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MEBBİS DEVLET KURUMLARI MODÜLÜ ALTINDA BULUNAN 
FATİH PROJESİ ENVANTER MODÜLÜ VERİ GİRİŞİ İŞLEMLERİ 

 

 Tüm Okul/kurumlarımız MEBBİS kurumsal şifreleri ile Mebbis Devlet 
Kurumları Modülüne giriş giriş yaparak talep edilen envanter bilgilerini 
sisteme işleyeceklerdir. 

 Aynı binayı paylaşan birden fazla kuruma ait envanter bilgileri, bina sahibi 
kurum tarafından girilecektir. Bina sahibi kurum kendi mebbis bilgileri ile 
sisteme giriş yaparak aynı binadaki diğer kurumlar için aynı ekranda ayrı 
ayrı ilgili okulları seçilerek girilecektir. 

 Okul/kurumlarımız ilgili ekranda açılan pencerede ilgili bilgiye “Var” 
dedikten sonra o bilgi ile ilgili alt seçenekler açılacak ve uygun olan 
seçeneği seçeceklerdir. (Ekte ekran görüntüleri ile gösterilmiştir.) 

 Okul/kurumlar girilen verileri ilgili pencere altında bulunan onaylama 
alanından onaylayacaklardır. 

 Okul/kurumlar onaylama işlemi yaptıktan sonra bilgi değişikliği 
yapamayacakladır. Onaylama işleminden sonra bilgilerde hata olduğu 
düşünülüyorsa İlçe MEM tarafından Red işlemi yapılması halinde 
okul/kurum tarafından düzeltme yapılabilecektir. 

 Okul/kurumların gireceği verilerin onayı için İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerimizde Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi veya Devlet 
Kurumları modülü yetkisi olan birim ilçe onayı verecektir. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İlçe Onayı esnasında, okul/kurumların 
girdiği bilgileri, Fatih Donanım (etkileşimli tahta, internet erişimi, Ağ 
altyapı ) ile bina bilgileri, derslik sayıları ve yıkım-deprem güçlendirme 
gibi durumları kontrol edecekler, kontrolden sonra bilgilerde hata yoksa 
onaylama işlemi yapacaklardır. Bilgilerde hata olduğu düşünülüyorsa Red 
işlemi yapılarak, okul/kurumun tekrar veri girişini düzeltmesi ve 
onaylaması istenecektir. 

 Okul/kurumun özel durumu veya bilinmesi gereken farklı durumlar var 
ise okul/kurum veya ilçe MEM ilgili veri girişi ekranının en altında 
bulunan Açıklama bölümüne gerekli açıklamaları yazabilecekledir. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin onaylama işleminden sonra 
Müdürlüğümüzce de İL ONAYI verilecektir.  

 İL ONAYI verildikten sonra ilerleyen zamanlarda, okul/kurumların 
binasında, taşınma, deprem güçlendirme, taşınma, derslik sayılarında 
güncelleme gibi hususlar olması durumunda veriler güncel olarak 



girilmesi için Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri şubesine 
bilgi verilecek ve veri girişi için yetki istenecektir. Bu nedenle 
okul/kurumlarımız mevcut durumlarını mutlaka güncel tutacakladır. 

 Bakanlığımızca ileriye dönük yapılacak planlamalarda ve FATİH Projesi 
konusunda ihtiyaç tespitlerinde envanter modülündeki bilgiler esas teşkil 
edeceği için mevcut envanter bilgilerinin ve süreç içerisinde meydana 
gelen değişikliklerin düzenli olarak sisteme işlenmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bu nedenle, tüm ilçe müdürlükleri, bünyesinde bulunan tüm 
okul/kurumların envanter sistemindeki bilgilerinin eksiksiz girilerek 
güncel tutulması noktasında doğrudan sorumludur. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri envanter modülünü listeleyerek 
okul/kurumlarına ait bilgileri excel listesi şeklinde alabilirler. Bu listede 
okul/kurumlara ait etkileşimli tahta sayısı (faz1, Faz2), internet erişim 
durumu (fiber, adsl), ağ altyapı durumu, derslik sayısı, lab-atölye sayısı, 
deprem güçlendirme, yıkım kararı gibi hususlar listelenmektedir. Bu 
listeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin ilgili birimlerince iş ve işlemler 
ile takip ve istatistik için kullanılabilecektir. 

 Okul/kurumlarımızın FATİH ENVANTER MODÜLÜ veri girişlerini eksiksiz 
ve doğru şekilde yapmaları, kurumlarına ait bilgileri doğru olarak 
işlemeleri ve değişikliklerde güncel tutmak adına gerekli bilgilendirmeyi 
yapmaları önem arz etmektedir. 

 


