
YARIŞMA-ORGANİZASYON 

EKLEME KILAVUZU

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.

Anasayfada yer alan « » butonuna basınız.

«               » panelinden; Kurumunuza ait "BURBİS Kullanıcı Adı ve Şifrenizi" 

ilgili alanlara yazdıktan sonra  « » butonuna basınız.

Giriş yaptığınızda otomatik olarak TEBA anasayfasına yönlendirileceksiniz.

Sağ üst köşede bulunan "Kurum Kodunuza" tıklayarak kurumunuza ait

yönetim paneline giriş yapınız.
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«Yarışma ve Organizasyon» modülüne tıkladığınızda açılan sayfada daha önce

eklediğiniz faaliyetleriniz liste halinde görüntülenmektedir.

Yeni faaliyet eklemek için « » butonuna tıklayınız.

DİKKAT: Açılan sayfadan yarışma/organizasyonunuzla ilgili bilgileri

doldururken lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkate alınız. Kılavuzda yer alan

açıklamalara ve http://bursa.meb.gov.tr/teba adresindeki "içerik ekleme

kurallarına" uymayan yarışma/organizasyonlar kesinlikle onaylanmayacak ve

yayınlanmayacaktır.

Başlık : Faaliyetinizin ismini yazınız.

Slogan : Faaliyetinizin sloganını yazınız. Bu alan zorunlu değildir.

Düzenleyen Kurum(lar) : Kendi okulunuzu açılır listeden seçiniz. Kendi

okulunuz ile birlikte varsa diğer kurumları da seçiniz.

Kategori : Açılır listedeki "İl MEM Etkinliği", "İlçe MEM Etkinliği", "Okul-

Kurum Etkinliği" seçeneklerinden birini seçiniz.

Tema : Faaliyetinizin temasını yazınız. Bu alan zorunlu değildir.
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Amaç Hedef : Faaliyetinizin amaçlarını ve hedeflerini yazınız. Düzenleyeceğiniz

faaliyetle katılımcıların hangi kazanımları elde etmesini amaçladığınızı ve bu amaçlara

ulaşmak için hangi hedeflerin gerçekleşmesini planladığınızı yazınız.

Katılımcılar-Hedef kitle : Açılır listeden faaliyetinize hangi sınıf seviyesinde katılım

olacağını seçiniz.

Başlama Tarihi : Tıkladığınızda açılan takvimden faaliyet başlangıç tarihini seçiniz.

Faaliyetinizin başlangıç tarihini belirlerken http://bursa.meb.gov.tr/teba anasayfasındaki

faaliyet takviminden yararlanarak başka bir faaliyetle çakışmasını önleyebilirsiniz.

Bitiş Tarihi : Tıkladığınızda açılan takvimden faaliyet bitiş tarihini seçiniz.

Takvim, Planlama ve Süreç : Faaliyetinizle ilgili detaylı bilgiyi bu bölüme yazınız.

Adres : Faaliyetin yapılacağı adresi yazınız.

İletişim Bilgileri : Gerekli durumlarda bilgi alınabilecek telefon ve e-posta yazınız.
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Tanıtım Videosu : « » butonuna tıklayarak bilgisayarınızda kayıtlı olan

yarışma/organizasyon tanıtım videosunu yükleyebilirsiniz. Bu alan zorunlu değildir.

Doküman : « » butonuna tıklayarak bilgisayarınızda kayıtlı olan

yarışma/organizasyon tanıtım dokümanlarını yükleyebilirsiniz. Bu alan zorunlu değildir.

Fotoğraf : « » butonuna tıklayarak bilgisayarınızda kayıtlı olan fotoğrafları

yükleyiniz.

DİKKAT: «Fotoğraf» alanına yükleyeceğiniz "1. fotoğraf" yarışma/organizasyon

faaliyetinizin TEBA Anasayfasında görüntülenecek haberinde otomatik olarak

kullanılan manşet fotoğrafı olacaktır. Buraya haberde manşet fotoğrafı olarak

görünmesini istediğiniz fotoğrafı yükleyiniz.

Fotoğraf yüklenmezse sistem otomatik olarak standart «TEBA logosu»

yükleyecektir. Bu nedenle yarışma/organizasyon tanıtım fotoğrafı yoksa bile,

mümkün olduğunca faaliyetinizi ifade edebilecek bir fotoğraf yüklemeniz

görünürlüğü artırmak için faydalı olacaktır.
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Tüm bilgileri doğru girdiğinize emin olduktan sonra « » butonuna basınız.

Sisteme eklenen faaliyetiniz okul yönetim panelinizde aşağıdaki gibi listelenecektir.

« » butonuna basarak tanıtım filmini izleyebilir,

« » butonuna basarak yüklediğiniz dokümanı görebilir,

« » butonuna basarak faaliyetinizin detayını görebilir,

« » butonuna basarak faaliyetinizi düzenleyebilir,

« » butonuna basarak faaliyetinizi tamamen silebilirsiniz.

Yeni yarışma ve organizasyon faaliyeti eklediğinizde faaliyetiniz otomatik olarak «Onay

bekliyor» durumunda görüntülenecektir.

Faaliyetiniz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan «Temel Eğitim Bilişim Ağı

İnceleme Komisyonu» tarafından incelenecektir.

• Faaliyetiniz onaylanmadıysa «onaylanmadı: (nedeni)» şeklinde görüntülenecek ve

düzeltme yapana kadar yayınlanmayacaktır.

• Faaliyetiniz onaylandıysa, TEBA Tüm Faaliyetler modülünde, ana sayfadaki haberler

bölümünde ve Faaliyet Takviminde yayınlanacaktır.
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Faaliyetinizin bitiş tarihinden sonra «Faaliyet tamamlama raporu»

doldurmanız gerekmektedir.

Bunun için okul yönetim panelinizden «Yarışma ve Organizasyonlar»

modülüne giriş yapınız.

Faaliyet tamamlanma raporunu doldurmak için « » butonuna

tıklayınız.

Açılan sayfada « » butonuna tıklayınız.
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Faaliyetinizle ilgili bölümleri doldurduktan sonra « » butonuna tıklayınız.

Girdiğiniz bilgiler «Temel Eğitim Bilişim Ağı İnceleme Komisyonu» tarafından

kontrol edilip onaylandıktan sonra faaliyetinizin olduğu sayfada

yayınlanacaktır.

DİKKAT: Açılan sayfadan faaliyet tamamlama raporunuzla ilgili bilgileri

doldururken lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkate alınız. Kılavuzda yer alan

açıklamalara ve http://bursa.meb.gov.tr/teba adresindeki "içerik ekleme

kurallarına" uymayan tamamlama raporları kesinlikle onaylanmayacak ve

yayınlanmayacaktır.

Faaliyetten Yaralanan Kurum Sayısı : Düzenlenen faaliyete kaç kurumun katılım

gösterdiğini yazınız.

Faaliyetten Yararlanan Kişi Sayısı : Düzenlenen faaliyete kaç kişinin katılım

gösterdiğini yazınız.

Faaliyet Açıklama : Faaliyetin başlangıcından bitişine kadar geçen süreç

hakkında bilgi veriniz.

Tamamlanan Faaliyet Video : « » butonuna tıklayarak faaliyetle ilgili

bilgisayarınızda kayıtlı olan videoyu yükleyebilirsiniz.

Fotoğraf : « » butonuna tıklayarak bilgisayarınızda kayıtlı olan

fotoğrafları yükleyiniz.


