
FİRMA TABLET TESLİMAT  
 
Pybs sistemine giriş yapılarak okul ürün kabul menüsünden gönderilen tablet sayıları ile 
sevk irsaliyesini karşılaştırınız! 
 
1. 10 öğrenci ile birlikte, kutuları açınız ve tek tek malzeme sayısını kontrol ettiriniz. 
Öğretmen Tabletleri Kutu İçeriği: 

1. General Mobile E-tab 4 Tablet Bilgisayar,  
2. Tablet Bilgisayar Kılıfı,  
3. Tablet Bilgisayar Şarj Adaptörü,  
4. Tablet Bilgisayar Kalemi,   
5. Tablet Bilgisayar USB Kablo,  
6. Tablet Bilgisayar Kullanım Kılavuzu,  
7. Klavye, 
8. Klavye şarj kablosu 

Öğrenci Tabletleri Kutu İçeriği: 
1. General Mobile E-tab 4 Tablet Bilgisayar, 
2. Tablet Bilgisayar Kılıfı,  
3. Tablet Bilgisayar Şarj Adaptörü,  
4. Tablet Bilgisayar Kalemi,   
5. Tablet Bilgisayar USB Kablo,  
6. Tablet Bilgisayar Kullanım Kılavuzu,2. PYBS sisteminden teslim alma işlemini yapınız, 

tutanak 3 kişi tarafından imzalanacaktır.(2 kişi- idareci ve okul bt rehber öğretmeni).  
Eksik malzeme çıkarsa tutanak yapınız. Pybs üzerinde eksiklikleri belirtiniz, gerekirse 
açıklamalar bölümüne de yazınız. 
 

Pybs üzerinden teslim alma işlemi: 
1. pybs.eba.gov.tr  sitesine giriniz 

2.Kurum kodu ve şifreniz ile giriş yapınız.  
 
3. DAĞITIMA ÇIKANLAR menüsünün altında kurumunuza gönderilen tabletleri göreceksiniz, 



İLERİ butonuna basarak yönergeyi takip ederek teslim alma işlemini bitiriniz.  (Pybs.eba.gov.tr 
sitesinde Tablet Kabul Dokümanı dosyası vardır, inceleyiniz.)  
 
 
Dağıtım öncesinde yapılacaklar 
 
Öğretmen ve Öğrenci tabletleri Eba şifreleri ile aktive edilecektir! 
 
Öğrenci ve öğretmenlerin tablet aktivasyonları sağlandıktan sonra, tabletlere program 
yükleyebilmeleri için Google Play uygulamasını kullanmaları gerekmektedir. Google Play 
hizmetinin kullanılabilmesi için öğrenci veya öğretmenlerin Google Hesabına (Gmail) sahip 
olmaları gerekmektedir. Mevcut hesabı olanlar tabletlerine bu hesabı kullanarak uygulama 
kullanabilirler.  
 
Eba Öğrenci Şifresi Alma 
1. Okulun kadrolu bir öğretmeninin Eba hesabı üzerinden öğrenci eba şifresi alınabilmektedir o 
sebeple o okulda görevlendirme BT rehberi iseniz kendi eba hesabınız ile alamazsınız, okul 
öğretmenleri ya da  idarecileri ile görüşerek birisinin hesabı ile yapabilirsiniz. (Öğrenci Eba 
Şifrelerini o sınıfın sınıf rehber öğretmenine izlenmesi gereken yolu göstererek onlara 
aldırabilirsiniz) 
 
www.eba.gov.tr/ogrencisifre sitesine giriniz, tek tek öğrencilerinizin TC  lerini yazarak sistem 
tarafından verilen şifreleri aşağıdaki gibi bir listeye kopyalayınız.  
İlgili video 
http://www.eba.gov.tr/video/izle/3519a27ee92365e7c4ea3af4c30e97eef403e71256002  
 
…../….. SINIFI TABLET TESLİM TUTANAĞI  
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Eba Öğretmen Şifresi Alma  
İlgili video: 
http://www.eba.gov.tr/video/izle/3519a27ee92365e7c4ea3af4c30e97eef403e71256002  
------ 
 
AKTİVASYON VE TABLET TESLİMİ 
 
1. Aktivasyon işleminin seri şekilde ilerlemesi için okulun kablosuz ağının en iyi çektiği bir yeri 
‘Tablet Aktivasyon Noktası’ olarak belirleyiniz, bazı tabletlerin şarjsız çıkması ihtimaline karşı 
elektrik de olan bir yeri seçmeniz uygun olacaktır, BT sınıfı gibi.  Öğrencileri en fazla 10’ar 
kişilik gruplar halinde buraya alınız ve aktivasyon işlemini sizin gözetiminizde öğrencilere 
yaptırınız.  
 
