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Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 10230228-300-E,7327507
Konu : Sosyal Etkinlik Modtilü

(Merkezi Etkinlikler)

Atatiirk Blv. 06648 Kızıtay/ANKAIlA
Eleklıonik Ai: wwrv.ıneb.gtıv.tı,

e-posta : tecıı hı l hıı,e letki nl ikI er(Zj)rııelı.gov. tr

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
b) 23.03.20l9 tarihli ve |0230228-300-E.6036|96 Makam Oluru,
c) 29.03.20l9 tarihli ve l0230228-300-E.65 53640 sayılı yazımız.

Bakanlığımızca öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin kayıt altına
alınması amacıyla ilgi (a) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ğ) bendinde yer alan düzenleme
doğrultusunda e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde "Sosyal Etkinlik Modülü"
oluŞturulmuş ve ilgi (b) Makam Oluru gereğince ilgi (c) Yazı ile duyurusu yapılarak e-okul
Sosyal Etkinlik Modülü Uygulaına Kılavuzrı yayımlanmıştır.

Ekte yer alan söz konusu Kılavuz incelendiğinde görüleceği üzere Merkezi
Etkinlikler; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen bir projeye ya da diğer
kurum ve kuruşlarla imzalanan bir işbirliği protokolüne veya izne istinaden yapılması istenen
etkinliklerdir. Merkezi Etkinlikler'in, etkinliği düzenleyen/onaylayan merkez veya taşra
teşkilatıınızın ilgili biriıni tarafından duyuruya bağlı olarak Sosyal Etkinlik Modülü'ne
önceden işlenmesi gerekınektedir.

Bu kapsamda, ekte yer alan Kılavuzun özellikle "Merkezi Etkinlikler" ile ilgili
bölümleri (2, 3,55, 56,57,58, 59 ve 60. sayfalar) özenle incelenerek okullara sosyal etkinlik
kapsamında yapılan duyuruların etkinliğin kapsamı ve düzeyine göre Bakanlığımızın ilgili
birimleri, il veya ilçe milli eğitim mtidürlüklerince e-Okul Sisteminde ilgili bölüme duyuruya
bağlı olarak önceden işlenmesi ve herhangi bir aksaklığa müal verilmemesi önem arz
etıxektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arzlrica ederim.

Dr. Cem GENÇOĞLU
Genel Müdür

Ek: e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü
Uygulama Kılavuzu
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Ayrıntılı bilgi içiıı:Suat BAYDAR,Şube Mdr
Tel: (0 _1l2) 4l3 l320

Faks: (03l2) 4l7 7105
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