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İl Millî Eğitim Müdürlüğü
“SINIF TAM ÖĞRETMENİM”
EĞİTİME BİR TABLET KATKIN OLSUN
TABLET BAĞIŞI KAMPANYASI
Zor zamanlarda birlik içinde olmak, çetin süreçleri omuz omuza vererek aşmak
milletimizin yüksek karakterinin en belirgin tezahürüdür. Devletimizin bu husustaki gayret ve
kararlılığından ilham alan çalışmalarımızla bizler de üzerimize düşen hayâti vazifeyi ifâ için
seferber olmuş bulunuyoruz. “Uzaktan Eğitim” kapsamında atılan sayısız adımdan biri olarak “
Sınıf Tam Öğretmenim “ hareketi , teknolojik donanım yoksunluğu nedeniyle eğitimleri sekteye
uğrayan öğrencilerimize destek olmayı amaçlıyor. Bu meyanda hem aileleri hem ülkeleri hem de
bizler için paha biçilmez kıymetler olan çocuklarımızın yarınlarını, bilimin ve teknolojinin
tekamülüne yetişecekleri şekilde tesis etmek yegane gayemizdir.
Eğitim öğretim serüvenimizin tek bir eksik olmadan, toplumsal dayanışma içinde devam
ettirilebilmesi için değerli desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz. Bağışlayacağınız tabletler,
kardelenler misali aydınlık geleceğe uzanan çocuklarımıza umut ışığı olacak, uzaktan eğitim en
ücra semtlere en uzak köylere kadar kesintisiz ulaşacaktır. Böylesine mukaddes bir yolda
birlikte yürümeyi bekliyor, bağışlarınız için şimdiden şükran ve minnet hislerimi ifade etmek
istiyorum.

Coşkun ESEN
İl Milli Eğitim Müdürü

“SINIF TAM ÖĞRETMENİM”
EĞİTİME BİR TABLET KATKIN OLSUN
TABLET BAĞIŞI KAMPANYASI
Gerekçe:
Ülkemizin tüm dünyayla birlikte yaşadığı salgın sürecinde ilimizde internete erişimi
olmayan veya internete bağlanabilecek cihazı bulunmayan her kademeden 36.157 öğrencimiz ile
evinde televizyonu olmayan 2.262 öğrencimizden; özellikle EBA destek noktalarına ulaşım
konusunda sıkıntı çekebilecek, mezra , köy gibi yerleşim yerlerinde bulunanlar ayrıca karantina
vb. gibi sebeplerle evlerinden çıkamayacak öğrencilerimizin EBA Canlı Dersler ve EBA portalının
uzaktan eğitime sağladığı avantajlardan yararlanmalarını temin etmek.
Amaç :


Yukarıda bahsi geçen dezavantajlı öğrencilerimizin EBA Canlı Ders ve EBA portalı ve
diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanarak uzaktan eğitime daha çok
katılmalarını sağlayabilmek amacıyla, İl genelinde bir tablet bağışı kampanyası yaparak,
elde edilecek tabletlerin tespit edilen bu öğrencilerimize kullanıma hazır şekilde
ulaştırılmasını sağlamak,



Salgın sürecinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek,



Eğitimde dezavantajlı öğrencilerimizin de fırsat eşitliğini yakalamalarını sağlamaya
dönük çalışma yapmak
Hedef :



2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemi sonuna kadar, internet erişimi ve
internete bağlanabilecek

cihazı olmayan öğrencilerimizden özellikle

EBA destek

noktalarına ulaşım boyutunda sıkıntı çekebilecek ve taşımalı şekilde okullarına ulaşan
yaklaşık 6.600 öğrencilerimize ulaşarak , cihaz ihtiyaçlarını gidermek,


Sim kartı bulunan en az 7 inç wifi, 3G özelliği bulunan tablet sağlamak, sıfır veya ikinci el
tabletlerden en az android 6 mobil işletim sistemi olan, kamerası bulunan tablet temin
etmek,
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TABLET BAĞIŞI KAMPANYASI UYGULAMA YÖNERGESİ
A- Genel Açıklamalar


Kampanya tüm Samsun genelinde uygulanacaktır.



“Sınıf TAM öğretmenim” etkinliği için ilçelerimizde

İlçe Proje Yürütme Kurulu

oluşturulacaktır.


“Sınıf TAM öğretmenim” etkinliği için “Tablet Toplama Alanı” belirlenerek, toplanan
tabletlerin korunması ve muhafaza edilmesi sağlanacaktır.



Tablet

bağışı yapan okul şahıs , kurum , kuruluş , şirket vb isimleri ,

www.samsunokumavakti.com , İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İnternet sitesinde
yayınlanacaktır.


