
T.e. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirltigii 


SaYl : 47339225/880/9711764 09.09.2016 
Konu: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 

~ehitleri Anma Etkinligi 

......................................... KA YMAKAMLIGINA 


ilye Milli Egitim Mildiir1iigu 


................................ MUDURLOGlThTE 


i1gi : MER Ortaogretim GenelMudiirliigunun 07.09.2016 tarih, 9580952 saYlh yazlsl ve 
2016/18 No.lu genelgesi. 

15 Temmuz 2016 tarihinde TUrk Silahh Kuvvetleri iyerisinden askeri unifonna giymi~ bir grup 
cuntacl terorist tarafmdan Tiirkiye Cumhuriyeti Devletini, demokrasimizi ve milli iradeyi hedef alan 
haince bir darbe giri~iminde bulunulmu~ olup ba~ta Ba~komutan olarak Cumhurba~kammlzm 
liderliginde, Hiikilmetimizin, guvenlik kuvvetlerimiz He halklmlzm kahramanca mucadelesi 
sonucunda bu kanh giri~im engellenmi~, milletimizin direni~i He demokrasimiz kazanml~t1r. 

Bu baglamda; 2016-2017 Egitim-Ogretim Yllmm ilk haftasmda; Bakanhgma bagh tum resrrii 
ve oze1 orgiin ve yaygm egitim kurumlanmn biitun sImf, ~ube ve kursiyer gruplarma "15 Temmuz 
Demokrasi Zaferi ve 1>ehitleri Anma" temaSl ile ogrencilerin seviyesi dikkate ahnarak bilgilendinne 
ve etkinlikler yapllmasl Be ilgili Ortaogretim Genel Miidiirliigtiniin 2016/18 no:lu genelgesi ekte 
gonderilmi~tir. 

Bu Kapsamda "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 1>ehitleri Anma" etkinliklerinin Ekli 
genelgede belirtilen aylklamalar dogrultusunda ve amaCllla uygun olarak yapllmasl hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 
il Milli EgitimMiidiirii 

Ek: 


1 Genelge (2 Sayfa) 


1 Etkinlik Programl 


Daglt1m: 

Tum OzeUResmi Okul MUd. 


Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalaruru~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7d 5d-64c9-3 5aa-a64d-c936 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ortaogretim Genel MiidUrlUgU 


SaYI : 83203306-10.06.01-E.9580952 07.09.2016 
Konu: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 

$ehitleri Anma Etkinligi 

GENELGE 
2016118 

T.C. Anayasasl'mn ba~langly lGsmmda; "Diinya milletleri ailesinin e~it haklara sahip 
~erefli bir Uyesi olarak, Tiirkiye Cumhuriyetinin ebedi varhgl, refahl, maddi ve manevi 
mutlulugu He 9agda~ medeniyet dUzeyine ula~ma azmi yonUnde; millet iradesinin mutlak 
UstUnltigU, egemenligin kaYltslz ~artslz TUrk milletine ait oldugu ve bunu millet adma 
kullanmaya yetkili kllman hi9bir ki~i ve kurulu~un, bu Anayasada gosterilen hUrriyet9i 
demokrasi ve bunun icaplanyla belirlenmi~ hukuk dUzeni dl~ma 91kamayacagl" ifade 
edilmektedir. 

Aynca, 1739 saYlh Mill]' Egitim Temel Kanunu'nun 11 inci maddesinde; 
"Giiylti ve istikrarlI, hill ve demokratik bir to plum diizeninin gergekle~mesi ve devaml i9in 
vatanda~larm sahip olmal~n gereken demokrasi bilincinin, yurt yonetimine ait bilgi, anlaYl~ 
ve davram~larla sorumluluk duygusunun ve manevi degerlere saygmm, her tUrlii egitim 
9ah~malannda ogrencilere kazandmhp geli~tiri1mesine yah~lhr" denilmektedir. 

