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Genel Açıklama 

 Bu uygulama Fatih Projesi kapsamında okullarımıza kurulan Etkileşimli Tahtaların 

takibini yapmak ve istatistiki verilerini toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Uygulamada 

kullanılan veriler http://adana.meb.gov.tr/bt/vt adresine kurumlarımız tarafından girilen 

verilerden oluşmaktadır. Bilgilerin güncelliğinin sağlanabilmesi için verilerin internet sitesi 

üzerinden veya uygulama üzerinden güncel tutulması sağlanmalıdır. 

Uygulama Ekranları 

Giriş Ekranı 

 Uygulamada oturum açmak için kullanıcı adı kısmına 

Okulunuzun Kurum kodunu yazınız. Şifre olarak (eğer daha önce 

değiştirmediyseniz) tekrar Okul Kurum kodunuzu yazarak 

sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra lütfen şifrenizi 

değiştiriniz. 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Menüsü 

 Uygulama açıldıktan sonra ekranın sol üst köşesinde yer alan 

menü düğmesi aracılığı ile, uygulama menüsünü açabilirsiniz. 

 Bu menüden yer alan seçenekleri seçerek ilgili uygulama 

sayfasının açılmasını sağlayabilirsiniz. 
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Kurum Bilgi Ekranı 

 Bu ekranda kurumunuza ait genel bilgiler 

görüntülenmektedir. Kurumunuzda yer alan tahta sayısı, 

kurumunuzun konumu gibi. 

 

Personel Listesi 

 Bu ekranda kurumunuzda bulunan ve 

http://adana.meb.gov.tr/bt/vt sistemine eklediğiniz personelin 

listesini ve iletişim bilgilerini görebilirsiniz.  

 

 

 

Etkileşimli Tahta Listesi 

 Bu ekranda kurumunuzda 

bulunan Etkileşimli Tahtaların listesini 

görebilirsiniz. Düzenleme yapmak 

istediğiniz Etkileşimli Tahtanın Seri 

numarasına dokunarak düzenleme 

ekranını açabilirsiniz. 
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Etkileşimli Tahta Seri Numaraları OPS dediğimiz cihazlar 

üzerinde yer alan 16 haneli sayılardır. Oda Kodu, 2. Faz 

kurumlarda her sınıfın kapısında yer alan pirinç levhalarda 

yazmaktadır. Uygulama içerisindeki Kamera simgesine 

dokunarak buralardaki barkod ve kare kodları okutmak 

suretiyle hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. 

 

Etkileşimli Tahta Ekleme Ekranı 

 Bu ekran Etkileşimli Tahta Düzenleme ekranı ile aynı 

özelliktedir. Kurumunuzda olan ancak uygulamada 

göremediğiniz Etkileşimli Tahtaları bu ekran aracılığı ile 

sisteme ekleyebilirsiniz.  (Önemli Not: Sisteme eklenen bir 

Etkileşimli Tahta sistemden silinememektedir. Bu durumda 

ilçenizden sorumlu İl Fatih Eğitmeni ile iletişime 

geçmelisiniz.) 

Etkileşimli Tahta Sorgulama Ekranı 

 Bu ekranı kullanarak herhangi bir Etkileşimli Tahtanın seri numarasından hangi okula ait 

olduğunu kontrol edebilirsiniz. Nakil yapılan Etkileşimli Tahtaların daha önce hangi kurumlarda 

bulunduklarını buradan öğrenerek TEFBİS işlemlerini yürütebilirsiniz. 

İl Fatih Eğitmenleri Ekranı 

 Bu ekran 

ilimizde görevli olan 

ve ilçenizden sorumlu 

İl Fatih 

Eğitmenlerinin 

listelendiği ekrandır. 

İlgili İl Fatih 

Eğitmeninin ismine 

dokunarak doğrudan 

arama yapabilirsiniz. 

Şifre Değiştirme Ekranı 

 Bu ekranda 

uygulamada ve 

http://adana.meb.gov.t

r/bt/vt adresinde 

oturum açmak için 

kullandığınız şifreyi 

değiştirebilirsiniz. İl 

defa oturum açtıktan 

sonra şifrenizi 

değiştirmeyi 

unutmayınız. 
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