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it Milli Egitim MtidtirliigO
 

Say. : 96020090-934.01-E.9064852 24.08.2016 
Konu: Etkilesimli Tahta Veri Girisi. 

DA(";l'l'lM YERLERiNE 

i19i :MEB Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudurluguruln 23/0812016 tarih ve 
R9692170-934.0 1..E.9018005 sayih yazisi. 

Bakanhgimizm ilgi sayih yazisi ekte gonderilmistir. Etkilesimli Tahta kurulurnu 
yapilmayan okullanrmz ile kurulumu yapihpta eksik Etkilesimli Tahtasi olan okullaruruzm, 
okul mebbis ~ifreleri ile 25 Agustos 2016 - 05 EylOJ 2016 tarihleri arasinda 
https:llveri.mcb.gov.tr/lformaGit.aspx?In""285 linkinde yer alan formu doldurarak veri 
girisi yapmasi gerekrnektedir. 

Okullanrruzin bilgilerini dogru, eksiksiz ve zamanmda girrneleri Etkilesimli Tahta 
ke~if, sevk ve kurulumlarnun sorunsuz sekilde yapilabilmesi ve okullanrmzin magduriyet 
yasamamasi acisrndan son derecc onem arz etmektcdir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Bulent $AHiN
 
Vali a.
 

Milli Egitim Muduru
 

Ii:K: 

I. ilgi Sayrli Yazi (1 Sayfa), 

DAC;lTIM: 

• 5 llce Kaym.narllce Milli Egitim Mud.ne) 
• Merkez Tum Okul Mud.ne. 

Bilgi hIern ve I~gitirn Teknnlojilerl Hizmetlerl (FATiH Projesi) Telel'on ;(276) 223 3990· 183 
Enstittl Sokak Valllik Binusr Arkasi 64100-lJ~AK Faks :(276) 223 39 89 
Bilgi i~'in :ErClln GOVEN(;: Mernur E-Mail: bilisimM@mcb,goy.tl' 
1'>MlIiI guvclIcerClIl1(u)gmllil,cIJIl1 bilgiisl~Hllcgjtck64@lI1eb.goY.ll' 

Web :http;lll\snk,rncb.r~()y.tr/ 

flu evrak gtivel1li elcktronik unza i le imzalanmrsur hltn:l/"vraksomll,m"b,vnv.lr ad"'s;nd",, 



T.e.
 

MtLLJ EC]iT'iM BAKANLrGr
 
Yenilik ve Egitirn Teknolojileri Genel MiidtirlUgU
 

Sayi : 89692170-934,0 I-E. 90 18005 23.08.20 J 6 
Konu : Fatih Projesi Kapsammda 

Etkilesimli Tahta Planlamasi 

""""" VALlLiC}iNE
 
( flMlIli Egitirn MUc!Orhigil)
 

Egitimde Fatih Projesi kapsarnmda Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesrne Bakanhgi ile 
VestelElek. San. Ve Tie. A.S. arasinda 09.01.2014 tarihinde 347.367 adet Etkilesimli Tahta 
(ET) alumna iliskin sozlesme imzalanrrustir. Bu cercevede, 347.367 adet Etkilesimli Tahtanin 
okullanrmza kurulumlan tamamlanmisur. 

Onumuzdeki surecte, Etkilesirnli Tahta planlanmasina csas teskil cdecek Etkilesimli 
Tabla kurulurnu yapilmayan okullanmiz itt; eksik Etkilesirnli Tahtasi olan okullarurnzm 
bilgilerine ihtiyac duyulmaktadir. Bu kapsarnda, okullanmizm mebbis sifreleri ile " Form 
Linki : https:llvcri.rneb.gov.trlFormaClit.aspx'?I[)c285" adresinden erisebilecekleri bir form 
olusturulmus olup 25.08.2016-05.09.2016 tarihleri arasinda belirtilen adresten veri giri~i 

yapilabilecektir. 

Bu noktada okullanrmzm bilgilerini dcgru, eksiksiz ve zamarunda girmeleri 
Etkilesimli Tahta ke~ir, sevk ve kurulumlanrun sorunsuz sekilde yapilabilmesi ve 
okullannuzm rnagduriyet yasamarnasi acismdan SOli derece onem arz etrnektedir. 
Valiliginizce konuyla ilgili tedbirlerin almmas: hususunda geregini rica ederim, 

Bil'lI'TIRNAK(,:I
 
Bakan a.
 