Gelecegimizin teminatl olan yocuklanmlZl ve tabii olarak ogrencilerimizi; milli, 
manevi ve insani degerlerimiz He tarihsel ve kUltUrel hassasiyetlerimizi benimseyen, koruyan 
ve geli~tiren; ailesini, vatamm, milletini seven ve daima yliceltmeye 9ah~an, insan haklanna 
saygIll ve Devletine kar~l gorev ve sorumluluklanm bilen ve bunlan davram$ h§1ine getirmi~ 
bireyler olarak yeti~tirmek, Bakanhglmlzm en oncelikli gorevleri arasmdadlr. 

BHindigi Uzere, 15 Temmuz 2016 tarihinde TUrk Silahh Kuvvetleri iyerisinden askeri 
iiniforma giymi~ bir grup cuntacl terorist tarafmdan TUrkiye Cumhuriyeti Devletini, 
\ demokrasimizi ve mi111 iradeyi hedef alan haince bir darbe giri$iminde bulunulmu~ olup ba~ta 
Ba$komutan olarak Cumhurba$kammlZm liderliginde, HUkumetimizin, gUvenlik 
kuvvetlerimiz He halklmlzm kahramanca miicadelesi sonucunda bu kanh giri~im engellenmi~, 
milletimizin direni~i De demokrasimiz kazanml~tlr. Tiirk milleti, bu demokrasi smavmdan 
yliziiniin akl ile ge9mi$tir. Tarihe ~anh bir direni~ olarak gegen bu miicadelede gogsiinii siper, 
canlanm feda eden ~ehit1erimizi anmak, hatlrlan1ak ve hatIrlanmalanm saglamak milli ve 
ins ani sorumlulugumuzdur. Bu manada, mil1etimizin kahramanhk oykiisiiniin bilinmesi, 
anlatIlmasl ve gelecek nesillere aktanlmasl gerekmektedir. Milletimizin soz konusu vatan 
oldugunda giictinUn, iradesinin ve kararhgmm 90cuklanmlza ve gen9Ierimize ogretilmesi bir 
haklGn teslimi olacaktlr. 

Bu baglamda; 2016-2017 Egitim-Ogretim Ylhnm ilk haftasmda; Bakanhglmlza bagh 
tUm resmi ve ozel orgiiTI ve yaygm egitim kurumlarmm btitiin slmf, ~ube ve kursiyer 
gruplanna "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve $ehitleri Anma" temaSl ile ogrencilerin seviyesi 

Aclres: Ataltirk Bulvan No:98 8akanliklar / ANKARA Ayrmtlil bilgi i9in: Erol OONAY Uzm. 
Elektronik ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 2691 

c-Posta: ogm_lllcvzual@mcb.gov.tr .Faks: (0312) 4180739 

Bu evrak gtivenli elektronik irnza ile imzalanrnJ~tlr. http://evraksorgu,meb.gov,tr adresinden a3b5-8b76-322c-bblO-la66 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu,meb.gov,tr


dikkate almarak bilgilendinne ve etkinlikler yapIlacaktlr. <;::ocuklanmlZln ve genylerimizin 
demokrasi, milll birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunmasl ile ~ehitlik konulannda 
farkmdahgmm artmlmasl hepimizin ortak sorumlulugudur. 

"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve ~ehitleri Anma" adma okullann aylldlgl ilk hafta 
geryelde~tirilecek etkinlikler, il Milll Egitim mudurluklerinin koordinesinde ekte sunulan 
plan/gundem ve bir komisyon marifetiyle mahallince belirlenecek diger konular ve okullann 
imkanlan (~ehitlik ve gazilerin ziyaret edilmesi, ~ehitlerimizin yad edilmesi vb.) dahilinde 
tUm okul ve kurumlann yonetici, ogretmen ve diger personelinin i~birliginde anlam ve 
onemine uygun olarak geryekle~tirilecektir. Aynca, programm okul ve kurumlann tUr ve 
seviyelerine gore ve yerel imldnlar dahilinde ders Ylh boyunca uygulanmasl uygun 
gorillmektedir. 

