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MERKEZ OKUL MUDURLUKLERiNE 

2017-2018 Egitim Ogretim)'111 ilkogretim haftasl kutlama He ilgili program ekte 
sunulmu9 olup merkez okullann program dogrultusunda gerekli hassasiyeti gostermeleri 
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MU~ iLi 2017- 2018 EGiTiM OGRETiM YILI 
iLKOGRETiM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 

a. 	 222 saYlh ilkogretim ve Egitim Kanunu. 
b. 	 Milli Egitim Bakanhgl ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler 

Yonetmeligi. 
c. 	 MEB ilkogretim Genel MudfulugunOn 22.08.2013 tarih ve 2167629 saYlh yazllarl 

dogrultusunda. 

A) 	(;ELENKLERiN SUNULMASI 

a. 	 18 EylUl 2017 Pazartesi gUnu saat 08.30'da tUm ilkogretim ve Ortaogretim.kurumlannda 
gorevli Okul Mudfuleri, Milli Egitim MudfulugOne bagh Kurum Mudfuleri, her tfu ve 
derecedeki okullann tUm tOrende gorevli ogretmenleri ile Bayrak ve Flamalan ta~lyan 
ogrenciler Qelenk Koyma Torenine katllmak tizere HukUmet Konagl Atatfuk Amtl onOnde 
hazlr bulunacaklardrr. 

b. 	 TUm ilkogretim ve ortaogretim kurumlan adma Milli Egitim MudfulUgunce AtatUrk 
Allltma Qelenk blrakllacaktlr. 

c. 	 TUm Okullar Bayrak ve Flamalan ta~lyacak ogrencilerle ~elenk torenine gelirken 
~agldaki okullar Bayrak, Flama ve 20' ~er ki~i1ik ogrenci gruplan ve ba~lannda iki~er 
ogretmen He saat 08.30'da Vilayet onundeki toren alamnda haZlr bulunacak, ~elenk 
torenine kattlacaklardrr. 

d. 	 Qelenk Torenine Bayrakla ve Flamayla katllan Okullar: 

1. 	 Vali Adil Yazar Ortaokulu 
2. 	 M.E.V. Fatih Ortaokulu 
3. 	 Yavuz Selim Ortaokulu 
4. 	 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 
5. 	 Cumhuriyet OrtaQkulu 
6. 	 Atatfuk ilkokulu 
7. 	 Mevlana Ortaokulu 
8. 	 Tfuk Telekom Ortaokulu 
9. 	 Farabi imam Hatip Ortaokulu 

e. 	 ilkogretim Okullan ve Ortaogretim okullan, torene katllacak ogretmen ve ogrencilerin 
tarnaml He toren alamnda hazrr bulunacak, tOrene katllacak ogretmen ve ogrenciler ~elenk 
sunma toreninde kendi okullanlll temsil edecek ve ilkogretim haftasl kutlama programmda 
okullarmda devam. edeceklerdir. 

f. 	 Celenk sunulmasmdan sonra 1 dakikahk saygl duru~u yapllacaktrr. Akabinde ogrenci 
gruplan ile katlhmcllar tarafmdan topluca istikliil Mar~l okunacaktlr. Toren sunumu 
Selahaddin Eyyubi Anadolu imam Hatip Lisesi Tfuk DiH ve Edebiyatl ogretmeni Yucel 
QOBAN tarafmda yapllacaktrr. Qelenk'in Atatfuk Amtma blrakllmaS1ll1 Milli Egitim 
MudurU Metin iLCi'llln nezaretinde Farabi imam Hatip Ortaokulu Beden Egitimi 
Ogretmeni Menduh OZDEMiR ve Anadolu Lisesi Beden Egitimi Ggretmeni Omer QiNi 
blrakacaklardlr. 

