


• Her dersliğe bir adet etkileşimli tahta
• Her okula A3/A4 yazıcı
• Her öğretmen ve her öğrenciye tablet bilgisayar seti

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi

Eğitsel e-içeriğin sağlanması

Öğretim Programlarının
BT ile uyumlu hale getirilmesi

Öğretmen Eğitimi

800 bin öğretmenin yapılanların etkili 
kullanılması için hizmet içi eğitimi

Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması

Meb merkez teşkilatı ve okullar için
güvenli izlenebilir, ölçülebilir bir ağ
altyapısı, ve her sınıfa geniş bant internet 
sağlanması kapsamında internet kullanımı 
konusunda eğitim verilmesi

Öğretim programlarının donanım altyapısı ve          
e-içeriğin etkin kullanımına uyumlu hale getirilmesi

Bütün ders içeriklerinin öğrenme nesnesi ve e-kitap 
formatında elektronik ortama aktarılması



40,000 okul için
• Bir adet çok fonksiyonlu yazıcı

• Altyapı

• Yüksek Hızlı Erişim

570,000 sınıf için
• Etkileşimli tahta

• Sınıf Yönetimi

• Kablosuz internet erişimi

853,000 öğretmen için
• Tablet bilgisayar

• EBA Portal

• EBA Market

• İçerik Portallerine Erişim

• E-mail Hesabı

• İçerik Geliştirme Stüdyosu

• Bulut Hesabı

• Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)

• Dijital Kimlik

• Ders Notları Paylaşımı

10,000,000 öğrenci için

• Tablet bilgisayar

• EBA Portal

• EBA Market

• Bulut Hesabı

• Dijital Kimlik 

• Ödev Paylaşımı

• Bireysel Öğrenim Materyalleri

FATİH Projesi Hedefleri



PAYDAŞLAR

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Türkiye Bilim ve Teknoloji 
Araştırma Kurumu

Milli Eğitim Bakanlığı

Kalkınma BakanlığıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Maliye Bakanlığı Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı

Başbakanlık Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı





http://etts.vestel.com.tr/

Muayane Kabul Giriş Ekranı

Kullanıcı adı ile giriş 
yaparak devam 
ediyoruz



Şifre ile giriş ekranı



Kallanıcı seçme ekranı

Okul keşif bilgilerine bu 
ekrandan ulaşabiliriz.

Muayane kabul ekranına giriş 
yapma













Muayene İşlemleri 
Adımları

Bütün sınıflardaki etkileşimli tahtalarda 
muayene adımları tekrarlanacaktır.



En az 16  noktada kalibrasyon ayarı yapıldıktan sonra ekranın değişik 
bölgeleri kontrol edilmelidir.









T.Ş. 4.15. Kullanım ömrü, ürünlerin kurulacağı yere montajından sonra 
düzenlenen muayene ve kabul raporları başlangıç kabul edilerek 
hesaplanacaktır. 



(1) İmzalı Muayene ve Kabul 
Tutanaklarından;
· 1(bir) nüshası Okul İdaresine teslim 
edilmeli,
· 1(bir) nüshası Eğitimde Fatih Projesinden 
sorumlu Şube Müdürlüğüne ulaştırılmak 
üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
teslim edilmeli,
· 5(beş) nüshası YEĞİTEK kanalıyla 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına ulaştırılmak üzere Yükleniciye 
teslim edilmelidir.



Komisyonun dikkat edeceği diğer 
hususlur

1.13. Ürünler ile birlikte gelecek tüm belgeler Türkçe ve 
PDF formatında ETB içerisine yüklenecektir. Ayrıca 
Yüklenici tarafından hazırlanarak MEB tarafından 
onaylanan, temel işlevleri ve çalıştırma talimatlarını 
içeren görüntülü “Hızlı Kurulum” ve “Hızlı Kullanım 
Kılavuzu” da, ETB içerisine yüklenecektir. Temel 
işlevleri ve çalıştırma talimatlarını içeren Hızlı Kurulum 
ve Hızlı Kullanım Kılavuzu basılı olarak da Ürünlerle 
birlikte teslim edilecektir. (Okul İdaresine sorunuz) 



