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Konu : Sim Kart Değişimleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :    MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün  12/01/2021  tarihli ve  19096672  sayılı yazısı.

Elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere fırsat adaleti 
sağlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 500.000 adetlik tablet bilgisayar seti satın 
alma süreci ile birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 
25 GB’a kadar kotalı GSM internet hizmeti sözleşmeleri 4.5G GSM lisansına sahip TTMobil İletişim Hizmetleri 
A.Ş, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile imzalanmıştır.

Bu kapsamda; Tablet bilgisayarların ve 25 GB'lık data paketi bulunan sim kartların illere sevk işlemleri 
sürmekte, Data hatları ile ile ilgili olarak  internet hızlarında operatörlerin sinyal seviyesine bağlı sorun 
yaşanabilmektedir. Şehir merkezlerinde büyük bir sorun olmamakla birlikte kırsal kesimlerde operatörlerin çekim 
güçleri değişkenlik gösterebilmekte olup,  yazı örneği ekte gönderilmiştir.

Ayrıca; Tablet bilgisayar ile sim kart verilen öğrencinin ikamet ettiği bölgede verilen data hattının 
kapsama alanı dışında kalması ve aynı il sınırları içinde sözleşme kapsamında başka bir operatörden hizmet 
alınabildiği durumda farklı operatörlere ait sim kart kullanıcısı her iki tarafın da onayı bulunması şartıyla,  
öğrenciler arası sim kart  değişimleri yapılabilecektir.

 Sim kart değişimleri her iki tarafın imzasının olduğu bir belge ile tutanak altına alınacaktır. Tutanak 
üzerinde sim kart değişiminin yapıldığı gün ve saat bilgisi olacaktır. 

Bu nedenle; konunun tüm okul/kurum müdürlüklerine duyurulması, ilgi yazıda yapılan açıklamalar 
doğrultusunda  gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi  hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                  Fevzi KAVAK
                                   Müdür  a.

                                                                                                             Şube Müdürü

Ekler : 1- Yazı Örneği (1sayfa)
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Konu : Sim Kart Değişimleri

........................... VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)

Elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere 
fırsat adaleti sağlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 500.000 adetlik tablet 
bilgisayar seti satın alma süreci ile birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları 
için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB’a kadar kotalı GSM internet hizmeti sözleşmeleri 4.5G GSM 
lisansına sahip TTMobil İletişim Hizmetleri A.Ş, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone 
Telekomünikasyon A.Ş. ile imzalanmıştır. Tablet bilgisayarların ve 25 GB'lık data paketi bulunan sim 
kartların illere sevk işlemleri sürmektedir.

Data hatları ile ile ilgili olarak  internet hızlarında operatörlerin sinyal seviyesine bağlı sorun 
yaşanabilmektedir. Şehir merkezlerinde büyük bir sorun olmamakla birlikte kırsal kesimlerde 
operatörlerin çekim güçleri değişkenlik gösterebilmektedir. Tablet bilgisayar ile sim kart verilen 
öğrencinin ikamet ettiği bölgede verilen data hattının kapsama alanı dışında kalması ve aynı il sınırları 
içinde sözleşme kapsamında başka bir operatörden hizmet alınabildiği durumda farklı operatörlere ait sim 
kart kullanıcısı her iki tarafın da onayı bulunması şartıyla, öğrenciler arası sim kart değişimleri 
yapılabilecektir.

Sim kart değişimleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonu ile yapılacak olup, her iki 
tarafın imzasının olduğu bir belge ile tutanak altına alınacaktır. Tutanak üzerinde sim kart değişiminin 
yapıldığı gün ve saat bilgisi olacaktır. Tutanaklar İl Mili Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                                                Anıl YILMAZ
Bakan a.

                                                                                                                               Genel Müdür
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