
T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidilrliigu 


Sayl : 32026198-821.99-E.19934909 22.10.2018 

Konu : Etkinlik iptali 

.......................................KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Miidilrliigtine 

.................................MODDRLUGUNE 

ilgi :Yenilikve Egitim Tekonolojileri GenelMiidiirliigtiniin 19/10/2018 tarih 19801603 

saYlh yazuu. 

Gaziantep iIi Sahinbey ilyesinde faaliyette bulunan Sevgi Organizasyon tarafmdan, 
2018-2019 {,}gitim ogretim Yllmda; Tiirkiye geneli resmi/ozel tUm anaokulu, ilkokul ve 
ortaokul ogrencilerine yonelik, hafta sonu iicretsiz olarak diizenlenecek olan "Dii~ler 
Miizikali" etkinliginin ogrenci ve velilerden iicret talep edildigi bilgisi ve ~ikayeti 

dogru!tusunda Yenilik ve Egitim Tekonolojileri Genel Miidilrliigu tarafmdan verilen etkinlik 
izninin, 22/08/2017 tarihli ve 35558626-1O.06.01-E.12607291 (2017/25) saYlh Genelgenin 6. 
Maddesine aykmhk te~kil etmesi nedeniyle iptal edildigi ilgi yazlda belirtilmekte olup soz 
konusu yazl ckte gonderilmi~tir. 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

Enver KIVANy 


Vali a. 


Milli Egitim Miidiir V. 


Ek: ilgi yazl ye ekleri (4 sayfa) 

Da~tlm : 

ilye Kaymakambklarma 


Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Miid. 


Bu evrak gUvenli el~ktronik. irnza He irnzalarnru~tlr. https:!!evraksorgu.meb.gov.tradresinden caee-a2d8-3af4-a84c-eS2b kodu lie teyi! edilebilir. 

https:!!evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudiirlugu 


SaYl: 88013337-821.99-E.19801603 19.10.2018 
Konu : Etkinlik iptali 

DAGITIM YERLERiNE 

hgi : a) 2~)08/2017 tarihli ve 35558626-1O.06.01-E.12607291 (2017/25) saYlh Genelge. 
b)18/05/2018 tarihli ve 88013337-821.99-E.9818644 saYlh yazlmlz. 
c) A$.yaman Vali1igi (il Milli.Egitim Miidiirliigu)'nin 11.10.2018 tarihli ve 19043278 

sarlhYazISl. 

Gatiantep iii $ahinbey i1gesinde faaliyette bulunan Sevgi Organizasyon tarafmdan, 
2018·2019 ~gitim ogretim yllmda; Tiirkiye geneli resml/ozel tUm anaokuIu, ilkokul ve 
ortaokul ogr,encilerine yonelik, hafta sonu ucretsiz olarak dfizernenecek olan "Dii~ler 
Mfizikali" e~inliginin duyurulmasl talebi Genel Miidiirlugumfizce degerlendirilerek ilgi (b) 
yazl ile izin yerilmi~ti. 

Ancak Adlyaman il Milli Egitim Miidiirliigunden alman ilgi (c) yazlda, ogrenci ve 
velilerden iicret talep edildigi bilgisi ve ~ikayeti dogrultusunda Genel MiidiirIiigumiiz 
tarafindan verilen etkinlik izni, ilgi (a) Genelgenin 6. Maddesine aykmhk te~kil ettiginden 
iptal edilmesi gerekli goriilmii~tiir. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ve rica ederim. 

AmI YILMAZ 
Bakan a. 

Genel Miidiir V. 

Dagltlm: 

Geregi: Bilgi: 

BPIam Temel Egitim Genel Miidiirliigune 


Din Ogretimi Genel Miidiirliigune 

Ozel.Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigune 
Ozel Egitim ve Rehb. Hizm. Genel Miidiirliigune 
Sevgi Organizasyona 

Emmyet Mall: MiLili Sokak No: 8 06560 Yenunahalle! ANKARA BIlgl 19m : Arzu SEVlNDiK 
TelefonNo: (0312)29694 00 FaksNo: (0 312) 213 6136 Ogretmen 
c-Posta: asevindik@1meb.gov.tr internet Adresi: yegitek.meb.gov,tr Telefon No: (0 312)2969465 