AKTİVASYON İŞLEMİ ilgili video:  
 
http://www.eba.gov.tr/video/izle/8992abbb28b3e09d84fb98545a3611f4caa4f71256002  
 
1. Tablet açılır, wi-fi şifresi yazılır, kablosuz ağa bağlanılır.  
2. TC kimlik numarası ve Eba şifresi yazılır.  
3. Aktive Et düğmesine basılarak aktivasyon yapılır.  
4. Tüm sınıfın aktivasyonu bitince sınıfa gidiniz, sınıftan bir öğrenciyi ‘tablet sorumlusu’ seçiniz, 
Tablet sorumlusu öğrenci diğer arkadaşlarının yaşadığı sorunları çözmek konusunda yardımcı 
olacaktır. (BT rehber öğretmeninin iş yükü azalacaktır) 
5.Sınıfta şu açıklamayı yapınız, çıktısını da alarak sınıfa asınız.  
 
FATİH PROJESİ ÖĞRENCİ TABLETLERİ İLE İLGİLİ UYARILAR 
1.  Tabletleriniz sizlere eğitim/ öğretim faaliyetlerinde, lise eğitiminiz süresince kullanmak 
amacıyla  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi kapsamında teslim edilmiştir.   
2.  Tabletinizin güvenliğinden tamamen siz sorumlusunuz, çalınma/kaybolma durumunda 
en yakın polis karakoluna giderek işlem yaptırmanız gerekmektedir. Aksi taktirde hakkınızda 
Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliğinin 4. Maddesi ‘Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını 
gerektiren davranışlar’,  h maddesi gereği ‘Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak 
tahrip etmek’  maddesine uygun şekilde işlem yapılacaktır. 
3.  Tabletlere izin verilen uygulamalar dışında uygulama yüklemeye çalışmayınız, 
Tabletiniz sizin TC kimlik numaranıza kayıtlı EBA şifresi ile aktifleştirilmiştir, böyle bir girişim 
tespit edilecek ve yine disiplin yönetmeliğinin 4/h maddesi gereği örgün eğitimle ilişiğiniz 
kesilecektir. 
4.  Tabletlerinize oyun yükleyebilir ve dinlenme zamanlarınızda oynayabilirsiniz ancak 
velinizin/öğretmenlerinizin bu konuda şikâyeti olursa tabletinizin uygulama indirme bölümü 
pasif hale getirilecektir.   
5.  Tabletlerinizin şarj işlemleri okulda yapılmayacaktır. 
6.  Yaşadığınız sorunları öncelikle sınıfınız tablet sorumlusu arkadaşınız ile çözmeye 



çalışınız, çözemediğiniz durumda Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenine danışınız. 
7.  Arıza durumunda tabletinizi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenine kutusu ile teslim 
ediniz.  
 
 
Aktivasyon sırasında yaşanabilecek sorunlar ve çözüm yolları 
 
- Kayıt Hatası-Web Server is not result: Buluta bağlanma esnasında problem 
oluşabilmektedir. Bir müddet bekledikten sonra tekrar aktivasyon işlemini yapınız. 
- Kayıt Hatası-User is locked: Sorun öğrencilerin şifrelerini birkaç defa yanlış girmesinden ya 
da sistemde oluşan tıkanıklıktan dolayı oluşan hatadır. Böyle bir durumda öğrenci eba şifresini 
yenileyerek tekrar deneyiniz. 
-Otomatik Kayıt 2 Hatası: PYBS sisteminde yoğunluk olduğu ve internet bağlantısında 
yavaşlık olduğu zamanlarda bu hata yaşanmaktadır. Biraz beklemek gerekmektedir. 
Ayrıca uzunca bekledikten sonra Otomatik Kayıt 2 hatası halen devam ediyorsa tableti 
resetlemek gerekebilir. Tablet resetleme işlemi için ilgili konu başlığını okuyunuz. 
 
Öğretmen Tablet Aktivasyon Hata Kodları 
EBA.002 : TC kimlik numarası hatalı. 
EBA.013 : Şifre ve TC kimlik numarası uyumsuz.  
EBA.017 : TC kimlik numarası ve/ya seri numarası daha önceden kayıt edilmiştir.Bir 
kullanıcıya ait sadece bir tablet olabilir. 
EBA.021 : Tablet kullanıcı adı-şifresini 5 defadan fazla hatalı girdiniz. En az 1 saat bekledikten 
sonra tekrar giriş yapabilirsiniz. 
 
 
Tablet Dağıtımından Sonra Önerilebilecek Programlar: 
1) Office & PDF Programları 
     Kingsoft Office / Office Suite: pdf ve office dosyalarını(MS Word, Excel, Powepoint) 
görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya yeni belgeler oluşturabilirsiniz. 
 
