5t3ci

B5t3ci

******

******

******

Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini 
de girersin ki şifreni unutursan 
kurtarabilesin.

EBA’yla e-posta veya telefon bilgilerini
paylaştıysan “Şifremi Unuttum” 
bağlantısına basarsın, biz de yeni şifreni 
oluşturman için kodunu yollarız.

veya velinden/ öğretmeninden rica 
edersin, kodunu sana onlar verir. 

Şifre:

Şifre (tekrar):

e-Posta adresi:

Telefon numarası:

Tamam

+

4.

B5t3ci

******

******

Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini 
de girersin ki şifreni unutursan 
kurtarabilesin.

A5t3ci

veya

Bu kadar!

Bu kadar!