Bu evrak gilvenli elektronikirnza lIe imzaIaruru~llr. https:l/evraksorgu.meb.gov.tradresinden bb98-7ab6-31b 1-98cf -1823 kodu ile teyit edilebilir. 

https:l/evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.C. 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu 


SayI : 35558626~1O.06.01-E.12607291 22.08.2017 

Konu : Ara!?tu11la, Yan!?ma ve Sosyal 
Etkinlik Izinleri 

GENELGE 
2017/252017/...> 

MUll Egitim Bakanhgma bagh her tiir. ve derecedeki okul ve kurumlarda; kamu 
kurum ve Jatrulu!?lannm, tlniversitelerin, siviltoplum kurulu!?larmm ve ara~tIrmactlarm 
yapacaklanulusalve uluslararasl ara~tIrma faaliyetleri ile yafl~ma ve sosyal etkinlik izin 
tale pIeri a~agt(iaki usul ve esaslara gOre degerlendirilip sonuylandlfllacaktIr. 

1.07/Q312012 tarihli ve R08.0:YET.00.20.00.0/3616 2012/13 saYlb Genelge ve diger 
mevzuat. yeryevesinde 1 Agustos 2016 tarihmden once ahnml~ tum ara~tIrma, yan~ma ve 
sosyal etkinlUS izinleri iyin bu Genelge yiiriirliige girdikten soma 1 (bir) ay iyerisinde tekrar 
ba~vuru yap:\lrp.asl zorunludur. Ba~vuruda bulunmayan ya da bulunup izin iyin gerekli ~artlan 
ta~unayan1arni izinleri iptal edilecektir. 

2-Ar~tltttlli, veri toplama arayJan, yan~ma ve sosyal etkinlik ba~vurulan; Tiirkiye 
Cumhuriyeti Anayasaslve insan haklan alanmdaki uluslararasl sozle~meler ba~ta olmak 
iizere 6698 saYlh Ki~isel Verilerin KOrunmasl Hakkmdaki Kanun ile yiiriirliikte olan tum 
yasal duzeDlemeler ve politika belgelerine uygun olarak yapJ1acaktIr. 

3- SadeCe bir Hde geryekle~tirilecek ara~tIrma, yan~ma ve sosyal etkinlikler iyin ilgili il 
milli egitim mudiirliigtine; birden fazla Hde geryekle~tirilecekler iyin uygulamanm yaptlacagl 
kurumlarm bagholdugu genel miic:liirliige, Bakarulgm birden yok birimini ilgHendiren 
ba~vurular ile. uluslararasl ara~a, yan~ma ve sosyal etkinlikler iyin ise Yenilik ve Egitim 
Teknolojileri Genel Mudiirlugtine ayse.meb.gov.tr adresi iizerinden miiracaat edilecektir. 

4- Ar~U1l,1a, yarl~ma ve sosyal etkinlik izillieri bir egitim-ogretim yIltm 
kapsayacaktrr. Talep edilmesi Mlinde izinler her egitim-ogretim yIlt iym uzattlabilecektir. 

5- Ar~trrma,yarl~ma ve so~al etkinlik izin ba~vurulan 15 giin iyerisinde 
degerlendirilipsonuylandmlacakttr. Ancak ilgili birimler He diger kurum ve kurulu~larm 
gorii~iiniin ahnmasl gereken Mllerde sUre 15 gUn daha uzatIlabilecektir. 

6- KatIhmctlardan ucret talep edilen herhangi bir ar~tIrma, yan~a ve sosyal etkinlige. 
izin verilmeyecektir. 

7- Sosyal sorumluluk kapsammdaki a~tIrma, yan~ma ve sosyal etkinlik 
ba~vurulanna,.ticari amay ·giidiilmeme,si; ki~i, kurum, kurulu~, frrma, marka reklamml veya 
tanItImilll on planaytkaran ifade ve ogeler bulunmamasl kaydlyla izin verilecektir. 

8- Y arl~ma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya ytkan kattlilllcl eserlerinin telif hakkl 
eser sahibine aittir. Eserlerin hi9bir ~ekilde sahibinden iZin allnmadan baslm, yayun ve 
payla~llm yapIlIUayacaktrr. Ancak gerekli durumlarda BakanlIk bu eserleri muvafakat 
almadan ve hcrhangi bir iicret odemeden kullanma hakkma sahip olacaktIr. 

