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T.C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 43325255-719-E.18595593 29.12.2020
Konu : Tablet Bilgisayar Setleri   Dağıtımı Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :     MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün  15/12/2020  tarihli ve  18089367 sayılı yazısı.

      

Eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim faaliyetlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
internet platformu, EBA canlı dersler ve TRT EBA televizyon kanalları üzerinden devam edilmektedir. 

Elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere de uzaktan eğitim 
imkânı sağlamak için FATİH Projesi kapsamında tedarik edilen tablet bilgisayar setlerinin (TBS) 15 Aralık 2020 tarihinden 
itibaren Bakanlığımızca partiler halinde gönderilmesine başlanmıştır.

TBS’lerin teslim alınması ve dağıtımı ile ilgili dikkat edilecek hususlar ile ilgi yazı örneği ekte gönderilmiştir. Bu 
bağlamda;

Teslim alınan TBS’lerin Bakanlıkça belirlenmiş olan öğrencilere dağıtımına kadar her türlü güvenlik tedbiri ile ısı, 
nem, yangın vb. olumsuzluklara karşı korunması il ve ilçe müdürlüklerinin sorumluluğunda olacaktır.

1)

Dağıtım yapılırken, öğrenci veli/vasi’lerine EK-2'de yer alan taahhütname 2 nüsha olarak imzalatılarak TBS'ler teslim 
edilecektir. 5651 sayılı Kanun kapsamında talep halinde ilgili makamlara karşı sorumluluk öğrenci veli/vasi’lerinde 
olacağından eksiksiz doldurularak imzalatılan bu taahhütnamelerden 1 orjinal nüsha İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
tarafından açılacak özel bir dosyada saklanacak olup, 2. orjinal nüsha ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Fatih 
Projesi Bürosuna teslim edilecektir.

2)

TBS dağıtımında Bakanlıkça belirlenmiş olan ve TEFBİS sisteminden İlçeler bazında erişilen öğrenci listeleri ve 
öncelik sıralaması esas alınacaktır. Bu listeler ve sıralama dışında dağıtım yapılmaması esastır.

3)

TEFBİS sisteminde aşağıdaki bilgilerin girileceği alanlar oluşturulmuş olup;4)

TBS verilen öğrenci veli/vasi bilgileri (adı, soyadı, T.C. kimlik no) vea)

TBS markası, modeli, seri numarası,  IMEI numarası, SIM kart hat numarası ilgili TEFBİS modülüne hatasız 
olarak girilerek kayıt altına alınacaktır. 

b)

Bu nedenle; Bakanlığımız tarafından gönderilen tabletlerin, 31 Aralık  2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar 
Müdürlüğümüzün ilgili bürosundan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz tarafından teslim alınarak, ilgi yazıda açıklanan 
esaslar çerçevesinde herhangi bir aksaklığa mahal vermeden tablet dağıtımlarının 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

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 89692170-481.04-E.18089367 15.12.2020
Konu : Tablet Bilgisayar Setleri
              Dağıtımı Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim faaliyetlerine 
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet platformu, EBA canlı dersler ve TRT EBA televizyon 
kanalları üzerinden devam edilmektedir. Elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle 
uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere de uzaktan eğitim imkânı sağlamak için 
FATİH Projesi kapsamında tedarik edilen tablet bilgisayar setlerinin (TBS) 15 Aralık 2020 
tarihinden itibaren İl Millî Eğitim Müdürlüklerine partiler halinde gönderilmesine 
başlanmıştır.

TBS’lerin teslim alınması ve dağıtımı,  İl Milli Eğitim Müdürlüklerince aşağıdaki 
hususlara uyularak yapılacaktır: 

İllere gönderilen TBS’lerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli koordinasyon 
sağlanarak ilgili şube müdürü ve il BT koordinatörü tarafından gecikme ve aksaklığa 
mahal vermeden teslim alınacak, takip eden ilk mesai günü sonuna kadar EK-1'de yer 
alan teslim tutanağı DYS üzerinden Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. TBS’lerin 
tüm partilerinin gönderim sürecinin tamamlanması ayrıca bildirilecek olup, bildirim 
sonrasında her parti teslime ait ıslak imzalı teslim tutanaklarının Genel Müdürlüğümüze 
gönderilmesi gerekmektedir.

1)

Her bir tablet bilgisayar ile birlikte 32 GB hafıza kartı ve tablet koruyucu silikon kılıfları 
da teslim alınacaktır.