Genel Mudur
 

Y leknikokulladJ650LJ Yeu.muhulle/ Ankar» Aynnuh bilgi icin: Sevg: CAN:SU Uzm. Ol)"n 
1;lekll'Ouik Af\: www.rneb.gov.tr Tel: (0 .112)/96 9514 
e-posra: SCllIlSII@meb,gov,tr 

Du CVH,k guvculi "kklmuik irnza tie IllUalanllll~tll', http //cYral-.sor..u,lIleb,~llv 11 "rI",·<i".Ien r';()1 



1':TKiLESiMLi TABlA FAZ II PROJESi KESiF Y()Nrnua:si 

1. KAPSAM
 

Fatih Projesi kapsammda 09.01.2012 tarihinde yapilan I. Faz Etkilesimli Tahta Alnn Sozlcsrnesi ile 
Okullnrirruza 84.921 adet Etkilesimli Tahta (ET) kurulumu yapilrrustir. Kurulurnlan tamarnlanan 
okul/kurumlanrruzda, Genel MCidUriOgOmUz tarafindan yapilan incelemcler sonucu yonerge 
haz:rlanrmsttr. 

Ulasurma, Denizcilik ve Haberlesrne Bakanllj!.1 ile Vestel A.S arasmda 09.01.2014 tarihinde 
EtkilesimfiTahta Il. Faz (347.367) Alim Sozlcsrnesi imzalannnsur. Sozlesme geregi hakanhgrrruz 
tarafindan yurilttllecek olan proiede, kesiften kuruluma kadar gerceklcstirilecek surecin hazrrlanan 
yonergeye giire yllruttilmesi Gene! Mudurlugurnuzce uygun gorulmustur, 

2. TANIM ve KISALTMALAR 

E'I': Etkilesimli Talua; Dokunmatik Lr]1 Ekran I· Etkilesirnli Tahta Bilgisayan + Etkilesimli Tahta 
Cercevesi mien Olusan I)Ozenek.
 
Firma: VL'SCEL ELEK'T'RONIK SAN. TIC. A.S
 
MEn: Milli Egitim Bakanligj
 

3. KESiF Y()NE:RGI~st 

3./. ML';Il, I[ Milli [gitlrn Mudurltiklerini, firrnarnn ET' kurulumu rein kesif yapacag: 
konusunda yazi ile, firmanm ise kesfe gidccegi okullan, kesif tarihi konusunda onceden 
bilgilendirrnesi, 

3.2. Tarihi eser nitcligindeki okullarda E'Tkesifve kurulurn cahsmalanndan once okul yonetimi 
tarafindan valilikten izin ahnmasi ve kesfc hazrr hale getirilmesi, bu kapsamda altyapi cahsmasi 
izni olmayan okullarda E'T kesif ve kurulumlartn yaprlmamasi, 

3.3. lnsaat: devam eden/yeni basiayan okullanrmzda, insaaun tamamen sonlandmlmas: ve 
MEB'e devrinin tarnarnlanmasr, bu islemler tarnarnlanmadan ET kesif yapilsa da kurulumlarm 
yapilmamasi (3,4 ve 3.6 rnaddelcrinde bahsi gecen tudilatlar buna dahil dC/2,ildir), 

lA. Deprern guclcndirmesi devani eden/planlanan okullarda ET kcsif VI;;; kurulumlann 
yapilmarnasi, 

3.5. Tasmma, yrkilrna gibi durumlan ulan okullarirnrzda ET kurulumlartrun yap I Imamas:, (I. 
Fazda EfTerin kurulduktan soma baska salon ya cia binalara tasrnmasma, ayrica bir iscilik ve 
kurulurn gerektirmesi ncdeniyle) bu durumlar ortadan kalkuktan soma 121' taleplcriuin soma ki 
paketler icin degerlendiri lmcsi, 

3.6. Smiflardaki uygun olmayan zemin (platform bulunan snuflar vb..) ve duvarlarm (perde 
beton, girinrili cikmtil], kolon bulunan, catlak vb..)ET kesf sirasinda belirlenmesi ve Okul 
Youctimi'nin kurulum tarihe kadar sorunu gidermesi, Bu sckildeki durumlar tespit edilmeli ve 
gereki rse bu konuda iI ozcl idaresi veya insaat ernlak ile gori.L~ii lmesi, 

].7. Geriel Mudurlugtlnulzce yapilan incelcmclerde sirufortanu olmayan mekanlar icinde okul 
yonetimi tarcrfllHlall tahta planlarnasl yaplldl~~1 gi\l'UlmU:;;tUr. Bll sebeplen, yijrwrgenin Ek-l 
biilOll1iilH!e ET kurnlllrnlannll1 yaprlnHlsl ve yaprllnamasl gl~reken hijlOrnler belil'tilll1i:;; olnp 
ke:;;ifikllrulullliann bll tabloya gi\re yaprlnHlsl, 



