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Montaj-Demontaj i~lemleri Hk . 

.. ... ... .. VALiLiGiNE 

(il Milli Egitim Miidiir1Ugii) 


F ATiH Projesi Faz 1 ve Faz 2 uygulamalan kapsamwda kurulumu geryekle~tirilen 
etkile~imli tahtalann tam giin egitime geyi~ silreci yalI~malan, okul kapatma, YlkJm, bina 
giiylendirme, bina degi~ikligi ve benzeri durumlar nedeniyle ba~ka kurumlara nakiJ i~lemleri .. 
yapdmasl gerektigi bilinmektedir. 

Etkile~imli tahtalann nakil i~Iemlerinde a~aglda belirtilen hususlara riayet edilmesi 
gerekmektedir. 

l.Nakil yapllacak kurumlann belirlenmesinde oncelikli olarak Faz 1 ve Faz 2 
kurumlannlO ihtiyaylannlO tamamlanmasl, 

2. Anaokullanna etkile~imli tahta kurulumu yapI1mamasl, 
3. Nakil i~lemlerinin yonergeler ve garanti ko~ullan dikkate almarak yetkili servislere 

yaptlfllmasl; aksi yondeki uygulamalann garanti ko~ullanm ihlal edecegi ve kamu zaranna 
yol ayacaglOlO dikkate almmasl, 

4. Planlamalann FATiH Projesi 'nden sorumlu ~ube Miidilriil Miidiir Yardlmclsl ve BT 
it Koordinatoriiniin koordinasyonunda yapdmasl , ilgili i~lemlere dair sonuylann taraflmlza 
DYS iizerinden gonderilmesi, 

5. Planlamalardan sorumlu yetkililerin bilgisi dl~wda okullkurum idareleri taraflOdan 
herhangi bir i~lem yapllmamasl konusunda iliniz kurumlanmn bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. 

Muayene ve kabulii yapIlml~ ve heniiz garantisi dolmaml~ etkile~imli tahtalann 
demontaj, ta~mma ve yeniden montaj yapdmasl ile ilgili i~lemler garanti siiresince Vestel 
Elektronik San. Tic. A.~ taraflOdan iicreti tarafmlzca odenme ko~ulu ile yapdmaktadu. 
Sokiilme, nakliyat ve yeniden montajlann iicretlendirmeleri ile ilgili aylklama ve bilgiler 
https:llfatihprojesi.meb.gov .tr adresinde "Etkile~imli Tahta" I "Gerekli Dokumanlar" 
boli.imi.inde bulunmaktadlr. Aylklamalar dogrultusunda ilgili Etkile~imli TahtalarlO, Okul 
Bilgi Sistemi (OBS) ve Ta~lOlr KaYlt KontroI Sistemi (TKYS) guncellemelerinin yapIlmasl 
ko~u1u ile yeni bina ya da farklI bir okula devri il I ilye MiJli Egitim Mi.idur1Ugu'ni.in 
yetkisindedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Bilal TIRNAK\:I 
Bakan a. 

Genel Mi.idur 
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