Bilgi icin: Hukuk ve Mevzuat Koord. 

Telefon No: (0312) 2969452 

Bu evrak g!lvenli elektronik imza He imzalawru~Ur. https:llevrak,;!>rgu.meb.goY.tradresinden 6bf3-d9fa-34a3-8f28-d985 kodu iJe toyit edilebilir. 

https:llevrak,;!>rgu.meb.goY.tradresinden


9- Uluslararasl ara~tmna, yan~ma ve sosyal etkinlik ba~vumlarmda yabancl dilde olan 
doldimanlar ilgili ki~i/kummlkum1u~ tarafindan Tiirk~e tercllinesi He birlikte yetkili birime 
gonderilecektir. Herhangi bir ihtilafvukuunda terciime metin esas ahnacaktrr. 

10- izin verilen ara~ttnna, yan~ma ve sosyal etkinliklerin planlanmasl. tanltIlmasl ve 
uygulanmasl esnasmda oncelikle egitim-ogretimin aksatIlmamasma dikkat edilecek ve tUm 
etkinliklere katlhm gonulluli.ik esasma gore saglanacaktlr. 

11- izin kapsammdaki akademik ve diger tUm etkinliklerin denetimleri; ilgili okul, 
i1~/il milli egitim mudfirliikleri tarafmdan ger~ekle~tirilecektir. 

12- Ba~vumlarda ara~tIrma onerisi, veri top lama ara~larl, yatI~ma ve sosyal etkinlik 
beIge ve materyallerinin tamamI onay makamma sunulacaktIr. Onay alman ara~tIrma, 

yarl~ma ve sosyal etkinlik faaliyetleri kapsaml dl~mda hi~bir uygulama ve etkinlik 
yapllmayacaktrr. 

13- izinahnmadan veya izne aykm olarak ger~ekle~tirilen ara~tmna, yan~ma ve sosyal 
etkinlikler il;in adli ve idari yasal yollara ba~lacak; aynca su~ te~kil eden faaliyetlere 
yonelik iseilgili okul, il~e/il milli egitim miidiirliikleri tarafmdan su~ duyurusunda 
bulunulacakttr. 

14-Bu Genelge'nin yayImlandlgl tarihten itibaren 07/03/2012 tarihli ve 
B.08.0.YET.OO.20.00.0/3616 20 12/nsaYlh Genelge yiiri.irliikten kaldtnlml~tIr. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

ismet YILMAZ 
Bakan 

Emniyet M(lbalJesi iMiI(lS Sok. No:8 065'60 Yenimahalle-ANKARA Bilgi i~in: Hukuk ve Mevzul'It Koord. 
Te1efonNo: (0 312)296 9400 Fax: (0 312) 2136136 
E-Po~ta:haonay@meb.gov.tr Internet Adresi: http://yegitek.meb.gov.tr Telefon No: (03]2) 2969452 

Bu evrak gii'lenll elektronik imza ile itnzalanlnJ~ttr. bttps:l/evraksorgu.meb.g'}'i.1t adresinden 6bf3-d9fa-34a3-8f28-d985 kodu ile teyit edilebiIir. 

http:bttps:l/evraksorgu.meb.g'}'i.1t
http://yegitek.meb.gov.tr
http:gonulluli.ik


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mtidiirltigu 


SaYl : 88013$37-821.99-E.9818644 18.05.2018 

Konu : Dti~ler Muzikali 

DAGITIM YERLERtNE 

iIgi : Sevgi Organizasyonun 17105/2018 tarihli ve 9714805 saYlh gel en yazlSl. 

Sevgi ,Organizasyon tarafindan; 2018-2019 egitim ogretim Ylhnda Ttirkiye geneli 
resmllozel tU,m' anaokulu, ilkokul ve ortaokul ogrencilerine yonelik iicretsiz olarak: ekE 
bilgilerdogrultusunda hafta sonu dtizenlenecek olan "Dti§ler Mtizikali" etkinliginin 
duyurulmasl talebine iIi~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi§tir. 

