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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 89692170-705.02-E.16846677 17.11.2020
Konu : Etkileşimli Tahta Planlama 

ve İşletme Süreçleri Hk.

…………… VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi     : 31.07.2018 tarih ve 89692170-705.02-E.14009252 sayılı yazımız.

            Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Eğitimde FATİH Projesi kapsamında 
okul/kurumlarda kurulumu yapılmış/yapılacak olan etkileşimli tahtaların (ET) çeşitli 
nedenlerle il içi ve iller arası nakil işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ilgi 
yazımızda ele alınmıştır. Ancak Montaj-Demontaj-Nakil, İşletim Sistemi Kullanımı, 
Envanter Modülü Güncellemesi vb. konularda oluşan tereddütleri ortadan kaldırmak ve 
sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini temin adına iş bu yazıya ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
çerçevede, okul kapanması, bina güçlendirme, yıkım vb. nedenlerle ihtiyaç fazlası duruma 
gelmiş etkin şekilde kullanılamayan ET’lerin il içinde ya da iller arasında ihtiyacı olan 
okullara naklinin yapılması hususları ve etkileşimli tahta yazılımları ile ilgili olarak,

ET yer alan bir okul binasının, FATİH Projesi kapsamı dışındaki bir kuruma 
(Anaokulları, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, 
Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları) tahsis edilmesi durumunda, ET’lerin BT İl 
Koordinatörü koordinasyonunda proje kapsamında ihtiyaç bulunan bir başka okula 
nakli gerçekleştirilecektir.

1.

ET yer alan bir okul binasının, FATİH Projesi kapsamındaki bir başka kuruma tahsis 
edilmesi durumunda, ET'ler demonte edilmeyecek ve binaya yeni gelen okul 
tarafından kullanılacaktır. Ancak bu durumda binada ihtiyaç fazlası ET olması 
durumunda ihtiyaç bulunan okullara nakli sağlanacaktır.

2.

Envanter ile ilgili her türlü değişikliklerde (ET nakli vb.) güncel bilgiler ivedi olarak 
FATİH Envanter modülüne  işlenerek verilerin sürekli olarak güncel tutulması 
sağlanacaktır.

3.

ET’lerde yüklü bulunan işletim sistemi ile ilgili değişiklik talepleri, illerde Bilgi İşlem 
ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüklerine iletilerek yapılacak değerlendirmeler 
neticesinde ilgili birimlerin uygun görüşü ile yapılabilecektir.

4.

        Yapılan açıklamalar doğrultusunda okul/kurum idareleri tarafından planlamalardan 
sorumlu yetkililerin bilgisi dışında süreçlere ait herhangi bir iş veya işlem yapılmayacaktır. 
       Bilgilerinizi ve gereğini  rica ederim.

Anıl YILMAZ
Bakan a.

Genel Müdür
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