Bilgilerinizi ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve ~ehitleri Anma" etkinliklerinin 
aylklamalar dogrultusunda ve amacma uygun olarak yapllmasl hususunda gerekli hassasiyetin 
gosterilmesini rica ederim. 

ismet YILMAZ 
Bakan 

Ek: 	15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve ~ehitleri 
Anma Etkinlik Programl 

Dagltlm: 

Geregi: Bilgi : 


B Plam APlam 


/\dres: AtatLirk Bulvan No:98 BakanlIklar! ANKARA Aynntlll bilgi ic;in: Eral GDNAY Eg. UZll1. 

Eleklronik ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 2691 
e-Posta: og1l1_mevzuat@meb.gov.IT Faks: (0312) 4180739 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~ttr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden a3b5-8b76-322c-bblO-la66 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.rneb.gov.tr
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15 TEMMUZ DEMOKRASi ZAFERi VE ~EHiTlERi ANMA ETKiNLiKLERi PROGRAMI {19-23 EYlOl20161 
-~ -~ 

ETKiNLiK
TARiH ETKiNLiK KONUSU SORUMLUBiRiM

SORESi 

• Aphs torenlerinin; • Okul (onetimi,OI II Toren Komisyonu 
A(,:lh~ Programl -	 "15 Temmuz Demokrasi lateri ve ~ehitleri Anma" konulannl kapsayacak ~ekilde hazirianmasi. • il/ih;:e MillY Egitim MGdGrlOkleri (Planlama

19/09/2016 Okullann bulundugu yerle§im yerlerindeki gazi ve §ehit yakmlarmm aC;:lh§ torenlerine davet edilmesi. (jn Hazlrhk Koordi nasyon) 
<;:ah§malan - "15 Temmuz Demokrasi laferi ve ~ehitleri Anma" konulannl anlatan bro§urlerin tUm ogrencilere dagltllacak • Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel 

~ekilde okullarda ham bulundurulmasmm saglanmasl. MOdGrlGgO 

• 	 Okul Vonetimi, TOm (jgretmenler ve Okul 
"15 Temmuz Demokrasi laferi ve ~ehitleri Anma" konulannl anlatan bro§urlerin bOtOn ogrencileredagltllmasl (*). 

Toren Komisyonu 
40Dakika19/09/2016 

"15 Temmuz Demokrasi lateri ve ~ehitleri Anma" konusunun tOm Slnif ve §ubelerde ilk ders saatinde ogrencilere 
• 	 TOm V6netici ve (jgretmenler

anlatilmasl (*).
'- 

40Dakika20/09/2016 

21/09/2016 40Dakika 
~~ 

40Dakika22/09/2016 

23/09/2016 40 Dakika 

Hafta Boyu 19-23/09/2016 

Hafta Boyu 19-23/09/2016 

I--~ 

19-23/09/2016 Hafta Boyu 

f-- 

19-23/09/2016 Hafta Boyu 

19-23/09/2016 Hafta Boyu 

-

(jgretim YII, sOresince 

Ogretim ylll sOresince 

Ogretim Ylli sOresince 

(jgretim ylll sOresince 

Ogretim ylll sGresince 

TOrk Dili ve Edebiyatl ve TOrk(,:e derslerinde "15 Temmuz Demokrasi Kahramanlan"mlza hitaben ogrencilerimizin duygu ve 
dG§Oncelerini anlatan bir mektubun yazllmasl. 

"Vatan ve Bayrak" konulu §iir dinletisinin dOzenlenmesi. 

"Milll Birlik ve Beraberlik, Vatan Sevgisi, Demokrasi, Yurt Bilinci" konulannda sohbet, soyle§i veya semlner dOzenlenmesi. 

Vatan savunmasl, istiklfll ve istikbal ugruna canlannl feda eden "15 Temmuz ~ehitleri'miz ic;:in imam Hatip Okullan 
ogrencileri taraflndan okunan Kur'an hatimlerinin duaslnm yapilmasi. 

"15 Temmuz Demokrasi laferi ve ~ehltleri Anma" konulu roportaj, sinevizyon gosterileri ve EBA'da yaYlmlanacak olan 
anma programlOlO ogrenci ve velilere izlettirilmesi. 
, 

Demokrasi, §ehitlik, mill! irade, yurt savunmasl konulannl ic;:eren §iir ve metinlerin TOrkc;:e,TOrk Dili ve Edebiyatl, Din KOitOrO 
ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Tarih derslerinde i§lenmesi. 

