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T.e. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 

., 

Sayl : 32026198-300-E.18815931 10.10.2018 

Konu : "Sinemaya Gitmeyen Cocuk 
Kahnasm" Etkinligi 

.................................. KAYMAKAMLIGI 
ilc;e Milli Egitim Mudiirlugu 

....................................... ORTAOKULU MOnORLOGUNE 


ilgi : 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayth Milli Egitim Bakanhgl Egitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler 
Yonetmeligi. 

Bakanhgnlliz, Kiiltiir ve Turizm Bakanhgl ve Tiirkiye Belediyeler Birligi (TBB) araslllda 
ogrencilerimizde ve toplumda milli ve kiiltiirel degerler yoniinden farkmdahk olu~turmak, topluma ve 
ki~iye yararh olacak temel degerleri giindeme getirerek ogrencilerimizi hayata hazlrlamak, ktiltUrel, 
sosyal ve duygusal geli~imlerine katktda bulunmak, ogrencilerin hayal giiciiniin geli~mesine imkan 
saglamak, ant ktiltiirii olu~turmak ve c;evresine daha duyarh bireyler yeti~tirmek amaclyla Ek-l 'de yer 
alan "Sinemaya Gitmeyen Cocuk Kaimaslll" i~ Birligi Protokolu imzalanml~tlr. Ek-l Protokol 
kapsamlllda tilke geneli bir milyon ogrencinin ucretsiz olarak sinemaya gitmesi hedef1enmi~ olup ekli 
yazl He belirtilen hususlara dikkat edilerek i~ ve i~lemlerin yiiriitiihnesi gerekmektedir. 

Ek-l Protokol ve ekli yazlda belirtilen ac;lklamalar dogrultusunda "Sinemaya Gitmeyen 
Cocuk Kalmaslll" etkinligine katIlmak isteyen okullanmlzlll etkinlik uygulama plamna dahil edilmek 
iizere (ilc;eler toplu liste halinde) g6niillii 6grenci saylian ile sinema salonuna ula~lm imkanlanm 
belirterek (gonullu belediye i~birligi, okul-aile birligi imkanlan, kendi imkanlan yada yiiriiyerek) 
12/10/2018 Cuma giiniine kadar Temel Egitim $ubesine bildirilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

MetinAKSU 

Valia. 


Milli Egitim Mudiir V. 


EKLER: 


Yazt ve Ekleri 


DAGITIM: 

Tum il<;e Kaymakathllklanna 

Tiil11 Ortaokul Mud. 


Bu evrak gUvenli elektronik ill"" He imzalanm!~llr. https:!!evraksorgu.rneb.gov.tradresinden 2687 -7bef-3bc6-86fd-904b kodu ile teyit edilebilir. 

https:!!evraksorgu.rneb.gov.tradresinden


i: 

T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mtidtirltigu 


Sayl : 10230228-300-E.17338854 25.09.2018 
Konu : "Sinemaya Gitmeyen Qocuk 

Kalmasm" Etkinligi 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayIlI Milli Egitim Bakanhgl Egitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler 
Y onetmeligi. 

BakanhglllllZ, Kiiltiir ve Turizm Bakanllgl ve Tfukiye Belediyeler Birligi (TBB) arasmda 
ogrencilerimizde ve toplumda milli ve kUltUreI degerler yoniinden farkmdahk oluf]turmak, topluma ve 
kif]iye yararh olacak temel degerleri giindeme getirerek ogrencilerimizi hayata hazlrlamak, ktiltiirel, 
sosyal ve duygusal . gelif]imlerine katklda bulumnak, ogrencilerin hayal gticiiniin gelif]mesine imkan 
saglamak, am ktiltiirti oIuf]turmak ve I):evresine daha duyarh bireyler yetif]tirmek amaClyla Ek -1 'de yer 
alan "Sinemaya Gitmeyen Qocuk Kalmasm" if] Birligi Protokolti imzalanmlf]tIr. Ek-l Protokol 
kapsammda iUke geneli bir milyon ogrencinin iicretsiz olarak sinemaya gitmesi hedefle~i~ olup 
a~aglda belirtilen hususlara dikkat edilerek i~ ve i~lemlerin ytirtitUlmesi gerekmektedir. 