g. istikliil Mar~l kaseti, kaset ~alar ve ses yaym cihazmm temini Milli Egitim Mudfu 
YardlmClSl Sebahattin EKE koordinesinde yapllacaktrr. Konuyla ilgili teknik eleman 



olarak Milli Egitim MudiirlUgii teknik personeli Kenan KA YNAR, ve 49 AF 830 plakah 
aray ~of6rU Mehmet AKPOLAT gorevlendirilmi~tir. 

h. istikhl1 Mar~l okunmasl esnasmda Amt oniindeki gondere Vali Adil Yazar Ortaokulu 
Mudiirlugunce gorevlendirilecek iki ogrenci tarafmdan Bayrak gondere yekilecektir. 

B.18.09.2017 TARiHiNDEKi SAAT 10.00 'DA GAzi iLKOKULU / ORTAOKULU 
MUDURLUGUNDEKUTLANACAKPROGRAM 

a. Saygl Duru~u ve istikhl1 Mar~l 
b. Okulu Mudurii Orhan YILMAZ'in haftanm anlam ve onemi ile ilgili konu~masl 
c. Milli Egitim Muduril Metin iLCi'm konu~malarl 
d. Saym Valimiz Aziz YILDIRIM'm konu~malarl (Emirlerine Maruzdur) 
e. Gazi ilkokuluiOrtaokulu ogrencileri tarafmdan haftanm anlam ve onemi ile ilgili 

~iirlerin okunmasl. 


f. Kapam~ 

PROGRAMLA iLGiLi A<;IKLAMALAR 

1. Konu~macl, idareci, ogretmen ve ~iir okuyan ogrencilerin tespiti Gazi ilkokuluiOrtaokulu 
Mudiirlugunce yapllacaktu. Hazlrlanacak olan metin ile ~iirlerin 12.09.2017 tarihinde il Milli 
Egitim MudiirlUgu Hizmeti9i ~ubesine teslim edilecektir. 

2. Konu~macllar gUniin anlam ve onemi ile Vatan, Bayrak ve Ataturk ba~ta olmak iizere Tiirk 
BuyUkleri, Milll Dayam~ma, Milll Birlik ve Beraberlik ile olaganiistu donemlerde acllarm ve 
sevinylerin payla~llmasl ile ilgili konu~malar yapacak ogrencilerimiz, velilerimiz ve vatanda~lanmlz 
milletimizin ozundeki yardlm severlik duygulanm yeniden harekete geyirecek ifadelere yer 
vereceklerdir. 

3. Ogrenciler tarafmdan okunacak ~iir ve metinlerde Atatiirk, Vatan, Bayrak, Millet, Milll 
Dayanl~ma ve Yardlmla~ma ile ilgili konular seyilecektir. 

4. Toren suresince sunuculuk, Gazi ilkokulu ogretmeni Ozge CEYLAN tarafmdan 
yapllacaktu. 

C. 18 EYLUL 2017 PAZARTESi GUNU YAPILACAK KABULLER 

1. ilkokul ve Ortaokullanmlzl temsilen Gazi ilkokulu MudiirU Orhan YILMAZ nezaretinde 
bir bay bir bayan ogretmen ile bir kIz bir erkek ogrenci grubu 18.09.2017 pazartesi gunu saat 
14.00'de Milli Egitim MudiirU Metin iLCi ile beraber Saym Valimiz Aziz YILDIRIM'l makammda 
ziyaret ederek bir buket yiyek sunacaklardu. 

2. ilkokul ve Ortaokullarlmlzl temsilen Selyuklu ilkokuluiOrtaokulu MudiirU ~ahin TUN<; 
nezaretinde bir bay bir bayan ogretmen ile bir kIz ve bir erkek ogrenci grubu ile 18.09.2017 
pazartesi gunu saat 13.00'de Milli Egitim MudiirU Metin iLCi'Yl makammda ziyaret ederek bir 
buket yiyek sunacaklardlr. 