DUYUfUsuna' http:·llyegitek.1Jleb.gov. trlwwwlsosyal-etkinliklerlkategoril19 linkinden 
u1a~llabileceK olan soz konm~u etkinligin; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Mill} Egitim 
Temel Kanunu He TUrk Milli Egitiminin genel amaylanna uygun olarak: yUrUrliikte olan tum 
yasal dtizenlemelerde belirtilen iIke, esas ve amaylara aykmhk te§kil etmeyecek ~ekilde, 
denetimleriiIgili okul, ilye/il milll egitim mtidiirltikleri tarafmdan geryekle§tirilmek tizere, 
derslerin aksattb:namasl. kaydlyla ve gontilltiliik esasma gore duyurulmasl hususunda 
bilgilerinizi vegereginiarz/rica edenm. 

Bilal TIRNAKC;I 


Bakan a. 

Genel Miidiir 


Ek: ilgi yazl veelderi: (3 sayfa) 


Etkinlik irtibatno:. 0 (342)2308454':' 0 (506) 890 76 13 


Da~ttm: -


Geregi: Bilgi: 

B Plam Teme! Egitim Genel Mtidiirltigiine 


Din Ogretimi Gene! Mtidiirliigiine 

Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mtidiirliigtine 

Ozel Egit. ve Rehb. Hizm. Genel Miidiirltigiine 

Sevgi Organizasyona 

Etnmyet Mah. MIlas SokaHlo:B06)6() YenllnahaIte j ANKARA Bdgl wm : Arzu SEvlNDlK 
Telefon No: (0312)2969400 Faks No: (0 312) 213 6136 Ogretmen 
e-Posta: asevilldik@meb.gov.tr intcmet Adresi: yegitek.meb.goyjr Telefon No: (0 312) 2969465 

Bu evnUc giivenli elektronik lima He i=Iaruru$trr. https:llevrnksorgu.meb.gov.tradresinden 0836-0600-3b3f-a9db-7f2b kodu ile teyit edilcbiIir. 

https:llevrnksorgu.meb.gov.tradresinden
http:http:�llyegitek.1Jleb.gov


T.C. 

ADIYAMAN V ALiLIGi 


il Milli Egitim Miidilrliigu 


Sayl : 69810205-821.01-E.19043278 11.10.2018 

Konu: "Dii~ler Miizikali" Etkinligi 
(0eretsiz OyUndan Ueret AlmmaSl) 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA 


(Yenilik ve Egitim Teknolojileri. Genel Miidiirliigu ) 


Ugi: G~nel lyliidiirliiguniiziin 18.05.2018 tarih ve 821.9.9-E.9818644 saylh yaztSl. 

ilgi saYlhyaztmz geregi Sevgi Organizasyon tarafmdan; 2018-2019 egitim ogretim 
ytlmda Tiirkiye geneli resmVozel tUm Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Ogreneilerine yonelik 
iicretsizolarakekii bilgiler dogruItusunda hafta sonlan diizenleneeek olan"Dii~ler Miizikali" 
etkinliginin duyurulmasma i1i~kin yazmlz dogrultusunda ilgili okul miidiirliiklerine duyuru 
yapllml~trr.. 

Aneak Organizasyon 5 Ekim Cuma giinii saat 17:30 He 19:30 arasmda 
gosterime sUllularak iicretsiz oldugu halde Golba~l iIgesindeki Ogreneilerimizden 5 TL 
Velilerimizden ise 10 TLiieret talep ettikleri goriilmii~, 

"Dii~ler Miizikali". Organizasyonunun izin i9in yaptlgl ba~vuru yazt~malannda, dii~ler 
miizikali oyununun iieretsiz oldugu a91kya belirtildigi halde iieret talep edildigi hususunu 
bilgilerinizearz ederim. 

Ahmet ALAGOZ 

Vali a. 
Milli Egitim Miidiirii 

tL MEM 02100>MerkezlADIYAMAN 
lektronik adiyamarnnem.meb.gov.tr 
e-pOSLQ: bilgiislemegitek02@meb.gov.tr 

~ 

Aynnnh bilgi i9in: M.Bu~ULDAY Teknkr 
Tel: (416) 2]6]6]021 1168 

Faks: (416) 2164570 

Bu evrak giivenli elektronildlllza ile imzalamru§ur. https:!!evraksorgu.meb.gov.tradresinden c591-a2a 1-3b20-a18a-c207 kodu He teyit edilebilir, 

https:!!evraksorgu.meb.gov.tradresinden

