
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 89908396-499-E.10571159 
Konu : Fatih Projesi 3. Faz Altyapı

30.09.2016

Kurulumu Okul Bilgileri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 29.09.2016 tarih ve E. 10507265 sayılı yazı.

Eğitimde Fatih Projesi kapsamında altyapı kurulumlarmın 3. Faz aşamasına geçileceği 
ile ilgili, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ilişikte 
gönderilmiştir.

Söz konusu faz kapsamında bugüne kadar çeşitli sebeplerle kurulumu yapılamamış 
ortaokul ve meslek liseleri ile daha önceki fazların kapsamına alınmamış ilkokullarm tamamına 
altyapı kurulumu yapılacaktır. Okullarımızın Fatih Projesi kapsamında altyapı kurulumlarmın 
yapılabilmesi ve ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için 
https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?ID=325 adresinden erişebilecekleri bir form 
oluşturulmuş olup, 30.09.2016-07.10.2016 tarihleri arasında veri girişi yapılabilecektir.

Bu noktada okullarımızın bilgilerini doğru, eksiksiz ve zamanında girmeleri altyapı 
kurulumlarmın sorunsuz şekilde yapılabilmesi ve okullarımızın mağduriyet yaşamaması için 
yukarıda belirtilen ilimiz okullarına gerekli duyurunun yapılarak veri girişlerinin sağlanması 
hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Eki: İlgi Yazı(l adet) 

DAĞITIM:
13 İlçe Kaymakamlığına 
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Adres: Dumlupmar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 33130 Yenişehir / MERSİN 
Bilgi İçin: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şubesi Web Adresi: http:Wmersin.meb.gov.ti'
E-posta:yegitek33@gmaiI.com Tel:(324) 329 14 81-84 Dahili:3I5 Faks:(324)327 35 18-19

Adem KOCA 
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 04d7-d51e-3bld-b446-6ce8 kodu ile teyit edilebilir.

https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?ID=325
mailto:yegitek33@gmaiI.com
http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : 89692170-450-E. 10507265 29.09.2016
Konu : Fatih Projesi 3. Faz Altyapı 
Kurulumu Okul Bilgileri

.............VALİLİĞİNE
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Eğitimde Fatih Projesi kapsamında altyapı kurulumlannın 3. Faz aşamasına geçilmesi 
planlanmaktadır. Söz konusu faz kapsamında bugüne kadar çeşitli sebeplerle kurulumu 
yapılamamış ortaokul ve meslek liseleri ile daha önceki fazların kapsamına alınmamış 
ilkokulların tamamına altyapı kurulumu yapılacaktır. Okullarımızın Fatih Projesi kapsamında 
altyapı kurulumlannın yapılabilmesi ve ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için 
https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?ID=325 adresinden erişebilecekleri bir form 
oluşturulmuş olup 30.09.2016-07.10.2016 tarihleri arasında veri girişi yapılabilecektir. Bu 
noktada okullarımızın bilgilerini doğru, eksiksiz ve zamanında girmeleri altyapı 
kurulumlannın sorunsuz şekilde yapılabilmesi ve okullarımızın mağduriyet yaşamaması için 
son derece önem arz etmektedir.

Valiliğinizce konuyla ilgili tedbirlerin alınması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bilal TIRNAKÇI 
Bakan a. 

Genel Müdür

Adres:
Elektronik Ağ: 
e-posta:

Ayrıntılı bilgi için: 
Tel: 

Faks:

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9aa4-dadl-369c-b836-9189 kodu ile teyit edilebilir.

https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?ID=325
http://evraksorgu.meb.gov.tr

