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       Elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle EBA’ya erişimi olmayan öğrencilere uzaktan eğitim 
imkânı sağlamak için Bakanlığımız tarafından gönderilen Tablet Bilgisayar Setlerinin (TBS) arıza ve garanti 
işlemleri ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyurulmuştur.

Samsung Tab A7 Tabletler İçin;
Öğrenci velisi tarafından 444 7711 numaralı çağrı merkezi yoluyla veya 

https://www.samsung.com/tr/info/contactus adresinde yer alan Samsung canlı destek, e-posta gibi iletişim kanalları 
ile arızalı tabletin garanti kapsamındaki arızalı işlemleri yapılabilmektedir. Müşteri hizmetlerinin yönlendirmesi 
doğrultusunda hareket edilerek cihaz  arıza bildirim,  cihaz gönderme ve takip gibi tüm sorumluluklar öğrenci 
velisi tarafından yerine getirilmelidir.

General Mobile e-Tab 20 Tabletler İçin;
Öğrenci velisi tarafından Telpa AŞ. 0 850 955 15 15 numaralı çağrı merkezi yoluyla veya servis.telpa.com 

adresinden servis kaydı oluşturulması ile arızalı tabletin garanti kapsamındaki işlemleri yapılabilmektedir. Müşteri 
hizmetlerinin yönlendirmesi doğrultusunda hareket edilerek cihaz  arıza bildirimi, cihaz gönderme ve takip gibi 
tüm sorumluluklar öğrenci velisi tarafından yerine getirilmelidir.

Aidata Alim 10' Tabletler İçin;
Öğrenci velisi tarafından Aidata Bilişim Kurumsal'ın 021  465 70 70 - 0312 472 27 26 çağrı merkezi veya 

0534 501 88 18 numaralı  BİP hattı üzerinden anlık mesaj yoluyla veya bilgi@aidata.com.tr e-posta adresi 
üzerinden arızalı tablet ile ilgili garanti kapsamındaki işlemler yapılabilmektedir. Müşteri hizmetlerinin 
yönlendirmesi doğrultusunda hareket edilerek cihaz  arıza bildirimi, cihaz gönderme ve takip gibi tüm 
sorumluluklar öğrenci velisi tarafından yerine getirilmelidir.

Tablet Bilgisayar Setlerinin ve ücretsiz verilen internet erişiminin, Veli/Vasi Taahütnamesi'nde de belirtildiği 
şekilde kullanımının birinci önceliğinin eğitim amacı olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Arızalı tablet bilgisayarların yetkili servise gönderimi esnasında içinde bulunan ve ayrıca öğrencilere verilen 
ücretsiz sim kartların öğrenci velileri tarafından tabletle birlikte gönderilmemesi ve cihaz gelene kadar saklanması 
sim kartların kaybolmaması açısından yararlı olacaktır. Tabletlerin  garanti süreleri, "Garanti Belgesi Yönetmeliği" 
Bilgisayar ve Çevre Birimleri kategorisi kapsamında asgari iki yıl olup,  tabletlerin, düşme, kırılma, sıvı teması, 
ekran çizilmesi, kaybolma gibi durumlar ile şarj cihazı giriş yerlerindeki sorunlar kullanıcı kaynaklı sorunlar olup 
garanti kapsamı içerisinde değerlendirilememektedir. Bu nedenle öğrenci ve velilerin uyarılarak kullanıcı kaynaklı 
sorunlarda sorumluluğun öğrenci ve velisinde olduğunun hatırlatılması, kullanıma dikkat edilmesi konusunda 
bilgilendirme yapılması yararlı olacaktır.  

Yazımızın ilgili tüm okul müdürlüklerine duyurulması, okul müdürlüklerince de ilgili öğrenci ve velilerine 
gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda;

 Bilgilerini ve gereğini rica ederim         
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