D. iLKOGRETiM HAFTASI BOYUNCA 

1. ilkogretim Haftasl nedeniyle Gazi ilkokuluiOrtaokulu MudiirU Orhan YILMAZ 18.09.2017 
tarihinde yerel radyo ile gOrU~erek 1 kIz ve 1 erkek ogrenci ile haftanm anlam ve onemi ile ilgili 
konu~malar yapacaklardlr. Bu konu~malarda Bayrak, Vatan, Dayam~ma, Yardlmla~ma konularl 



i~lenecektir.Giiniin anlam ve onemini anlatan ~iirleri Gazi ilkokulu ogrencilerinden Besra DEMiR 
ve Hiiseyin BULUT tarafmdan okunacaktlr. 

E. niGER FAALiYETLER 

1. Vilayet oniindeki Qelenk kiirsiisii il Milli Egitim Miidiirliigiince temin edilecektir. 

2.Hafta siiresince Qevrede bulunan haYlrsever vatanda~lar tarafindan ekonomik ko~ullan 
yetersiz olan ogrencilere giyim, kitap ve klrtasiye yardlmlarmm yapllmasl te~vik edilecek. 

3. Gazi ilkokulu programmda konu~ma kiirsiisii He ses cihazlmn temini ve gelen misafirlerin 
oturma alamm olu~turulup, koltuklarm yerle~tirilmesi i~lemi ile ilgili Okul Miidiirliigiinee 
yapllaeaktrr. 

4.YazllI ve gorsel basmda 'ilkogretim Haftasl'mn onemi konusundaki atasozleri ve vecizelerin 
spotlar ~eklinde yaYlmlanmasma yer verileeek, zorunlu ogrenim Qagmdaki ozellikle kIz 
Qoeuklanmn okula devann konusunda kamuoyu ve veliler aydmlatIlaeaktrr. 

5. Tiim ilkogretim ve Ortaogretim Okul ve kurum miidiirliikleri He ilkogretim Haftasl 
nedeniyle Okullarl Bayraklarla siisleyerek konu He ilgili pankartlar asaeaklardlr. 

6. Okullarda yonetici ve ogretmenler deprem, orman yangmlun ve benzeri felaketler hakkmda 
bilgi vereceklerdir. Dayam~ma ve yardlmla~manm onemi vurgulanarak milletimizde varolan 
yardlffiseverlik duygulan harekete geQirilecektir. 

7. Okull~ma oranlanru artIrmak amaclyla 'ilkogretime Eri~im' konusunda cinsiyetler 
arasmdaki farkI gidermeye yonelik Qall$malar titizlik1e siirdiiriilecektir. 

8. Okul yonetimleri imkanlar olQiisiinde a~agldaki Qah~malara da yer verilecektir. 
a. ilkogretimin tanItllmasl, okuma yazmamn onemi, okur-yazar olmanm bireye ve iilkeye 

katklSl vb. konularda panel, konferans, soyle~i gibi etkinliklerin diizenlenmesi, 
b. Ogreneiler tarafindan afi~, pankart, poster, resim ve bro~iirlerin hazIrlanmasl, ilkogretim 

Haftasl He ilgili ~iir, kompozisyon vb. yan~malann yapllarak dereceye giren eserlerin okulun uygun 
yerlerinde sergilenmesi, 

c. TiirkQe ziimresi i~birligi He olu~turu1acak ogrenci gruplannca ilkogretimin anlam ve onemini 
anlatan okul biilteninin Qlkanlmasl, 

d. Okulun bahQesinin uygun olmasl durumunda yerel yonetimlerin destegi saglanarak yetenekli 
ogrencilerinde katIllml ile miizik ~olenin yapIlmasl, 

e. Ogrencilerin okula ba~ladlklan giin neler hissettiklerini, duygu ve dii~iincelerini 
aktarabilecekleri ozel bir defterin okul giri~inde bulundurulmasl, 