1. 	 Etkinlige Genel Miidfultigqmii~ baghortaokullarda ogrepim",goren ogrenciler kanlacaktIr. 
2. 	 Etkinlik, iilke geneli 01 Ekim 2018 ile 21 Arahk 2018 tarihleri arasmda gerl):eklef]tirilecektir. 
3. 	 Sinemayagidecek ogrenciler be1irleIiirfen daha

Y

5nce 'Sinerll"aya'"hi9 gitmey;n 6g;~ncil~-;e ~elik 
verilmesi gerekmektedir. 

4. 	 ilinizde etkinligin zamamnda ba~lamasl, saghkh bir ~ekilde yiirtitUlmesi ve bitirilmesi amaclyla 
sinema salonlan ile koordinasyonu saglru;p~ il ktiltUr miidiirliigu ve Ek-3'te belirtilen 
sinema salonIan; ula~lmI~:n&UJ~ooiilliii~y"Q!!1!.:.saglamak idllise'Oe1~'e·,jlet}~ille-ge'9itfilesi 

:~~~~ 

5. 	 Ek-l Protokolkapsammda yiirtitiilecek faaliyetler, ilgi Yonetme1igin "Geziler" boliimii 10 uncu 
maddesinde yer aJan hUkiimler dogrultusunda yapdacaktIr. 

6. 	 Veli izinleri ahnmak kaydlyla yahuzca i§lekli ve .,gonilllii ~grenci!~, sinema salonlarma ya da 
film gosterim yerlcrine gotiirtilecektir. 

7. 	 Ogrencilerin okullardan sinema salonlarma, sinema salonlanndan okullara ula~lmlanmn saghkh 
ve gUvenli ~ekilde saglanmasl onem arz etmektedir." Ek-l Protokol kapsammda ulaSlm 
gonil!liiliik e~a~,l~:, ~orei ilgili beledi;};:~!~!£e ~glanacaktIr.' ~l.ediJ::el!in gonu'ull ",£ll.~
"'1. - ..m._. 'L ··"m .." .I.. L .1.'_ ticret ahnmadan okul-aile birli-i~mnl ~mJ.W 1 ga __...... _;;.;,;.;;;.;,;;""""_"", _,_~,,..,_"'~"",,. _, ",,",,-&J;b .§B!_ 

8. 	 Ogrencilerin ula~lmlannm 2918 sayIll Karayollan Trafik Kanunu, 4925 saYlh Karayolu Ta~lma 
Kanunu, ilgi (a) Yonetmeligin "Geziler" bOliimii 10 uncu maddesinde yer alan hiikilmler ve 
diger ilgili yonetInelikler dogrultusunda uygun aral):larla saglanmasl gerekmektedir. Ula~lmda 
risk doguracak hil):bir karar allnmamah, etkinlik uygulania planl yaplhrken bOlgesel iklim 
~artlan ve saa! fark! da goz oniinde tutulmahdlr. 

9. 	 ilinizde etkinligi koordine etmek, yiirtitInek ve etkinlik sonunda Bakanhglmlza gonderilecek 
Ek-6 il Film izleme Fonnunu hazrrlamak i9in temel egitim ~ubesinden sorumlu il milll egitim 
mtidiir yardllrlclSl veya~ube mildtirti bilgisinin "Ek-2 il Koordinator Bilgi Formuna" uygun 
doldurularak en ge<; 28 EyltiI2018 tarihine kadar Bakanhglllliza excel formatmda resmi yan ve 
elektronik posta yoluyla (tegm_kultureletkinlikler@meb.gov.tr) gonderilmesi gerekmektedir. 

Adres: Atatlirk Bulvan 06648 Klzllay/ANKARA Bilgi iyin: Muhammet AYIN Ogretmen 
Elektronik Ag: Kep:meh@hsOLkcp.tr Tel: 0 (312) 413 13 20 
e -posta: tegm.Jultureletkinlikler@meb.gov.tr Faks: () (312) 4254049 

Bu evrak gtivenli elektronik llnza He imzalanm1ittr. https:iievraksorgu,meb,govJradresinden 867b-961b-3d7c-blaO-b62a kodu ile teyit edilebilir, 

https:iievraksorgu,meb,govJradresinden


1O. 	 "Ek-3 illere Ait Sinema Salonlanmn Kontenjan Listesi" dikkate almarak ilinizde sinemaya 
gidecek okul ve ogrenci sayllan belirlenmeli ve planlanmahdIT. 