Özellikle internet ve cihaz erişimi olmayan ve EBA destek noktalarına ulaşım konusunda
zorluk yaşayacak ve halihazırda taşımalı durumda bulunan

öğrencilerimizle cihaz ve

internet erişimi olmayan öğrencilerimize ulaşılarak bu öğrencilerimizden aynı aile içinde
eğitim çağında ikiden fazla çocuğu bulunan ailelere öncelik verilecektir.


Kampanya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilecek, her ilçe kendi içinde
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin organizesinde kampanyayı yürütecektir.



Kampanyaya bağışta bulunacak katılımcılardan, nakdi yardım alınmayacak olup direk
tablet bağışı şeklinde uygulanacaktır.



Tablet bağışında, sıfır ve ikinci el çalışır durumda tabletler kabul edilebilecektir.



Kampanya tabletlerinin, en düşük sistem özelliğinin Android 6 mobil işletim sistemine
sahip olması, üzerinde kamera ve simkart-3g özelliğinin bulunması gerekmektedir.



İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve kampanyada elde edilen tabletlerin bu öğrencilere
teslimi okul müdürlükleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinesinde
gerçekleşecektir.



Tablet bağışında bulunan tüzel kişi, kurum, kuruluş, özel sektörün bilgileri Ek-1 forma
işlenecek ve ilgili kişi/kuruluş ve şirketle Ek -2 tutanak karşılıklı düzenlenip muhafaza
edilecektir.



Tabletin ihtiyaç sahibi öğrenciye teslim edilmesi esnasında Ek-3 teslim tutanağı
düzenlenecek ve velisine imzalatılarak, tablet teslim edilecektir.



Teslim edilen tablet ve öğrenci bilgileri Ek-4 formuna işlenerek, her ay sonunda
Müdürlüğümüze bilgi olarak gönderilecektir.

B-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri:
Kampanyanın ilçe genelinde koordinesini sağlamak,


“Sınıf TAM öğretmenim” etkinliği için İlçe Proje Yürütme Kurulu oluşturmak. (İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü başkanlığında, ilçe uzaktan eğitim birimi üyesi, her okul
türünden bir öğretmen ve okul rehber öğretmeni)



İlçe Belediye Başkanları, Kaymakam ve İlçe Kurum Müdürlerini “Sınıf TAM öğretmenim”
“Uzaktan Eğitim , Yakından İlgi“ etkinliği kapsamında bilgilendirmek



“Sınıf TAM öğretmenim” etkinliği brandalarının ilçe belediyeleriyle iletişime geçilerek halkın
çoğunlukta olduğu bölgelere , okulların istinat duvarları , billbord ve raketlere asılmasının
sağlanması,



Samsun Akademi portalında yönetici rolüne sahip olan il, ilçe ve kurum yetkilileri
http://samsunakademi.meb.gov.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra sitenin üst kısmında
"Tablet Bağışı" linkini göreceklerdir. Burada gelecek olan form ekranından ilçe ve kurum
bilgisi seçildikten sonra bağış bilgilerini kayıt edilebilir. Kaydedilen bağışlar aynı sayfanın alt
kısmında listelenecektir . Ayrıca yetki dahilinde bağış bilgileri sonradan düzenlenebilir veya
silinebilir.



Girilen bağış bilgileri http://www.samsunokumavakti.com/ sitesinde sayaç olarak yer
alacaktır. Bağışçıların listesi bu sayaç linkinde görülebilecektir. Samsun Okuma Vakti
sitesinde ayrıca bağışçılar için sistem tarafından teşekkür belgesi oluşturulacaktır.



STK, vakıf, dernek, hayırsever ve esnaflardan tablet bağışı konusunda destek alınacaktır.



Öğretmen ve okul idarecileri organize edilerek 14 Eylül 2020 tarihi saat 17.00 itibariyle
sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmalarını sağlanacaktır.



“SınıfTAMöğretmenim” “Uzaktan Eğitim, Yakından İlgi“ etkinliği için “Tablet Toplama
Alanı” belirleyerek toplanan tabletlerin tutanak karşılığında alınmasını ve

muhafaza

edilmesini sağlamak.


“SınıfTAMöğretmenim” “Uzaktan Eğitim, Yakından İlgi“ etkinliği kapsamında toplanan
tabletlerin her cuma 13.00’de http://samsunokumavakti sitesine girilmesini sağlamak.



