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GENELGE 
2016115 

ilgi: 26.11.1992 tarihli ve 21417 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan "Ogretmenler GUnU 
Kutlama Yonetmeligi". 

Atatiirk'On 1928 yllmda Millet Mektepleri Ba~ogretmenligini kabul ettikleri gUn 
olan 24 Kaslm, 1981 Ylhndan itibaren her yll "Ogretmenler GiinU" olarak kutlanmaktadlr. 

24 Kaslm Ogretmenler GUnii kutlamalan bu yll da yurt i9inde ve dl~ 
temsi1ciliklerimizde, ogretmenlik mesleginin saygmhgma uygun, tOrensel kutlamalardan 
ziyade, bUtiin okullarda ogretmen, ogrenci, veli, okul aile birligi, yerel basm temsi1cileri ve 
halkm katIhml ile gergekle~tirilecektir. Programlar ogretmen ve ogrencilerin aktif katlhrmm 
te~vik edecek ve ogretmeni merkeze alacak ozellikte hazlrlanacaktlr. 

Bu kapsamda; 

1- 24 Kaslm 2016 Ogretmenler Giinii tOren ve etkinlik programlannm hazlrlanmasl ve 
gergekle~tirilmesi i9in il ve iIge milli egitim mUdiirlUkleri ile yurt dl~l temsi1cilikleri kutlama 
kurullan olu~turacaklardlr. 

2- iI/ilge mill! egitim miidiirliikleri ve yurt dl~l temsi1cilikleri, Ogretmenler Giinii 
kutlama ve etkinlikleri kapsammda ilgi Yonetmelik hUkiimleri gerc;evesinde belirtilen 
gorevleri yerine getireceklerdir. 

3- ilIilge milli egitim miidUrliikieri ve dl~ temsilciliklerimizce, Ogretmenler Giiniiniin 
yurt i9inde ve yurt dl~mda giiniin anlam ve onemine uygun bir ~ekilde kutlanmasl iyin kamu 
ve ozel kurumlann, sivil toplum kurulu~lanmn, halkm, okul yonetimlerinin, ogretmenlerin, 
okul aile birliklerinin, ogrenci velilerinin, ogrencilerin ve basm-yaym kurulu~lannm 

Ogretmenler GUnii kutlama ve etkinlik programlannm hazlrlanmasl ve uygulanmasl siirecine 
etkin katlhml saglanarak, ogretmenlerimizin "Bu Benim Giiniim" diyebilecegi bir anlaYI~la 
kutlanmasl saglanacaktIr. 

4- Oku}/kurumlar, ogretmen, ogrenci, veli, okul aile birligi, okullkurum ve yevre 
~artlanm dikkate alarak birlikte olu~turacaklan egitici ve bilgilendirici ogretmenler giinli 
etkinlik programlannm geryekle~tirilmesine ozen gostereceklerdir. Okullarda diizenlenecek 
kutlama programlanna mUlki idare erkam ve yevre sakinleri davet edilecektir. 

5- Her okul/kurum Ogretmenler GUnii kutlamalanm oncelikle kendi okulunda 
gergekle~tirecektir. Bir birine yakm konumda olan birden fazla okullkurum Ogretmenler 
Giinii toren ve etkinliklerini ortakla~a hazlrlayacak1an programlarla da kutlayabileceklerdir. 

6- Ogretmenler GUniikutlama tOrenlerinde ilgi Yonetmeligin 14,21 ve 22'nci maddeleri 
yeryevesinde Ogretmenler GUniinde, adayhgl kaldlfllan ogretmenlerin "Yemin" etmeleri ve 
yd iyinde emekli olan ogretmenlere "Hizmet Seref Belgesi" verilmesi saglanacakttr. 
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7- Okullkurumlarca, meslekte ba~anh oImu~ emekli ogretmenler ile okullanndan mezun 
ba~anh ve ornek ogrenciler, Ogretmenler Gunu tOren ve etkinliklerine davet edilerek, 
amlanm payla~malanna imkan saglanacaktlr. 

8- $ehit olmu~ ve ebediyete intikal etmi~ ogretmenlerimiz kabirleri ba~mda amlarak, 
~ehit ogretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli ogretmenler ziyaret edilecektir. 

