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T.C.
ADANA VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 43325255-719-E.18595654 29.12.2020
Konu : Tablet Dağıtımı hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :     MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün  24/12/2020  tarihli ve  18432602
            sayılı yazısı.
      

Bakanlığımızca Uzaktan eğitim kapsamında  öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi, eğitim 
çağındaki kardeş sayısı, e-okul ve EBA sistemlerinden alınacak olan öğrenci akademik başarı puanı 
ile EBA kullanım oranı ve istatistikleri, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi ölçütler dikkate 
alınarak 500.000 adet tablet bilgisayar dağıtımı yapılmaktadır. 

Ayrıca yerel yönetimler başta olmak üzere çeşitli kurum/kuruluş ve hayırseverler de ayni ve 
nakdî tablet bilgisayar bağışında bulunmaktadır.

Daha önceden ikazlar yapılmasına rağmen dağıtımı yapılan tablet bilgisayarların TEFBİS 
modülüne işlenmediği gözlenmiştir. Mükerrer tablet bilgisayar dağıtımının önlenmesi amacıyla;

1-İliniz bünyesindeki öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ayrıca 
kurum/kuruluş ya da hayırseverler tarafından bağışlanan tablet bilgisayarların ivedi bir biçimde 
mutlaka TEFBİS modülüne işlenmesi,

2-Tablet dağıtımı esnasında da mutlaka öğrencinin durumunun TEFBİS' te kontrol edilerek 
tablet bilgisayarların teslim edilmesi,

3- Teslim işleminin TEFBİS' te işlenmesi önem arzetmektedir.
Sonuç olarak dağıtılan her tablet bilgisayar mutlaka  TEFBİS' e işlenecek ve dağıtım süreci 

farklı kanallardan yapılmayacak olup ilgi yazı örneği ekte gönderilmiştir.
Bu nedenle; konunun tüm okul/kurum müdürlüklerine duyurulması, ilgi yazıda yapılan  

açıklanan esaslar çerçevesinde herhangi bir aksaklığa mahal vermeden gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                          Fevzi KAVAK

                      Müdür  a.
                                                                                                         Şube Müdürü

Ekler : 1- Yazı Örneği (1sayfa)

DAĞITIM:
Gereği       : Bilgi :
15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı : E.84536802-825.03.02-18432602 24.12.2020
Konu : Tablet Dağıtımı hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Uzaktan eğitim kapsamında Bakanlığımızca öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi, eğitim 
çağındaki kardeş sayısı, e-okul ve EBA sistemlerinden alınacak olan öğrenci akademik başarı puanı ile 
EBA kullanım oranı ve istatistikleri, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi ölçütler dikkate alınarak 
500.000 adet tablet bilgisayar dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca yerel yönetimler başta olmak üzere çeşitli 
kurum/kuruluş ve hayırseverler de ayni ve nakdî tablet bilgisayar bağışında bulunmaktadır.

Daha önceden ikazlar yapılmasına rağmen dağıtımı yapılan tablet bilgisayarların TEFBİS 
modülüne işlenmediği gözlenmiştir. Mükerrer tablet bilgisayar dağıtımının önlenmesi amacıyla;

1-İliniz bünyesindeki öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ayrıca kurum/kuruluş 
ya da hayırseverler tarafından bağışlanan tablet bilgisayarların ivedi bir biçimde mutlaka TEFBİS 
modülüne işlenmesi,

2-Tablet dağıtımı esnasında da mutlaka öğrencinin durumunun TEFBİS' te kontrol edilerek 
tablet bilgisayarların teslim edilmesi,

3- Teslim işleminin TEFBİS' te işlenmesi önem arzetmektedir.
Sonuç olarak dağıtılan her tablet bilgisayar mutlaka  TEFBİS' e işlenecek ve dağıtım süreci 

farklı kanallardan yapılmayacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                     Reha DENEMEÇ
                                                                                                                             Bakan a.
                                                                                                                     Bakan Yardımcısı

Dağıtım: 
B Planı
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