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İlçe MIJIIE6itim Müdürfüklerinin Dikkatine

Afağıda belirtflen yazı BİLSİs azerinden okullannma gÖRderiimi, hatay.meb.gov.tr adresInde aynca
yayınlanmıştır. ilçenız okullennın kurulum"r ii.ilgili herhangi bır mll6durfyet YBfiImamalen Için veri
giritini mutlaka yapmal_n konusunda Ilçe müclürfüOünüz tarefından eynca bllgllendlrlhrı .. 1önem
arzetmektedir.

Etkileşimli Tahta planlanmasına esas teşkil edecek Etkileşimli Tahta kurulumu yapılmayan
okullarımız ile eksik Etkileşimli Tahtası olan okullarıiruzın bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda, okullarımızın mebbis şifreleri ile Form Linki
https:l/veri.meb.gov.trlFonnaOit.aspx?ID=285 adresinden erişebilecekleri 'bir form
oluşturulmuş olup Ekte gönderilen yönerge ve aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda
25.08,2016 - 05.09.2016 tarihleri arasında belirtilen adresten veri girişi yapılabilecektir.

Açıklamalar:

Bilgi Girişi Yapacak Okul Türleri

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar,

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullar,

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okullar

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar.
. .>

Hayat Boyu öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar (Halk'Eğitifri Merkezleri, Mesleki
eğitim Merkezleri)

Aşağıda belirtilen okullanmız tarafından mutlaka bilgi girişi yapdacaldır.

Şu ana kadar kurulum yapılmamış olan tüm okullarımız,

<I·_[endif]-·>Kurulumyapılmış olmasına bakılmaksızın yeni binasına geçmiş tüm okullarımız (
yeni binasında Etkileşimli Tahta kurulumu yapılmamış olanlar)

<!-[endif]-->Herhangi bir dönemde kurulumları tamamlanan ancak sınıflarında eksik
Etkileşimli Tahta olan okullarımız.

<I-[endif)->MilliEğitim Bakanlığına devredilen okullarımız (Bina hangi okula devredildiysa o
okul tarafından bilgi girişi yapılacaktır.)

Zenginleştirilmiş Kütüphaneler (Fatih proiesi Kapsamında Eikileşimli Tahta 'kUrulumu
yapılmayan Z- Kütüphaneler)

Yukarıda belirtilen okullarımız ile birlikte bu kısımda dahilolması düşünülen Halk Eğitim
Merkezleri (HEM) ile Mesleki Eğitim Merkezlerine (MEM) de veri girişi açılmış olup bu
kapsamda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sürece dahil edilmiştir.



Bu kapsamda;

Okullarımızın Veri Giriş Modülü üzerinde kurum kodu ve mebbis şifreleri ile Form Linki :
https:llveri.meb.gov.trlFormaGit.aspx?1D=285 adresinden veri girişi yapılacaktır.

Form, 25.08.2016-05.09.2016 tarihleri arasında veri girişi için açık hale getirilecek olup süre
bitiminde otomatik olarak kapanacaktır. Bu noktada okullarımızın bilgilerini doğru ( ekte
gönderilen Etkileşimli Tahta Yönergesine uygun olarak Etkileşimli Tahta sayılanuı
yumalan), eksiksiz ve zamanında girmeleri Etkileşimli Tahta keşif, sevk ve .kurulumlarının
sonmsuz şekilde yapılabilmesi ve okullanınızın mağduriyet yaşanıaması için son derece önemarz etmektedir. i •

Önemli Duyuru:

Ortaokullar ve ilk okullanmız için aynı binayı kullanıyorlarsa bina sahibi olan okulumuzun
bilgileri girilecektir. Bu durum müstakil olmayan Anaokul1arı.içinde geçerlidir.

Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okullarımızda var olan ve Fatih Projesi kapsamı dışmda
kurulumları yapılan "Akıllı Tahtalar" okullara ait olduğu için Fatih Projesi kapsiıminda .
Etkileşimli Tahta (ET) kurulUmları yapıldıktan sonra kiıIhıriımlan ile ilgili tüm iş·ve işlemlerokuViI yöneticilerine ait olacaktır.

Etkileşimli Tahta ihtiyacı olmayan okullarımızın bilgi girişi yapmasına gerek yoktür ..
. . . ..



EK-ı: OkuUarda ET KurulumuDuD Yapılacalı ve Yapılmayacalı Alanlar

ET Kurulumu Yapılm.yacak Alanlar
ET Kurulumu Yapllac:ak AJanlar

MüdürOdası Derslik
Müdür Baş Yardımcısı Odası BT Sınıfı
Müdür Yardımcısı Odası Fen Bilgisi Laboratuvarı
MemurodasJ Biyoloji Laboratuvarı
Danışman Odası Fizik Laboratuvan
Sayman Odası

Kimya Laboratuvarı
Okul Aile Birliği Odası Sosyal Bilgiler Laboratuvan
Teknisyen Odası Bilgisayar Laboratuvarı
Rehberlik Servisi Odası Yabancı Dil Laboratuvan
Grup Rehberli4i Odası Mesleld Uygulama Laboratuvarı
Ozel Eğitim Hizmetleri Odası ortak Kullanılan LaboratüV'an

, , ...... .,Hizmetli Odası Müzik Odası ' . , "
"oyun Odası Resim Odası '. , ., ~" .

Daktilograf Odası Atölye· . - '_0. _••

Eğitim Araçları Odası Konferans Salonu •• - "Gözlem Odası ~etınenler Odası •••.
, , .....Revirodası

. ,
o ••• , ,Çalışma Odası

Test Odası
Fotokopi odası

, "

" ,Spor Salonu
Bekleme Salonu

"Çok Amaçlı Salon • ., , .Kütüphane
" ., ,

.... o" •
Yemeklıane
Misafirhane .. , .
Arşiv

" "- .Depo
'. ..Toplantı Salonu
.. . .......

, " - ...-3.8. AlOlyc.lenle;ET'ye faz veya batka fizibel ncdaıb-le ZIrW verebileoek dıırıızQı.r viınıa (mc:ala1tliaelc:rindalti kaynak, .enımik, mobilya,m*! bsim ve mU'll!8oz .uııycıcri vb ... )kuıulumlarm Yoıpılmamul,

"3.9. Koaforuıa .aloalarmda, 101i izleyioi ilo ET _im.üenia ıOCOll)mCll'oyiB09(ili danııııda El ~~ıııı Y~IIDUI

"·3.JO.Otrı:ıuıCllk:r oduı i9Uı. 6Arclmen ıayısı en az JOCaa) olaıı okuU.. kqif vo brulıımUD yapı.lıııul,' buıılll1.:dqmda birden fazla
öArctıııClllcr.1 bıı.LWLILLLo1aıJlaıda iao .. dooe bir lanc 6Arctmenlcr odaıııııa BT kqfiwılaııulıııııu yııpılm8ll,


