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ORDU V ALiLiGi 


il Mill! Egitim Mftdiirlftgu 


SaYI :89814588-300-E.1575988 22.01.2018 

Konu : 6zgeymi~ ve inceleme 
Degerlendirme Formu 

................... HiZMETLERi $UBESiNE 


Mftdiirlftgumftze yapdan; tiyatro. kitap tamttmt. yan~ma. egitim materyalleri tamttmI 
vb. faaliyet izin taleplerinin degerlendirmesine oz ge~mi~ formu eklenmi~ olup. 
degerlendirme formu bu dogrultuda yeniden dftzenlenmi~. formlar ili~ikte gonderilmi~tir. 
Komisyonlann ~ah~malannI bu degi~ikliklere gore yapmasl hususunda. 

Geregini rica ederim. 

Kutlu Tekin BA$ 
il Mill! Egitim MftdiirO 

Ek : F ormlar (2 sayfa) 

Samy Mah. Ulu Konak Cad. No:5 52089 AltlllordulORDU Aynntdl bilgi iyin: M~ure BA~ VHKt 
Elektronik Ag:ordu.meb.gov.tr . (Temel Egitim ~ube MlldUrlttgil) 
e-posta; temelegitirn52@meb.gov.tr Telefon: (0452) 2231629-30 Dahili :(1433) 

BeJgegeyer:(0452) 2250144 

Bu eV1'llk gQvenli e!ektronik irnza ile imzalanml~tlr. hltps:lleV1'llksorgu.meb.gov.1r adresinden 0253-e6c5-31al-a25c-be91 kodu He teyit edi!ebilir. 



QZGECMiS FORMU 
KiMLiK. BiLGiLERi 

I\dl ve SOyadl 

re. Kimlik No. 

Dogum Tarihi 

Dogum Yeri 

Medeni Hali 

EGiTiM BiLGiLERi 

OKULLAR MEZUN OLDUGU OKULUN ADI B()LUMU YERi 
MEzUNtYBT 

YIL! sORE 

iIkokul 

Ortaokul 

Lise 

Onlisans 

Lisans 

YUksek Lisans 

Doktora 

tLETiSiM BiLGiLERi 
EVTELEFONU CEP TELEFONU tKAMET ADREsi E-POSTA 

REFERANS BiLGiLERi 
ADI VE SOY ADI $~T/UNVANn$POZ~YONU TELEFON NUMARASI 

ETKiNLiGiN YAPILDIGI REsMi KURUM 
VEYA KURULUSLAR ALANLAR TARiHLERi 

....... I ...... 

....... I ...... 

....... I ...... 

Yukanda belirtilen bilgilerin tamanll bana ait olup, aksi bir durum olmasl halinde her tUrIn yasal 
sorumiugu kabul ediyorum. 

Adl soy adl 

.imza 




TAA.HHOTNAME 

Taraflmca .............. tarihinde yapllan kitap tamtlml, tiyatro oyunu, sergi, bro~Or vb. tamtJm 

talebimde ~ahs.m ve tamtrm yapacak ki~ilere ait ekli kimlik fotokopileri ibraz edilenler; hi~ birisinin 

PYD,FETO ,PKK veya Milli Guvenlik Kurulunca devletin milli gOvenligine kar~1 faaliyette bulunduguna 

karar verilen yapl, olu~um veya gruplara OyeJigi, mensubiyeti veya iltisakl yahut bunlarla irtibatlmlzm 
olmadlgml, aynca herhangi bir bula~rci hastahgrmm olmadlgrm taahhUt ederim. Yukarldaki belirlenen 

sakrncalarrn tespit edilmesi halinde bUWn yasal sorumluluklar tarafrma aittir. ....../...../2017 

imza 

Ad. soyadl: 

TC: 

A~.kadresi 

Tel: 



IN(;ELEME IIJEliEKLE.NIJIKlVl.l1; J:tUKlVIU 

I 

DEGERLENDiRME KRiTERLERI UYGUN UYGUN 
DEGiLDiR 

• Ders saatierini aksatmamah 

Etik Degerlere aykm durum olup olmadlgl 

I y a~ gruplarma uygunlugu 

I Giivenli materyallerin kullamlmasl 

~iddet igerikli olmamasl 

Cinsel, siyasi, rrk91 igeriklerden uzak olmasl 

• Dini ve Ahlaki degerlere saygdl olup olmadlgI 

Tiirk~nin dogru ve giizel kullamlmasma dikkat edilip edilmedigi 

! Egitici ve ogretici kazammiann olup olmadlgl 

Vergi levhasl . (b~vuru konusu olan i~i yaptIgma ait beIge) 

B~vuru sahibinin ve oyunda gorev alacaklar dahi11slak irnzah, adli sicil kaydl 

Ba~.sahibi dahil oyunculann niifus ci.izdanlannm fotokopisi 

Eserlerin birer niishasl 

Oyunlarda daha once oynanml~ ise bir CD omegi 

•Yan~ma ise Sosyal Etkinlikler Yonetmeliginin 11. maddesine uygun mu? 

Egitim kurumlannda yurutiilecek tum sosyal etkinlikler yonetmeligin 5. 
maddesine uygun mu? 

! Varsa almml~ izin belgeleri 

Tiyatro, Defile, Serg~ Kermes ve herhangi bir malzeme materyal tanltlml ise 
Sosyal Etkinlikler Yonetmeliginin 7.maddesine ve IYIilli Egitim Bakanbgl 
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MiidfirIiiguniin 2017/25 No'lu 
geneigesine uygun mu? 
Metin, konu, oyun igerisinde argo ve kiifiir bulunup bulunmamasl, 

Maliye bakanhgmca izinli ve onayh makbuzun olup oimadlgi (memur 
olmayanlar iCin) 
Kitap ve dergi tarutIm talepierinin yasaklanan yaymevieri i~erisinde olup 
oimadlgl? 
Dernek b~vurusu ise kapatdan dernekler arasmda olup olmadlgt? 

Ar~tIrma talebi ise Milli Egitim Bakanllgl Yenilik ve Egitim 
Teknolojileri Gene! MiidfirIiiguniin 2017/25 No'lu genelgesine 
uygunlugu, 
B~vuru sahibine ait kIsa .bir ozge~mi~ 

B~vuru sahibinin imzall taahhiitnamesi 

Yukandakl degerlendrrme gore eseriltalebl 

............................................uygun gormii~ /uygun gormemi~tir. 

frye Oye Oye 

inceleyen 

frye 

komisyonumuz, 

... J ... .I2018 

Komisyon Baikanl 

http:IIJEliEKLE.NIJIKlVl.l1