f. Bir oneeki ogretim yllmda dereceye giren ba~anh ogreneiler ile oneeki yIllarda mezun 
olmu~ b~anh ki~ilerin varsa Qevrede okul yaptlrml~, egitime katkl saglaml~ yardlmsever 
vatanda~lann aQ1h~ torenine davet edilerek kon~mael olarak katlhmlarlm saglanmasl, 

g. Okulun bulundugu yerle~im yerinin ozelligine gore(Hkogretimin onemine uygun 
~iir,miizik,kon~ma vb )yerel yonetimlerin yapaeagl anonslarla daha geni~ kitlelere ula~Ilmasl 
saglanaeaktu. 

9. Haydi Klzlar Okula Kampanyasl, Ana KIz Okula ve Anayasarruzm 42. maddesi hiikmiince 
zorunlu ogrenim Qagmdaki her Qocugun okuma hakkmdaki sahip oldugu, ozellikle ktrsal kesimdeki 
klZ Qoeuklanmn okula devamlanm saglamak amaclyla miilki amirler, diger yetkililer ve sivil 
toplum kurulu~larmm organizasyonunda hafta boyunea iI, ilQe ve Koylerdeki her tiirlii yerel 
imkanIar kullamlarak ev ziyaretleri yaplhp, klZ ogreneilerin kaYltlan saglanacaktu. 



10. Egitime %100 destek kampanyasmda haytrseverlerin destekleri halka anlattlacak ve te~vik 
edilecektir. 

11. llkogretim ile ilgili "ata sozler ve vecizeler" buyUk bez afi~lerle yeterli saYlda yazdmlarak 
okullara ve halkm gorebilecekleri yerlere asllacakhr. 

12. Merkezi yerlerde bulunan panolara, halka ac;ik yerlerdeki duvarlara ve okullardaki panolara 
haftayla ilgili ogrencilerin yaptIklan resim, afi~, ~iir, ve yazllar asdacaktu. Ogrencilere llkogretim 
Haftasmm onemi anlatIlacaktlr. 

13. ilkogretim Haftasl suresince il Milli Egitim Muduru, 1Ic;e Milli Egitim Mudfuleri, Milli 
Egitim Mudur Yardlmcllarl, ~ube Mudfuleri okullan ziyaret yapacaklardu. 

14. MuftillUk ve Cezaevi mudfulUkleri ile i~birligi yaptlarak Cami ve Cezaevlerinde, 12 ytlhk 
kesintisiz zorunlu ilkogretimin onemini belirten konu~ma1ar yapdacaktlr. 

15. Okullanmlzda da haftanm anlam ve onemine uygun torenler yapIlacaktlr. 
a. Her tur ve derecedeki okul kendi biinyesinde hafta boyunca ogrencilere yonelik Vatan, 

Bayrak ve Ataturk ba~ta olmak tizere llkogretim Haftasmm anlam ve onemi ile Turk BuyUkleri, 
Milli Dayanl~ma, Milli Birlik ve Beraberlikte, olaganustii donemlerde aCllann ve sevinc;lerin 
payl~llmasl He ilgili konu§roalar yaptlacaktu. 

16. Hafta boyunca okullarda duvar gazeteleri C;lkartIlarak, l1kogretim Haftasl ile ilgili konulara· 
yer verilecektir. ~ 

17. Her Okul Bunyesindeki; okul oncesi ve 1. slmf ogrencisine "Okula Ho~ Geldiniz" c;ic;egi 
sunacaklardlr. 

Bu program gorevliler iC;in emir, halktmlz ic;in davetiyedir. 

iL KUTLAMA KOMiTESi 

Abdulkadir OKAY 
Vali Yardimcisl Belediye Ba~kanll~ Enmiyet Mudurlugu 

il Milli Egitim Mudur Yrd, Genc;lik ve Spor il Mudfuliigii 
Sebahattin EKE Hamdullah KARDA~ 


