Nakil-Devir-İptal-Adres-Unvan Değişikliği Süreçleri:

1.Fatih Proje kapsamında olan A.M.L. okulunun adı A.İ.H.L olarak değişiyor. Ne yapılması
gerekiyor?
 Değişme durumunda VKN aynı kalırsa kurumdan resmi unvan değişikliği için «üst yazı»
alınması yeterlidir.
 VKN değişmesi durumunda, kurumdan «Devir Formu» alınır.
2.Fatih Proje kapsamında olan ve mevcutta çalışan okul’ daki FATİH VPN iptal edilmek istenirse ne
yapılması gerekiyor?
 Okul devresi iptal edilecek bina; MEB’e ait kurumlar tarafından kullanılmayacaksa Okul’dan
«İptal Formu» alınır.
 Okul binası Fatih Proje kapsamında olmayan MEB’e ait bir Kamu Kurumu tarafından
kullanılacaksa «İptal Formu» alınıp, mevcut binayı kullanacak yeni kurum için de MEB ADSL
vb yeni tesis için standart işleyen süreçleri başlatılır.
 Mevcut Fatih VPN çalışan bina Fatih Projesi kapsamında olan başka bir okula devredilmesi
durumunda Devir süreçleri başlatılır. «ÇAS Formu» devralan kuruma imzalatılacaktır.
3.Fatih Proje kapsamında olan TT VPN Erişimi A okulunun binası B okuluna devir oluyor. Ne
yapılması gerekiyor?
 A okulundan ve B okulunda ortak imzalı «Devir Formu» alınır. B okulundan da « ÇAS Formu »
alınır.
4.Fatih Proje kapsamında A Okulu, Fatih Proje kapsamında B okulunun (Fatih Ağ Alt Yapısı Var)
binasına taşınıyor. Aynı zamanda B Okulu da C okulunun adresine taşınıyor ancak C okulunun
binasında Fatih Proje ağ alt yapısı bulunmuyor. Ne yapılması gerekiyor?
 B okulundan A Okulu için sadece «Devir Formu» alınır.(B okulu Fatih hattını A okuluna
devir ettiği için )
 A okulundan eski binadaki VPN hattı için «İptal Formu» alınır.(A Okulunun eski binasının
hiç kullanılmayacağı varsayılarak)
 A okulunun eski binası Fatih Projesi kapsamında başka bir okula devredilmesi durumunda
Devir süreçleri ve evrakları başlatılır.
 C Binasına taşınan B Okulu için okul ağ alt yapısı yapılıp geçici kabulü yapılınca YEĞİTEK
üzerinden gelecek başvuru ile eski C binasına TT VPN tesisi yapılabilir.
5.Fatih Proje kapsamında olan A Okulu binasından Fiber Optik alt yapısı olmayan ancak Fatih
kapsamında geçici kabulü yapılmış ağ alt yapısı olan bir binaya taşınıyor. Ne yapılması gerekiyor?
 A okulundan önce eski adresi için ‘’ İptal Formu’’ alınır ve ardından yeni adres için yeni
FATİH TT VPN hizmet formu alınarak süreç başlatılır. (VKN değişmediği için ÇAS almaya
gerek yoktur)
6.Fatih Proje kapsamında A Okulu kendi binasından ağ alt yapısı olan başka bir binaya taşınıp okul
ismi de B olarak değişiyor. Ne yapılması gerekiyor?

 A okulundan eski adres için ‘’İptal Formu ‘’ alınır.(A eski Binasına ne olacağı bilinmiyorsa)
 B ismini almasıyla VKN değiştiyse yeni VKN belirtilerek «Fatih TT VPN Tesis Formu» ve
«ÇAS Formu» alınır.
7.Hız artırım olması durumunda; YEĞİTEK erişim ekibi üzerinden hız artırım talebi alınır.
8.Yeni Tesis başvurusu olması durumunda; «Fatih TTVPN hizmet Formu» ve «ÇAS Formu» okula
imzalatılarak bize iletilir.

