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MU~ vALiLiGi 


il Mill! Egitim Miidiirliigu 

SaYl :73383103-300-E.4118253 28.03.2017 

Konu : Kutlu Dogum HaftaslEtkinlik1eri 

..................K.AYMAKAMLIGINA 
( ilge Milli Egitim Miidiirliigu ) 

•• •• .. r.T·;"T
.............. MUDURLUvul'IE 


BakanhglIDlz Din Ogretimi Gene! Miidiirliigiiniin, 24.03.2017 tarih ve 3930791 sayth yazlSl 
ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi, i~lem yapllmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Metin iLci 
VaH a. 

Milli Egitim Mudiirii 

EKi: 
ilgi yazl 

DAGITIM: 
ilge Kaymakamhklarl 
TUm Okul MudiirlUk1eri 

Buevrak gUvenli elektronik imza He imzalarum~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 999a-ld53-36cd-bb33-2269 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
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~ 
T.e. 

MiLL! EGITIM BAKANLIGI 
Din Ogretil11i Genel MUdUrlligli 

SaYl : 65064185-349-E.3930791 24.03.2017 
1 Konu : Kutlu Dogum Haftasl Etkinlikleri 

................ VALiLiGINE 


'Ilgi: 	 a) 1739 SaYlh MilH Egitim Temel Kanunu. 

b) ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetl11eligi. 

c) 22.22.2016 Tarih ve 13207383 SayIll YaZlInlz. 


flgi (a) Kanun ile orgun ve yaygm egitim kapsammdaki ogrencilerimizin mill1, 
manevl, ahliUd, insani ve kOlti.lrel degerlerimizi benimseyen, koruyan ve geli~tiren bireyler 
olarak yeti~ti1'ilmeleri amaylanmaktadlr. ilgi (b) Yonetmelik baglammda okullanlTllZda 
gen;:ekle$tirilen sosya\ ve kLiltlirel etkinlikler ile ogrencileril11izin; insan haklanna ve 
demokrasi ilkelerine saygl duyabill11e; yeteneklerini geli$tirebilme, bunlan kendisinin ve 

j toplumun yaranna kullanabilme; bireysel farkhhklara saygIlI olabilme; farkh gorU§, dli~unce, 
lnany, anlaYll} ve kiiltiirel degerleri hO$gOlil He kar§J!ayabilme, aldlgl gorevi istekle 
yapabilme, sorumluluk alabilme, bireysel olara1<: veya ba$kalanyla i§ birligi iyinde 
.yevresindeki toplumsal sorunlarla ilgiienebilme, bu sorunlarm yozUmune katkl saglayacak 

. nitelikte projeler geli~tirebilme ve uygulayabilme gibi tutum, davral1l~ ve becerilerin 

. kazandtrIlmaSI hedeflenmi$tir. 
ilgi ( c) yaZllTIlZ ile il 111i1l1 egitim mudurluklerinden, temel ve ortaogretim 

. yagmdaki ogrencilerimize mill!, manevl, ahHikl, insani ve kiiltiirel degerlerimizin 
benimsetilmesi; onlann meslek!, akademik, sportif, sanatsal, kultiirel, sosyal ve yabancl dil 
gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya ylkanlmasl ve ge\i§tirilmesi, 0111a1'a yaglmlZIn gerektirdigi 
bilgi ve becerilerin kazandmlmasl 19in ilgili resmi kurumlam11lzia oldugu gibi il milftulUkleri 
ve ilahiyat fakulteleri ile de i~birligine gidilmesinin yararl! olacagl belirtilmi§tir. 