KingSoft Office Google Play Linki: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=tr 
 
Office Suite Google Play Linki: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.editor.office_registered&hl=tr 
 
2) Dosya Yönetici Programlar: 

ES File Manager: Tabletler içerisinde (öğretmen ve öğrenci) dosya yöneticisi programı 
bulunmamaktadır. Bu program sayesinde dosya ve klasörlerinizin hafızada yerlerini 
düzenleyebilir, devamlı eriştiğiniz dosyalarınızın kısayollarını tablet ana ekranına ekleyebilir ve 
diğer dosya ve klasör işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 



 
Google Play Linki: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=tr 
 
3) Dosya Aktarım Programları: 

Airdroid: Normalde Tabletlere bilgisayara USB Kablo üzerinden dosya aktarımı 
yapılabilmektedir. Ancak son tablet güncellemesinden sonra USB kablosu ile 
tabletleri(öğretmen & öğrenci) bilgisayara bağladığınızda sadece şarj işlemini 
yapabilmektesiniz. Airdroid programı ile tablet ve bilgisayarınız aynı wi-fi erişim noktasına bağlı 
ise PC-Tablet arasında çift yönlü olarak dosya ve klasörlerinizi aktarabilirsiniz. 
 
Google Play Linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=tr 
 
4) Bulut Depolama Programları: 

EBA Dosya: Fatih Projesi kapsamında hazırlanan bu uygulama ile Öğretmenler TC 
Kimlik numaraları ve EBA erişim şifreleri ile dosya ve klasörlerine internet bağlantısının olduğu 
her an ulaşabilmektedirler. EBA Dosya uygulamasını, tabletlerde yer alan EBA Market 
uygulaması aracılığı ile tabletlerinize kurabilirsiniz. 
 
5) Diğer Programlar: 
 Adobe Air: Video dosyalarını çalıştırabilmek amacıyla kurulabilecek programdır.  
EBA Dosya  haricinde Google Drive, Yandex.Disk, Dropbox ve SkyDrive gibi uygulamaları da 
bulut depolama çözümleri sunmaktadır. 
  
Google Play Linki: 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.air&hl=tr 
  
 Flash Player: Animasyonları ve bazı videoları açabilmek için kullanılabilecek 
programdır.  
 
Tablet Resetleme: 
 
Tableti Resetlemek için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. İşlemleri düzgün bir 
biçimde yaptığınızda ilk aktivasyon ekranı ile karşılaşacaksınız.  
 
NOT: Bu işlemler yapılırken tabletin kapalı olması gerekmektedir. 
 
1) Tabletin arka bölümünde yer alan  Ses Arttırma ve Power(Güç) düğmelerine birlikte basınız.  



 
 
2) General Mobile logosu ekrana gelinceye kadar basmış olduğunuz tuşları bırakmayınız. 
Logo görününce tuşları bırakabilirsiniz.  
 
3) Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran geliyor ise POWER ve Ses Arttırma tuşlarına tekrar 
basınız. Böylelikle menü karşınıza gelecektir.  

 



 
4) Karşınıza aşağıdaki gibi bir menü gelecektir. Bu bölümde menü içerisinde gezinmenizi ve 
işlemleri onaylamanız için gereken tuşlar ve açıklamalar aşağıdadır: 

● POWER tuşu: İşlemleri onaylamanızı ve alt menülere giriş işlemini yapar. 
● Ses Arttırma - Ses Azaltma Tuşları: Menü içerinde aşağı yukarı hareket etmenizi sağlar. 

 
Ses Arttırma/Azaltma tuşlarını kullanarak Wipe Data/Factory Reset menüsüne geliniz.

 
 
 
5) 

 
 
Wipe Data/Factory Reset üzerindeyken Power tuşuna basınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) 

 
Ses Arttırma /Azaltma tuşlarını kullanarak  “Yes--Delete all user data” menüsünün üzerine 
geliniz.  

 
Power tuşuna basarak işlemi onaylayınız. Bu  sırada ekran işlemin yapıldığına dair 

mesajlar gelecektir. 



 
 
Reset atma işlemi tamamlandığında aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. 

 
 

Data wipe complete mesajını ekranda gördükten sonra  tableti yeniden başlatmanız 
gerekmektedir. Menüden “reboot system now” seçeneğinin üzerine geliniz ve Power tuşuna 
basınız.  

Tablet kapanacak ve yeniden açılacaktır.  
Tablet açıldığında ilk aktivasyon ekranı ile karşılaşacaksınız.  Bu durumda 

öğrenci/öğretmen TC Kimlik Numarası ve oluşturulan EBA şifreleri ile tekrar tableti 
aktifleştirmelisiniz. 

 
 


