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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü tarafından

hazırlanan "Temel Eğitim Bilişim Ağı (TEBA)" web sitesine erişim için

http://bursa.meb.gov.tr/teba adresine giriniz.

http://bursa.meb.gov.tr/teba
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Ana sayfada bulunan üst menü; site içerisinde gezindiğiniz her sayfada sabit olarak

en üstte görünmekte ve ilgili menülere direkt erişim imkanı sunmaktadır. Bu

menüde şu öğeler bulunmaktadır:

Anasayfa: Site içinde herhangi bir sayfadan direkt ana sayfaya erişim için bu

butonu kullanabilirsiniz.

Temel Eğitim: Temel Eğitim Sistemi tanıtımı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

tarafından yürütülen ulusal ve yerel temel eğitim projeleri, istatistikler ve faaliyet

raporlarına ulaşabilirsiniz.

Okullarımız: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm resmi temel eğitim

kurumlarına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Projeler: İlimizde yürütülen Temel Eğitim, okul, bireysel veya AB projelerine dair

detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İyi Uygulamalar: İlimizde uygulanan okul ve bireysel iyi uygulama örnekleri,

tasarım ve beceri atölyeleri ve aile eğitimlerine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

TEBA Hakkında: Site kullanım sürecinde ihtiyaç duyabileceğiniz kılavuzlara bu

menüden ulaşabilirsiniz.

İletişim: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü iletişim bilgilerine

ulaşabilirsiniz.

Giriş Yap: TEBA yönetim paneline ulaşmak için bu butonu kullanabilirsiniz.

TEBA’nın temel yapısını oluşturan ana modüller:

• Temel Eğitim Şube Tanıtım Modülü

• Okul Tanıtımları Modülü

• Projeler Modülü

• İyi Uygulama ve Örnekler Modülü
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Yürütülen projeler ve eğitim-öğretim sürecine dair son gelişmelere «Haberler»

bölümünden ulaşabilirsiniz. Site ana sayfasında, eklenen son 5 haber görünürken,

diğer haberlere ulaşmak için « « butonuna tıklayabilirsiniz.
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Temel eğitim kurumlarını 

ilgilendiren tüm 

duyurulara, «Duyurular» 

bölümünden 

ulaşabilirsiniz. 

Site ana sayfasında, 

eklenen son 5 duyuru 

görünürken, diğer 

duyurulara ulaşmak için  

«              » butonuna 

tıklayabilirsiniz.
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 

temel eğitim bölümleri 

tarafından eklenen yarışma ve 

organizasyonlara dair bilgilere 

«Faaliyet Takvimi» bölümünden 

ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu bölümde «           » 

butonuna tıklayarak, faaliyet 

takvimini daha geniş bir şekilde 

görüntüleyebilir;

«                  » butonuna 

tıklayarak ise, tamamlanan ve 

planlanan tüm faaliyetlerin 

listesine ulaşabilirsiniz.
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TEBA Hakkında bölümünde site 

kullanımı sürecinde ihtiyaç 

duyulabilecek kılavuzlara 

ulaşabilirsiniz. 

Her kılavuzun altında yer alan 

«          » butonuna tıklayarak 

ilgili kılavuza dair detaylı 

bilgilerin olduğu sayfaya 

ulaşabilirsiniz.

Ayrıca «            » butonuna 

tıklayarak, bu bölümde yer alan 

tüm kılavuzların yer aldığı 

sayfaya erişebilirsiniz.