Okul giri§lerinde veli ve ziyaretc;:ilerin gorebilecegi yerlerde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve ~ehitleri Anma" kO!ielerinin 
olu§turulmasl konulanyla ilgili gorsellerin, fotograflann, oziO sozlerin, §ehitlik konulu ayet ve hadisler ile diger yazlll 
metinlerin sergilenmesi. 

"15 Temmuz Demokrasi laferi ve ~ehitleri Anma" etkinlikleri hakkmdaki fotograf, roportaj, haber vb. gorsel ve yazllr 
metinlerin slOif panolannda payla!ilimasi. 

IS Temmuz 2016 tarihinde §ehit olan Demokrasi Kahramanlannm ailelerinin, §ehitlerin bulundugu illerdeki okullann 
ogretmen ve ogrencileri tarafmdan ziyaret edilmesi. 

100 temel eser ic;:erisinden ogrenci seviyelerine gore belirlenen; vatan, milll birlik ve dayanl~maYI konu alan kitaplann 
okutulmasma oncelik verilmesi. 

il/ilc;:e mim egitim mOdOrlOklerince "(jgrenci G6z0yle 15 Temmuz" konulu resim, §iir, kompozisyon, tiyatro, afi~, slogan, 
fotograf, animasyon, maket, web sitesi, klsa met raj film ve senaryo yan~malarmtn dOzenlenmesi. 

15 Temmuz gecesi gerc;:ekle§tirilen menfur kalkl§ma hareketinin izlerini ta§lyan olay mahallerinin ogrenci ve ogretmenler 
~ ta~afmdan ziyaret edilmesi. 

15 Temmuz ~ehitleri anlsma "Demokrasi ~ehitleri Hatlra Ormanl" olu§turulmasl. 

Yapllan etkinliklerin okullann web sayfalannm haber bolOmlerinde yaYlmlanmasl. 

• ve Edebiyatt, TOrk(,:e lOmre 

----
(jgretmenleri 

• 	 TOrk Dili ve Edebiyatl, TOrkc;:e lOmre 
(jgretmenleri 

• 	 Tarih, Sosyal Bilimler lOmre (jgretmenleri 

• 	 imam-H Okullan Meslek Dersleri lumre 
(jgretmenleri 

• 	 Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel 
MOdOrlOgO ve Temel Egitim Genel 
MOdOriOgO i§birliginde 

• 	 Okul Yonetimi 

• 	 TOrk Dili ve Edebiyatl, TOrkc;:e, Tarih, Sosyal 
Bilgiler, Din KUltOrO ve Ahlak Bilgisi, Slnlf 
(jgretmenleri. 

• 	 Demokrasi ve insan Haklan (jgrenci KulOpleri 

• 	 Din KOltOrO ve Ahlak BUgisi, imam Hatip 
Liseleri Meslek Dersleri (jgretmenleri 

• 	 Smlf Rehber (jgretmenleri 

• 	 iI/ilc;:e Mill! Egitim MOdGrlOkleri ve Okul 
MGdOriOkleri 

• 	 Okul Yonetimi, TOrk Dili ve Edebiyatl, TGrkc;:e 
lOmre (jgretmenleri 

• 	 Okul Yonetimi, TOrk Dili ve Edebiyatl, Turkc;:e 
ZOmre (jgretmenleri, Gorsei Sanatlar lGmre 
(jgretmenleri 

• 	 il/ilc;:e Milli Egitim MOdOrlOkleri, Okul 
MOdOrlOkleri 

• 	 il/ilc;:e Milli Egitim MOdOrlOkleri, Okul 
MOdOriOkleri 

• 	 il/ilc;:e Milli Egitim MOdOrlOkleri, Okul 
MOdOrlOkleri 

(*1 Fiziki §artlan uygun olan okullarda konferans salonu vb. toplu olarak, diger okullarda ise tOm slntf ve §ubelerde ilk ders saatinde yapllacaktlr. 