İlçe Uzaktan Eğitim Birimince iş ve işlemlerin ilgili şube müdürü koordinesinde yürütmek,



İlçe Uzaktan Eğitim Birimleri Whatsapp İletişim Hatlarına gelen tablet taleplerini not alarak,
öncelik durumuna göre tablet taleplerini incelemek,



İlçenin önde gelen şirket ve hayırsever kuruluşları ile irtibata geçerek, kampanya hakkında
bilgi vermek,



Ülkemizde teknoloji alanında önde olan şirket ve kuruluşlara mektup vb. yollarla kampanya
hakkında bilgi vermek,



Ek-1, Ek-2, Ek-3, ve Ek-4 formların iş ve işlemlerini yürütmek ve süreci takip etmek

C- Okul Müdürlüklerinin Görevleri:


Okul Uzaktan Eğitim Birimi’nce okul müdürü koordinesinde iş ve işlemleri yürütmek,



Duyuru, afiş ve sosyal medya üzerinden paydaşlara ve vatandaşlara bilgilendirme
yapmak,



“Sınıf TAM öğretmenim” ” etkinliği kapsamında toplanan tablet sayısının her cuma 13.00 da
“Samsun Okuma Vakti” sitesine e girişinin yapılmasını sağlamak , bağış yapan kişinin
bilgilerinin dodurularak “Bağış Belgesi” nin bağışçıya verilmesini sağlamak,



Samsun Akademi portalında yönetici rolüne sahip olan il, ilçe ve kurum yetkilileri
http://samsunakademi.meb.gov.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra sitenin üst kısmında
"Tablet Bağışı" linkini göreceklerdir. Bu gelecek olan form ekranından ilçe ve kurum
bilgisi seçildikten sonra bağış bilgilerini kayıt edilebilir. Kaydedilen bağışlar aynı
sayfanın alt kısmında listelenecektir . Ayrıca yetki dahilinde bağış bilgileri sonradan
düzenlenebilir veya silinebilir.



Girilen bağış bilgileri http://www.samsunokumavakti.com/ sitesinde sayaç olarak yer
alacaktır. Bağışçıların listesi bu sayaç linkinde görülebilecektir. Samsun Okuma Vakti
sitesinde ayrıca bağışçılar için sistem tarafından teşekkür belgesi oluşturulacaktır.



Özellikle evinde TV olmayan öğrencilerden başlamak üzere, interneti ve bağlı bir cihazı
olmayan öğrencilerden EBA destek noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayabilen, bu
noktalara uzak köy-mezra gibi alanlarda yaşayan, maddi durumu zayıf öğrencilerin
tespit edilmesi,



Bu öğrencileri, öncelik durumuna göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim
Birimine bildirmek,



Tabletlerin öğrencilere teslimi, ulaştırılması konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle
koordineli çalışmak,



Teslim edilen her tabletin, teslimi esnasında Ek-3 teslim tutanağı ile birlikte
resimleyerek kayıt altına almak,



Tablet teslim edilen öğrencilerin EBA Canlı Ders ve EBA Portal girişlerini öğretmenleri
yardımıyla a takip ve teşvik etmek,

Ekler :
Ek-1,Ek-2,Ek-3, Ek-4

EK-1

TABLET BAĞIŞI KAMPANYASINA KATILAN TÜZEL KİŞİ, KURUM, KURULUŞ VE ŞİRKET
BİLGİLERİ
Kişi

Adresi

Telefonu

Bağış

Bağış

/Kurum/Kuruluş/Şirket

Yapılan

Yapılan

/Bağışçı Adı-Unvanı

Tablet

Tablet

Marka

Sayısı

Model

Tarih

EK-2
BAĞIŞCI TARAFINDAN BAĞIŞ YAPILAN TABLETE AİT
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
TESLİM TUTANAĞI

Aşağıda marka- model ve sayı bilgileri bulunan Tabletler, aşağıda isim, unvan, kaşe veya
imza bilgileri bulunan bağışçı tarafından “Tablet Bağışı Kampanyası “ kapsamında, ihtiyaç sahibi
öğrencilere ulaştırılmak üzere, Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Bu tutanak taraflar arasında
imzalanmıştır.
…./…. 2020

Bağışta Bulunulan Tablet

Bağışta Bulunulan Tablet

Bağışta Bulunulan

Marka

Model

Tablet Sayısı

Teslim ALAN
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
İmza / Mühür
Bağış Yapan Bilgileri:
Teslim EDEN
Adı Soyadı / Unvan:
Kaşe / İmza
Adres :

Ek-3
ÖĞRENCİYE BAĞIŞ YAPILAN TABLETE AİT
TESLİM TUTANAĞI
Aşağıda marka-model ve sayı bilgileri bulunan tablet aşağıda bilgileri bulunan öğrenciye
uzaktan eğitim sürecinde kullanması amacıyla, “Tablet Bağışı“ Kampanyası kapsamında, teslim
edilmiştir. …./…. 2020

Tablet Marka

Tablet Model

Bağış Yapılan Öğrenci Bilgiler
Öğrenci Adı Soyadı:
Öğrenci İmza :
Okulu :
Sınıfı:
Adres :
Veli Adı /Soyadı
Veli İmza :

Teslim EDEN
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü

EK-4
TABLET BAĞIŞI KAMPANYASINA
AİT ÖĞRENCİLERE TESLİM EDİLEN TABLET VE ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
İlçesi :
Ay- Yıl :

Tablet

Bağışı Okulu /Sınıfı

Yapılan
Öğrenci Adı /Soyadı

Teslim Edilen Tablet
Marka-Model

Adres