3.8. Arolyelerde; E'I''ye toz veya baska fiziksel nedenlerle zarar verebilecek durumlar varsa 
(rncslck liselerindeki kaynak, serarnik, mobilya, metal kesim ve marangoz atolycleri vb... ) 
kurulurnlarm yapilrnarnasr, 

3.9. Konferans salonlannda, son izleyici ill: 1':1' aras: mesafenin IO(on) metreyi ger;:tigi durumda 
i'T kurulumunun yapilmamasr, 

3.10. Ogretrnenler odast icin, t\gretmen sayist en az l Oton) olan okullara kesif ve kurulurnun 
yaprlmasi, bunun dismda birdcn fazla iigretmenler odasi bulunan okullarda ise sadece bir lane 
(5gretmenler odasina ET' kesfi ve kurulurnu yaprlmasr, 

3.11. Yeni srruf acilubilir dii~(incesi ile kesif sirasmda ihtiyactan fazla ET talebinde 
bulunulmamasi ancak daha sonra ortaya cikabi lecek Err ihtlyaclanmn M EB' dell ahnacak onay 
sonucu tedarik cdilmesi, 

3.12. Okullara ve srrnflara kurum taruuc: bilgilcri ile sed numarasirun yer aldig: prim; lcvha 
takilacakur. Mevcutdururnda bu levha tukih isc kesifve kurulumlann hu levhalar ile eslcstirilcrck 
yaprlmas: cger bu levha yok ise hangi SlIlI fa ve hangi okula ET kurulacag: bilgisinin firma 
taralindan tutulrnasr, 

3.13. ET konumunun, LED ekrarun ogretllll'lIlllaSilSllarafmda olacak sekilde ayarlanmasi 

ancak snufin fiziki dururnundan kaynaklanan sorunlan gidenne adrna, okul yonetimi ile firma 
arasmda yapilarak tutanak aluna alinucak anlasrnayla tahta yonunc karar verilrnesi, 

3.14. E'F'lerin renk (yesil-beyaz) secirninin, kesifsrrasinda ve I(bir) kereye rnahsus yapilmasr, 

3.15. Okullann egitim iigrctilll saatieri drsinda da acik tutularak kurulum ekiplerine gereken 
destegin verilmesi ve en az hir yctkilinin okulda bulundurulmasr, 

3.16. Firma talebi uzerine, malzernelerin dcpolaruuasi gcreken dururnlarda okul yonetirninin 
depo a1<111 1 saglanmasma yardrmci olmasi 

3.17. Kesfin ve kesi f forrnunun, Okul MOdUrii vc/veya Ok\11 Mudurunun uygull gi.\rclUgU Mudur
 
YardJI1lCISI tarafindan yaprlmasi ve imzalarunasr, firma tarafmdu ise Firma Yetkilisi tarufmdan
 
imzalanrnasi,
 

Uygundur.
 



EK-l: Okullarda E'I'Kurulumuuun Yaplillcagive Yaprlmayacagr Alanlar 

E'I' Kurulumu Yapilmayacak Alanlar ET Kurulumu Yapilacak Alanlar 

Rehberligi OC1<15 1 

Eg,itirn IIizrnetleri OdaSI 
I-"~~~,, 

Hizmetli Odasi 

ografOdasi 

A rnaclt Salon 

I.aboratuvan 

Ian Laboratuvan 

'38 Atolyclcrdc. FI')'c: toz veva haska fiziksc) ncdenlcr!e zalal vercbilecek durumlar varsu (meslek Iiselcnndcki kaynak, scranuk, mobrlya, 
meLal kesim ve m.uangoz atolvclcn vh ) kuruluinlann yaprhuamasr. 

H; l) Konferaus sillonlalltlrk SOli ivleyici ilc 1'1' ,lfaSI mcsutcn.u 111(011) mctrcv. gc\,lifli durumda LT kurulumunun yapilmnmas: 

.HI 10 0tPl'ltl,enkl odas: ictn "grctnwlI saYlsl ell a7. l Oton) ulan okullara kqll vc kurulurnun yaprimasl, bunun dl~IIHIa birdcn lazla 
ogrcuncnler oriasl bulunan ukullarda rs« sadcc« bir laue ,,/',n'\lIlel1lel odasum LT kqft VL' kurulurnu yaprlmusr, 