Bu baglamda, Diyanet t$leri Ba~kanhgl ve Turkiye Diyanet Vakfl tarafllldan 1989 
Ylll11da ba~latIlan, mWidi takvime gore her yll Nisan aylllll1 20'sine denk gelen haftada 
kutlanan ve Lilkemizde geleneksel bale gelen "Kutlu Dogum Haftas\" etkinlikleri, il ve ilye 
milll egitim mUdUrHiklerimizin bilgisi dahilinde okullanmlzda da geryekle§tirilmektedir. 

flgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yonetmelik yeryevesinde okul yoneticilerimiz ve ilgili 
ogretmenlerimizin koordinasyonunda yayg111 bir $ekilde yUriltillen bu etkinliklerde 
ogrencilerimiz, ye$itli sosyaJ hilttirel yah~malarda bulunmaktadlrlar. Kutlu Dogum Haftasl 
Etkinliklcrini geryekle$tinl1ek isteyen okullar arasl11da bir insicam olU$tumlak ve uygulama 
birlikteligi saglamak amaclyla adl gcyen etkinliklerde a§agldaki esaslara riayet edilmesi 
hususunda yarar gorillmO$tljr. 

·\circ,: [vlLll [lc~c\li.:r [. Il!(lk Yl:nilllnha[k!;\~KAR/\ Aynntlll 
Elcktronjk r\g: htlp:!ldogm.meb,go'!,[r Tol:03124133535 
e':postn: dogm(q)meb,goV.fT Faks: 0312 22:1~) 70 
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Bu evrak gilvenli eJcktronik il11za i1e il11zalaI1l11l~tJr. hltp://evraksorgu.meb,gov,tr adresindcn Od2d-64d3-3974-91b4-bf87 kodu ile leyi! edilebilir. 
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Buna gore; 


- ~ah~malann Milli Egitimin temel amac;lan c;eryevesinde yliriitUlmesi, 

- Etkinliklerin, Diyanet i~leri Ba~kanhgl tarafmdan 2017 yIlJ Kutlu Dogum 


e~kinlikleri iyin belirlenen "Hz. Peygamber ve Guven Toplumu" temaSl baglammda 
'gyryekle§tirilmesi, 

- tlgi (c) yazlmlz baglammda belirtilen kurumlarla i~birligine gidilmesi, 
- ilgi (b) Yonetmelik baglammda isteyen ogrencilerimizin ilgi, istidat ve 

,~~biliyetlerine gore ye~itli gorevlerde yer alarak sorul111uluk ail11aianna, bireysel olarak veya 

, 

Q~$kalanyla i~ birligi iyinde kendilerini geli~tirmelerine imkan ve flrsat verilmesi, 
,j:' - Etkinliklerin okul miidilrIiiklerinin koordinesinde, Din Killtiiril ve Ahlak Bilgisi 
.'Q;ersi ogretl11enierinin rehberliginde bir plan dahilinde yUrlitiilmesi, 
, " - Kutlu Dogum baglammda oleunan hatip ve mevlidlerde aziz gehitierimize dua 
,el;iilmesi, ozelJikle 15 Temmuz $ehitlerimizin rahmetle ve Gazilerimizin de haYlria yad 
edilmesi, 

, , 

- Etkinliklerde ogrenci ve velilere kUlfet olu~turacak taleplerden kaymIlmasma riayet 
edilmesi ve konunun ilinizdeki resmi ve ozel, ternel egitim ve ortaogretim kurumlanna 
dpyurulmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Nazif YILMAZ 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


DMltlm: 
'O:eregi: Bilgi: 
,RPlam Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigii 

Ortaogretim Genel MUdtir!ugu 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii 
Temel Egitim Genel MLidiirliigii 

'fire:;; l\1Ul BC~ic:vkr Kall1('lih(j I' !lInk YCllill1ahalk,\'.:ki\R,\ AYJ"lI1tlil hilgi it;in: 
Elektronik illlp:iidogm.meb.go\!,[r Tel: 0312413 35 35 
<:-posla; d()gm((.i~rneb.gov.tr Faks: 0312 22385 76 

Btl evrak ~ilyenli elektronik imza Be imzalal1ml~t1r. http://evraksorgu.meb.goy,tr adresindell Od2d-64d3-3974-91b4-bf87 kodu Be teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.goy,tr

