
 

 

 

BİTLİS İLİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ OKULLARINDA TABLET BİLGİSAYAR DAĞITIMI İŞ AKIŞI 
 

Eğitimde Fatih Projesi 1. Faz Kapsamında olan okullara üstlenici firma tarafından yapılacak tablet 

bilgisayar dağıtımında; 
 

1‐    Okullara  dağıtılan  tablet  bilgisayarların  kabul  işlemleri  için  İlçe  EBİTEFO  tarafından   Pybs 

şifreleri imza karşılığında okullara dağıtılacaktır. 

2‐ Her ilçede tablet bilgisayar sorumlusu EBİTEFO tarafından İlçe Tablet  Ağı  kurulacaktır. 

Öncelikle Okul Fatih Projesinden Sorumlu Md. Yardımcısı ve BTR Öğretmenlerinin bulunduğu 

Grup oluşturularak gerekli paylaşımlarda bulunulacaklardır. İlçe Sorumlusu tarafından zaman 

içerisinde tablet bilgisayar arıza bildirimleri ile ilgili bilgi ve tablet bilgisayar programları vb. 

konularda bilgi paylaşımları yapılacaktır. 

3‐ Her okulda Okul Müdürü, biri Fatih Projesinden sorumlu Md. Yardımcısı olmak üzere 2 Md. 

Yardımcısından oluşan 3 kişilik komisyonlar oluşturulacaktır. Kabul Tutanağını oluşan 3 kişilik 

Ön Kontrol ve Teslim Komisyonu tarafından imzalanacaktır. 

4‐ Okul Komisyonları pybs.eba.gov.tr adresinden giriş yaparak  tablet  bilgisayarları teslim 

almaları, teslim tesellüm formalarını bu adresten firma görevlisi ile doldurmaları ve 

imzalamaları gerekmektedir. Elle doldurulan formlarda rakamla ve yazı ile sayıyı yazmaları 

gerekmektedir (bilgisayar çıktılarında elle yazmaya gerek yok). Kabul Tutanağı 3(üç)  asıl 

nüsha olarak düzenlenmiştir. 1(bir) nüsha okulda kalacak, 2(iki) nüsha Telpa yetkilisine 

verilecektir. 

5‐ Okul Tablet Bilgisayar Sorumluları BTR Öğretmenleri ve Fatih Projesinden Sorumlu Md. 

Yardımcısı olacaktır. Tüm aktivasyon, güncelleme işlemleri ve arıza bildirimleri gibi işlemler 

Okul Sorumluları tarafından yürütülecektir. Dağıtım ve kullanım vb. konularla ilgili  gelen 

resmi yazıların uygulanmasından sorumlu olacaklardır. 

6‐ Her 9. Sınıfta Bilişim Teknolojilerinde başarılı olan bir öğrenci seçilecek ve  Sınıf  Tablet 

Bilgisayar Sorumlusu olarak belirlenecektir. Sınıf içi uygulamalarda ve bilgilendirmelerde Okul 

Sorumlularına destek verecektir. 

7‐   Tablet bilgisayar dağıtımı öncesi yapılacaklar komisyon üyelerince değerlendirilecektir. 

8‐ Okullara gelen tablet bilgisayar kutuları Komisyonlarca tek tek açılarak incelenecek ve öyle 

kabul edilecektir. Kutuda tablet bilgisayar, kalem, şarj adaptörü, kılıf ve klavye içeriğine 

bakılacaktır. 

9‐ Okullarda öğrenci ve öğretmenlere dağıtım yapılırken kime, hangi seri numaralı tablet 

bilgisayarın verildiği demirbaş olarak tutulması gerekmektedir. Tablet bilgisayarların takibi ve 

kontrolleri Seri Numaralarıyla yapılacağından önemlidir. 

10‐ Tablet bilgisayar kabul işlemleri ve aktivasyon işlemleri için hazırlanan  videolar  ve 

dokümanlar hazırlanmış ve Okullarla paylaşılmıştır. Tüm öğretmen ve öğrencilerin hazırlanan 

bu video ve dokümanlardan faydalanmaları sağlanacaktır. 

11‐ Tablet Bilgisayar Dağıtımı ve Kullanımı Yönergesine göre işlemler yapılacaktır. 


