GENEL GEREKÇE
1- Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan
önlemler ve öğretim sürecinin uzaktan uygulanıyor olması gözler önüne sermektedir ki
çevrimiçi uygulamalar hayatımızda ayrılmaz bir yer almaya devam edecektir. Sanal üniversite
tanıtımları, çevrimiçi yarışmalar vb. ilgili birimlere yapılacağını öngördüğümüz başvurulardan
bazılarıdır. Bu noktadan hareketle; sosyal etkinlik tanımının güncellenmesi ve tanımın içine
çevrimiçi uygulamaların da eklenmesi amaçlanmıştır.
2- Herhangi bir şekilde ticari kaygı taşıyan hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceğinin
vurgulanması amaçlanmıştır.
3-Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında belirtilen sürenin ne zaman
başladığı hususuna açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
4-Mevcut düzenlemede ifadedeki başvuru içeriğine yönelik eksiklik giderilerek
başvurunun içerik anlamında pedagojik esaslara uygun olması gerektiği vurgulanmıştır.
5-Etkinliğin internet sitesinin yabancı dilde olduğu durumlarda başvuru evrakında yer alan
içerik ile internet sitesinde yer alan içeriğin aynı olmaması sıklıkla karşılaşılan bir durum
olduğundan ifadeye açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
6-Başvurularda kişisel verilerin elde edilmesi ve kullanılmasına yönelik taleplerle
karşılaşılmakta olup bu bilgileri isteyen kişi/kurum/kuruluşun bunları ne amaçla ve nerede
kullanacağı bilinemediğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
Yönergeye fıkra eklenerek düzenleme yapılması amaçlanmıştır.
7-5378 sayılı Kanun’un 15 inci maddesinde; “Engellilerin her türlü eğitim, sosyal ve
kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma yazılı, sesli, elektronik kitap; alt yazılı, işaret
dili tercümeli ve sesli betimlemeli film ve benzeri materyal temin edilmesine ilişkin gerekli
işlemler Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür.” ile Anayasa’nın
12/9/2010-5982/1 md. ek fıkrasında; “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin
dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.”
hükümleri esas alınarak düzenleme yapılması amaçlanmıştır.
8- Başvurularda sıklıkla karşılaşılan bir sorun da başvuru sahiplerinin etkinliğe çok kısa
bir süre kala ilgili birime başvuru yapmasıdır. İnceleme sürecini göz önüne almadan başvuru
yapan kişi/kurum/kuruluşlar hem kendilerini mağdur etmekte hem de ilgili birimi sık sık
telefonla aramaktadır. Bu nedenle başvuruların etkinlik tarihinden makul bir süre önce
yapılması, sağlıklı bir inceleme sürecine yeterince zaman ayırılması ve mevcut düzenlemede
karşılaşılan bu tür sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
9- Sosyal etkinlik izin başvurularında, etkinlikte görev alacak kişilerden; kamu kurum ve
kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında çalışanlar ve örgün eğitim kurumlarında öğrenim
gören öğrencilerin bulundukları görev ve konum itibariyle fotoğraflı öz geçmiş ve adli sicil
belgelerine ihtiyaç duyulmadığından istenecek belgelerde düzenleme yapılması ve gereksiz
bürokrasinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca düzenlenecek sosyal etkinliklerde yabancı
uyruklu bireylerin de görev alması durumunda iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi ve ülkemiz menfaatlerinin azami seviyede korunması amaçlanmıştır.
10-Etkinlik sonunda hazırlanacak raporların kim tarafından nasıl hazırlanacağı ve nereye
gönderileceği ile etkinlik sonrası raporlara ilişkin yapılacak iş ve işlemlere açıklık getirilmesi
amaçlanmıştır.
11-Birçok etkinlik başvurusuyla ilgili sosyal medya hesaplarının açıldığı, internet
sayfalarının kullanıldığı ancak bu hesaplar/sayfaların çoğu zaman başvuru evrakında
belirtilmediği, içerik açısından da uygun olmadıkları görülmektedir. Bu durumun önüne

geçebilmek ve öğrencilerin karşılaşabileceği siber suç ve zorbalıktan korumak adına maddenin
bu şekilde değiştirilmesi amaçlanmıştır.
12-“Sosyal etkinlik izin başvuruları.” ifadesinin muğlak, açık ve anlaşılır olmadığı
değerlendirilmektedir. Tüm başvuruların dilekçe kanunu başta olmak üzere bu kapsamdaki
ilgili diğer mevzuat doğrultusunda işleme alınma zorunluluğu bulunduğundan mevcut
düzenlemedeki “işleme alınmaz” ifadesinin buna uygun şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır.
13-Hâlihazırda sosyal etkinlik izin talebiyle ilgili görüşünü Ortaöğretim Genel
Müdürlüğüne gönderen diğer Genel Müdürlük temsilcilerinin, başvuruyu neticelendirmek için
bir kez de Komisyon olarak toplanmasıyla ortaya çıkan işlem tekrarının, bürokrasinin ve iş
yükünün önüne geçilmesi, bununla beraber; Komisyon’un ayda üç kez toplanmasıyla Genel
Müdürlüğün koordine görevini kısıtlayan, etkinlik tarihleri ile başvuru değerlendirme takvimini
çakıştıran ve Yönergenin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası “Sosyal etkinlik izin başvuruları 30
(otuz) gün içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılır. Resmî kurum ve kuruluşlardan görüş
istenilmesi durumunda bu süre 15 (on beş) gün daha uzatılabilir.” hükmüne uyulmasını
zorlaştıran hususların da ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
14- Etkinlik sırasında yaşanan olayların, sorunların yerinde görülmesine imkân
sağlayacak, raporlaştırılan tespitler olası mevzuat değişiklikleri için yol gösterici olacak,
Bakanlık merkez teşkilatının yerinde denetimi işin öneminin anlaşılması için hem başvuru
sahipleri hem de Bakanlığımız taşra teşkilatı nezdinde ciddi bir etki bırakacak olmasından saha
ziyaretlerinin yapılmasına yönelik düzenleme yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca çevrimiçi
etkinliklerin de gerekli hâllerde denetlenebilmesi amaçlanmıştır.