2)

Tablet bilgisayar sayısı kadar GSM üzerinden internet hizmeti alınmış olup, SIM kartlar 
ilgili operatörler tarafından il müdürlüklerimize ulaştırılacaktır. SIM kartların da yine 
EK-1'de yer alan ilgili tutanakla teslim alınması ve tutanağın Genel Müdürlüğümüze 
gönderilmesi gerekmektedir.

3)

Teslim alınan TBS’lerin Bakanlıkça belirlenmiş olan öğrencilere dağıtımına kadar her 
türlü güvenlik tedbiri ile ısı, nem, yangın vb. olumsuzluklara karşı korunması il 
müdürlüklerinin sorumluluğunda olacaktır.

4)

Dağıtım yapılırken, öğrenci veli/vasi’lerine EK-2'de yer alan taahhütname imzalatılarak 
TBS'ler teslim edilecektir.

5)

5651 sayılı Kanun kapsamında talep halinde ilgili makamlara karşı sorumluluk öğrenci 
veli/vasi’lerinde olacağından eksiksiz doldurularak imzalatılan bu taahhütnameler 
açılacak özel bir dosyada saklanacaktır.

6)

TBS dağıtımında Bakanlıkça belirlenmiş olan ve TEFBİS sisteminden İlçeler bazında 
erişilen öğrenci listeleri ve öncelik sıralaması esas alınacaktır. Bu listeler ve sıralama 
dışında dağıtım yapılmaması esastır.

7)
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TEFBİS sisteminde aşağıdaki bilgilerin girileceği alanlar oluşturulmuş olup;8)

TBS verilen öğrenci veli/vasi bilgileri (adı, soyadı, T.C. kimlik no) vea)

TBS markası, modeli, seri numarası, IMEI numarası, SIM kart hat numarası ilgili 
TEFBİS modülüne hatasız olarak girilerek kayıt altına alınacaktır. 

b)

 TBS dağıtım iş ve işlemlerinin yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde herhangi bir 
aksaklığa mahal vermeden tarafınızca ivedilikle yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
       

                                                                                                             Anıl YILMAZ
    Bakan a.

                                                                                                                         Genel Müdür

Ek: 
1. Teslim Tutanakları (2 sayfa)
2. Taahhütname  (1 sayfa)      

Dağıtım:
Gereği:                                              Bilgi:
81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne       Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
                                                          Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne                                      
                                                          Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne                  
                                                          Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne          
                                                          Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
                                                          Strateji Geliştirme Başkanlığına
                                                          Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne



EK-1 

Tablet Bilgisayar Seti Teslim Tutanağı 

Kurum / Kuruluş Adı ……………………......………… İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Tedarikçi Firma Adı 

  

Fiili Teslim Tarihi 
  

Elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere de uzaktan 

eğitim imkânı sağlamak için FATİH Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (YEĞİTEK) tarafından 

tedarik edilen .................... adet Tablet Bilgisayar Seti .......................................... İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim edilmiştir. 

Malzemenin Adı Marka / Modeli 
Teslim Alınan Miktar 

(Rakam ve Yazı ile) 

        

        

        

Teslim Eden Bilgileri 

ADI SOYADI : 
  

UNVANI :   

TARİH ve  

İMZASI : 

 

Teslim Alan Bilgileri 

ADI SOYADI : 
  

ADI SOYADI : 
  

UNVANI : 
  

UNVANI : 
  

TARİH ve  

İMZASI : 

 

TARİH ve 

İMZASI : 

  

 
NOT: İşbu belge, teslim-tesellüm sırasında iki nüsha olarak doldurulup imza altına alınacaktır. Bir nüshası 

taranarak donanim@eba.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ayrıca MEB-DYS üzerinden Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.    

  



EK-1 

SIM Kart Teslim Tutanağı 

Kurum / Kuruluş Adı ……………………......………… İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Telekom 

Operatörünün Adı 

  

Fiili Teslim Tarihi 
  

Elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere de uzaktan 

eğitim imkânı sağlamak için FATİH Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (YEĞİTEK) tarafından 

tedarik edilen .................... adet SIM Kart .......................................... İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

eksiksiz olarak teslim edilmiştir. 