Komisyonun dikkat edeceği diğer 
hususlur

1.19. Yüklenici, ET‟lerin kurulumlarının yapılabilmesi 
ve çalışabilmesi için, gerekli olabilecek her türlü ilave 
malzeme, orijinal donanımlar (Ara bağlantı kabloları, 
elektrik kabloları vb.), yazılımlar (konfigürasyon 
yazılımları, işletim sistemi vb.) ve dokümanları, ET‟ler
ile birlikte teslim edecektir. (Teknik Komisyon 
görmüştür) 



Komisyonun dikkat edeceği diğer 
hususlur

2.1.11. Bağlantı prizinden gelen HDMI kablosu, USB 
kablosu ve data kablosu haricinde LED ekranın 
kullanımında ihtiyaç duyulan tüm kablo ve aksesuarlar 
Yüklenici tarafından temin edilecektir. ( Bakınız VET Teknik 
Bilgi Broşürü 1.20.1-4 ) 



Komisyonun dikkat edeceği diğer 
hususlur

2.1.15. Etkileşimli Tahta Bilgisayarı herhangi bir sebeple 
söküldüğünde, LED Ekran başka bir bilgisayarla haricen 
akıllı tahta özellikleriyle birlikte kullanılabilecektir. 
(Bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 4.1.4 ) (Teknik Komisyon 
görmüştür) 



Komisyonun dikkat edeceği diğer 
hususlur

2.5.4.2. İlgili madde "USB Portların kullanımdan dolayı 
bozulması durumunda, portlar anakarttan bağımsız 
olarak değiştirilebilecek yapıda olacaktır. Herhangi bir 
USB port arızası durumunda, anakartın değişmesine 
gerek kalmadan sadece USB portlara müdahale ile 
sorunun çözülmesi sağlanabilecektir. Kullanıcı hatasından 
kaynaklansa bile, USB Port arızaları garanti süresince 
garanti kapsamında değerlendirilecektir." şeklinde 
değiştirilmiştir. 



Etkileşimli Tahta

KARKAS

FRAME “Çerçeve”

YEŞİL TAHTA

BEYAZ TAHTAVESTEL ETKİLEŞİMLİ TAHTA

SİLGİLİK

dost
teknoloji

http://www.google.com.tr/imgres?q=FAT%C4%B0H+PROJES%C4%B0&hl=tr&biw=1024&bih=539&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Iaa62QLnHoWGHM:&imgrefurl=http://www.teknotwit.com/2011/12/fatih-projesi-teknik-sartnamesi-aciklandi/&docid=gMNNxkGqtJA5PM&imgurl=http://www.teknotwit.com/wp-content/uploads/2011/12/fatihp.png&w=500&h=374&ei=RGdKT-_RG8nG8gOtp-CUDg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=FAT%C4%B0H+PROJES%C4%B0&hl=tr&biw=1024&bih=539&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Iaa62QLnHoWGHM:&imgrefurl=http://www.teknotwit.com/2011/12/fatih-projesi-teknik-sartnamesi-aciklandi/&docid=gMNNxkGqtJA5PM&imgurl=http://www.teknotwit.com/wp-content/uploads/2011/12/fatihp.png&w=500&h=374&ei=RGdKT-_RG8nG8gOtp-CUDg&zoom=1














































































































Arıza durumunda yapılacaklar ve 
Garanti süresi



Vestel Çağrı Merkezi

• Faz II kapsamında kurulan ET’ler kabul tarihinden 
itibaren 5 yıl garantilidir.

• Arıza Durumunda;

• 0800 219 01 23 (Ücretsiz Sadece Sabit hat)
• 0850 222 48 70 (Operatörünüzün Sabit Hat Tarifesi)

• Hafta İçi 08:00 – 20:00
• Hafta Sonu Cumartesi 08:00 – 16:00

tel:0800 219 01 23
tel:0 850 222 48 70


Projenin Resmi Web Sitesi 
Adresleri

• www.fatihprojesi.meb.gov.tr

• www.yegitek.meb.gov.tr

• www.meb.gov.tr

• www.eba.gov.tr

http://www.fatihprojesi.meb.gov.tr/
http://www.yegitek.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/