9- il ve i1ye milli egitim mudurliiklerinin web sitelerinde ogretmen bilgilendirme sayfalan 
olu~turularak, bu sayfalarda ogretmenlerin mesleki dayam~malanm gUylendirecek bilgi 
payla~lInlanmn yam Slra, ogretrnenlerimizin sosyal, kulturel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri 
ile hastahk, tilum, evlilik, kan ihtiyacl gibi ye~itli duyurulann yer almasl saglanacaktlr. 

10- Kutlama kurullannca, ogretmen ve ogrenciler arasmda ogretmenlik meslegi ile ilgili 
belirlenecek konularda am, resim, ~iir, kompozisyon, klsa film vb. yan~malar duzenlenerek, 
dereceye giren ogretmen ve ogrencilere Ogretmenler Gunu kutlama tOrenleri slrasmda 
odullerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi geryekle~tirilecektir. 

11- il/ilye Milli Egitim Mudurliikleri, ogretmenlerden olu~an taklmiann katIldlgl spor 
turnuvalan (futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, tenis v.b) duzenleyecek, 
Genylik Hizmetleri ve Spor iJ Mudurliikleri He Belediye Ba~kanhklanyla i~birligi yaparak 
dereceye giren ogretmenlerin odullendirihnelerini saglayacaklardlr. 

12- Kutlama kurullarmca, universitelerle, sivil toplum kurulu~lanyla i~birligi yapIl.arak 
Ogretrnenler Gununu kapsayan haftada, Yl1 iyinde "Egitim-Ogretim", "Ogretmenlik Meslegi", . 
"Ogrenci GOziiyle Ogretmenlik Meslegi" vb. konularla ile ilgili panel, sempozyum, aylk 
oturum, konferans vb. faaliyetler duzenienecektir. 

13- Ogretrnenler Gunu ve haftasmda kamu/ozel kurum ve kurulu~larla i~birligi yapllarak 
ogretmen ve ogrencilere yonelik kampanyalar duzenlenmesine ozen gosterilecektir. 

14- il ve ilyelerimizde kamu kurum ve kurulu~lanyla i~birligi yapilarak, Ogretmenler 
Gunu veya haftasmda " 6grettnen Hatlra Ormam" olu~turulacaktlr. 

15- il mim egitim mudurluklerinde, Ogretmenler GUnU He Ugili i~ ve i~lemlerin aym birim 
tarafmdan yiirUtUlmesi saglanacaktlr. 

16- illilyelerden Ogretmenler Gunu iyin mesleki ba~anlanyla farkmdahk olu~turan 
ogretmenlerin belirlenmesinde ve Bakanhglmlz koordinasyonunda Ankara'da 
geryekle~tirilecek Ogretmenler Gunu tOren ve etkinliklerine illen temsilen katIlacak 
ogretmenlerin seyiminde Ek-l, Ek- 2, Ek- 3 ve Ek- 4'te aylklanan esas ve usullere uyulacaktIr. 

24 Kaslm 2016 6grettnenler Gununun, ogretmenler arasmdaki sevgi, saygl ve mesieki 
dayam~malanm gUylendirecek, ogretmen ve ogrettnenlik mesleginin kamuoyuna daha iyi 
tamtIlmasml saglayacak ~ekilde kutlanmasl ve kutlamalar snasmda herhangi bir aksakhga 
meydan verilmemesi hususunda, 

Geregini onemle rica ederim. 

ismet YILMAZ 
Bakan 
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EKLER: 

1- il<;e/il temsi1cisi ogretmenlerin se<;im esas ve usulleri (2 sayfa) 

2- il<;e/iJ temsilcisi ogretmen se<;imi degerlendirme formu (1 sayfa) 

3- il<;e/il temsilcisi ogretmen se<;imi degerlendirme klstaslan (1 sayfa) 

4- Okul/kurum mlidtirlliklerinin ba~vuruda bulunan ogretmenlere yonelik degerlendirme 


formu (1 sayfa) 

DAGITIM: 
Geregi: Bilgi: 
BPlam APlam 
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