Teslim Eden Bilgileri 

ADI SOYADI : 
  

UNVANI :   

TARİH ve  

İMZASI : 

 

Teslim Alan Bilgileri 

ADI SOYADI : 
  

ADI SOYADI : 
  

UNVANI : 
  

UNVANI : 
  

TARİH ve  

İMZASI : 

 

TARİH ve 

İMZASI : 

  

 

NOT: İşbu belge, teslim-tesellüm sırasında iki nüsha olarak doldurulup imza altına alınacaktır. Bir nüshası 

taranarak donanim@eba.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ayrıca MEB-DYS üzerinden Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 



EK-2 

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN  

TABLET BİLGİSAYAR SETLERİ İÇİN  

VELİ/VASİ TAAHHÜTNAMESİ 

 

1. Tablet Bilgisayar Seti velisi bulunduğunuz öğrencinin eğitim-öğretimi amacıyla 

verilmektedir. Tablet bilgisayarın kullanımının birinci önceliği eğitim-öğretim olacaktır. 

2. Teslim alınan Tablet Bilgisayar Seti ve SIM kartın başka bir kişiye satışı ve devri kesinlikle 

yapılmayacaktır. Tespiti halinde İDARE tarafından gerekli cezai yaptırım uygulanacaktır. 

3. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak üzere sağlanan hattın SIM kartı, 1. derece aile 

bireyleri haricinde bir başkasıyla paylaşılmaz, paylaşılması durumunda meydana gelecek 

olumsuz durumların sorumluluğu cihazın teslim edildiği veli/vasi’ye aittir. 

4. Türk Ceza Kanunu’nun 243, 244 ve 245. maddeleri bilişim vasıtasıyla işlenen suçları (bilişim 

sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya 

kredi kartlarının kötüye kullanılması) kapsamaktadır. Bu maddelere aykırı uygulamalardan 

doğacak sorumluluk cihazın teslim edildiği veli/vasi’ye aittir.  

5. Proxy ve DNS değiştirmeyi sağlayan programlar aracılığıyla veya benzeri yöntemleri 

kullanarak internet erişimi yasak olan web sitelerine bağlanılmaz, bu sitelere içerik veya 

dosya eklenmez ve kullanılmaz; bunlara uyulmaması durumunda meydana gelecek olumsuz 

durumların sorumluluğu cihazın teslim edildiği veli/vasi’ye aittir. 

6. Fikir ve sanat eserleri ile telif hakları ve lisanslama konusunda mevzuat (5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu, 3257 sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu v.d.) uyarınca 

suç teşkil edecek nitelikteki içeriklerin indirilmesi, kullanılması, çoğaltılması ve işbu internet 

hizmeti kullanılarak pazarlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu kanuna aykırı uygulamalardan 

doğacak sorumluluk cihazın teslim edildiği veli/vasi’ye aittir. 

7. Ücretsiz internet hizmetini kullanarak politik, ırkçı veya dini nefret içeren söylemlerde 

bulunmak, hakaret etmek, bağış toplamak, kişisel ticaret (mal/alım satım, açık arttırma vb.) 

işlemleri gerçekleştirmek yasaktır. Bu maddeye aykırı uygulamalardan doğacak sorumluluk 

cihazın teslim edildiği veli/vasi’ye aittir. 

8. Cihazın teslim edildiği veli/vasi, bu taahhütnameyi ihlal etmesi sonucu doğacak tüm kanuni 

ve hukuki sorumluluğu peşinen kabul eder. 

 

TABLET BİLGİSAYARIN SIM KARTIN 

MARKASI MODELİ  SERİ NO IMEI NO  HAT NUMARASI 

          
Not: Tablodaki bilgilerin bilgisayarda ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 

• Yukarıda belirtilen kuralları okuduğumu ve anladığımı beyan eder, bu kurallara uyacağımı 

taahhüt ederim. (Bu cümle teslim alan veli/vasi tarafından tutanak okunduktan sonra aşağıdaki 

boşluğa kendisi tarafından elle yazılacaktır) 

 

 

 

 

Teslim Alan        Öğrenci 
Veli/Vasi Adı Soyadı :     Adı Soyadı  : 

T.C. Kimlik No :     T.C. Kimlik No: 

Tarih   : 

İmza   : 

 

 
Teslim edilen ürünler:  

1. ( x )Tablet bilgisayar,  2. ( x )SIM kart,  3. ( x )32 GB hafıza kartı,  4. ( x )Tablet bilgisayar koruma kılıfı 
 

Not: Tablet bilgisayarın depolama alanı 64 GB olması halinde 32GB hafıza kartı verilmeyecektir. 
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