11. 	"Ek-4 OkulFilm izleme Formu", okul mudlirlukleri tarafmdan film izlendikten sonra excel 
fonnatmda doldurularak en ge~ 24 Arabk 2018 tarihinde iVilye milli egitim miidiirliiklerine 
gonderilmesi g~rekmektedir. 

12. 	"Ek-5 ilr;:e Film izleme Formu", ilr;:e milli egitim mtidiirl1iklerince okullardan gelen Ek-4 formu 
dogrultusunda ,excel formatmda doldurularak en ger;: 25 Arahk 2018 tarihinde il milli egitim 
mudtirlUklerine gonderilmesi gerekmektedir. 

13. 	 "Ek-6 il Filmizleme Formu", il milli egitim miidtirlUklerince ilr;:elerden gelen Ek-5 formu 
dogrultusunda·excel formatmda doldurularak en gey 26 Arahk 2018 tarihinde Bakanh 

resm~Y~'"d:e",:?lektr2n~ E~sta..1?!'!~~!"I~~:~fffi!~!~er.~~e~~~~v;!!1 pO!l~ed~~l 
gere e te IT. 

14. 	Ogrencilere Bakanllglmlz ile K1i1ttir ve Turizm Bakanhgmca belirlenen ve af?aglda belirtilen 
filmier dl~mda baf?ka bir film izletilmeyecektir. 

• 	 Bizim Koytin ~ar1asl - Yerli Yaplm, Komedi, 2018 
• 	 Ayia - Yerli Yaplm, DramaiTarih, 2017 
• 	 Doru - Yerli Yaplm, Aksiyon, 2017 

Q rtugrul [890 - Yerli Yaplm, DramfTarih, 2015 


• on Mektup - Yerli Yap lID, Dram! Aksiyon, 2015 

15. 	 emalarda i~letmeci tarafindan film baf?lamadan once ogrencilere_l Chir} adet su ve .p~tlamll .. , 

E!!2lr j,lg.ill.D.. ~~ile.cektir. Dagltlmm ogrencilere refakat edecek yonetici ve ogretrrienierin 
kontroltinde yapdmasl gerekmektedir. DagltIm esnasmda saghk ve hijyen kurallanna uyulmasl 
saglanmahdlr .. 

Ek-l Protokol ve yukandaki ar;:lklamalar dogrultusunda "Sinemaya Gitmeyen ~ocuk 

Kalmasm" etkinliginin her hangi bir aksakhga izin verilmeksizin gerekli tedbir ve onlemlerin almarak 
ger~ekle~tirilmesi hususunda, 

Bilgilerinizive geregini rica ederim. 

Ekler: 


l-"Sinemaya Gi1nleyen <;ocuk Kalmasm" Protokolii 

2-iI KoordinatOr Bilgi Fonnu 

3-illere Ait Sinema Salonlanmn Kontenjan Listesi 

4-0kul Film izleme Fonnu 

5-i1ge Film izleme Fonnu 

6-il Film izleme Fonnu 


DAGITIM: 

Geregi: 

B Plan! 


Dr. Cern GEN~OGLU 


Bakana. 


Genel MUdur 


Bilgi: 


Kiiltiir ve Turizm Bakanhgl 


(Sinema Gene! Miidiirliigu) 

Tiirkiye Belediyeler Birligi 


Adres: Atatijrk Bulvan 06648 KlZllayiiL"lKA.RA Bilgi I"io: Muhammet A YIN Ogretmel1 
Elektrollik Ag: Kep:meb@hsOl.kep.tr Tel: 0 (312) 413 13 20 
e-p(}sta: teg11l_kultureletkill1ikler@meb.gov.tr Fllks: 0 (312) 4254049 

Bu evrak gllvenli elektronik imza ile imzalamnt~ttr. https;!!evraksorgu.meb.gov.1r adresillden 867b-961b-3d7c-blaO-b62a kodu He teyit edilebilir. 

mailto:Kep:meb@hsOl.kep.tr
http:KlZllayiiL"lKA.RA

