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MERKEZ OKUL VE KURUM MUDURLUKLERiNE 

2018-2019 Egitim Ogretim yill ilkogretim haftasl kutlama ile ilgili program ekte 
sunulmu~ olup merkez okullann program dogrultusunda gerekl i hassasiyeti gostenneleri 
hususunda; 

Geregini rica ederim. 
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Ek: 1-2018-2019 Egitim- Ogretim Y III ilkogretim Haftasl 

Kutlama Program I 

Bu evrak gilvenli c1ektronik imza ile imza lamm~ t1 r. htlps: //evraksorgu.meb.gov.tr adrcsindcn 1885-08f2-354c-807a-4acb kodu ile teyl! cdi lebi lir. 



MU~ iLi 2018- 2019 EGiTiM OGRETiM YILI 
iLKOGRETiM HAFT ASI KUTLAMA PROGRAMI 

a. 	 222 saylh Ilkogretim ve Kanunu. 
b. 	 Milli ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler 

YonetmeligL 
c. 	 iIkogretim Genel Mudurlugunun 22.08.2013 tarih ve 2167629 saYlh yazIlarl 

dogrul tusunda. 

A) 	CELENKLERiN SUNULMASI 

a. 2018 saat 08.30'da 	 ve Ortaogretim kurumlarmda 
Okui Mudurleri, Milli Egitim Mudurlugune bagh Kurum Mudfirleri, her ttir ve 

derecedeki okuUann torende gorevli ogretmenleri ile Bayrak ve Flamalan tru,?lyan 
ogrenciler <::elenk Koyma Torenine katIlmak Hukumet Konagl Atatiirk Amtl onUnde 
hazlr bulunacaklardlr. 

b. 	 ilkogretim ve 0l1aogretim kurumlan Milli MudiirlugUnce 
Amtma <::elenk blrakilacaktlr. 

c. 	 TUm OkuHar ve Flamalan ta~lyacak ogrencilerle <;elenk torenine gelirken 
a~agldaki okullar Bayrak, Flama ve 20'~er ki~ilik gruplarl ve ba~lannda 
ogretmen He saat 08.30'da Vilayet onundeki Wren alamnda hazlr bulunacak, c;elenk 
Wrenine katIlacaklardlr. 

d. 	 <::elenk Bayrak ve Flamayla Okullar: 

1. 	 VaH Adil Ortaokulu 
2. Fatih Ortaokulu 
3. 	 Yavuz Ortaokulu 
4. 	 Mehmet Akif Ortaokulu 
5. 	 Cumhuriyet Ortaokulu 
6. 	 Atatiirk ilkokulu 


Mevlana Ortaokulu 

8. 	 TUrk Telekom Ortaokulu 
9. 	 Farabi imam Hatip Ortaokulu 

e. 	 ilkogretim Okullan ve Ortaogretim okullan, lOrene kaulacak ogretmen ve ogrencilerin 
tamaml ile Wren alanmda hazlr bulunacak, ve ogrenciler 
sunma Wreninde kendi okullanm haftasl kutlama programmda 
okullarmda devam edeceklerdir. 

f. 	 <::elenk sunulmasmdan sonra I dakikahk saygl duru~u yapllacaktlr. Akabinde ogrenci 
gruplarl ile katJhmcIiar tarafmdan topluca istiklaI Mar~l okunacaktlf. Toren sunumu 
Selahaddin Anadolu imam Turk Dili ve Edebiyatl ogretmeni Yucel 
<::0 BAN yapiiacaktlr. <::elenk'in AtatUrk Amtma Milli Egitim 
MUdurl1 Metin iLCi'mn nezaretinde Farabi imam Hatip Ortaokulu 

Menduh bZDEMiR ve Sel<;uklu IIkfOrtaokulu Beden bgretmeni 
SUBASI buakacaklardlr. 

g. istikliil Mar~l kaseti, kaset «alar ve ses yaym cihazmm temini Milli Egitim MudUr 
koordinesinde yapIlacaktlr. Konuyla ilgili teknik 	 olarak 

personeli Kenan KAYNAR ,iMKB Anadolu teknik 



personeli Ayhan ISIK, ve 49 830 arac; Mehmet AKPOLAT 
gorevlendirilmi~tir. 

h. istikHU Amt onUndeki gondere TUrk Telekom Ortaokulu 
MUdUrli.igUnce gorevlendirilecek iki tarafmdan Bayrak gondere c;ekilecektir. 

B. 17.09.2018 TARiHiNDEKi SAAT 10.00 TURK TELEKOM iLKOKULU I 
ORTAOKUL MUDURLUGUNDE KUTLANACAK PROGRAM 

a. Duru~u ve istikl~H Mar~l 
b. Okulu MUdUrU Yunus 	 ve onemi ilgili konu~masl 
c. Milli MUdUrU Metin iLChn konu~masl 
d. VaHmiz YILDIRIM'm konu~masl(tensip 
e. 	 Telekom lIkokululOrtaokulu ogrencileri tarafmdan haftamn anlam ve onemi He 
~iirlerin okunmasl. 

f. Kapam~ 

PROGRAMLA iLGiLi A<;IKLAMALAR 

1. Konu~macl, idareci, ogretmen ve ~iir okuyan tespiti TUrk 
tlkokululOrtaokulu yapllacakur. Hazlrlanacak olan metin He ~iirlerin 12.09.2018 
tarihinde 11 Milli Egitim MUdUrli.igU Subesine teslim edilecektir. 

2. Konu~macIlar gUnUn anlam ve onemi ve AtatUrk b~ta olmak TUrk 
BUyUkleri, MUll Dayam~ma, Milli Birlik ve olaganUstU donemlerde acilann ve 

payla~ilmasl ile ilgili konu~malar velilerimiz ve vatan~lanmlz 
milletimizin ozUndeki yardlm severlik duygulanm yeniden harekete ifadelere 
vereceklerdir. 

3. Ggrenciler tarafmdan okunacak ~iir ve metinlerde AtatUrk, Vatan, Millet~ MilH 
Dayaru~ma ve Yardlmla~ma ilgili 

4. Toren sunuculuk, TUrk Telekom ilkokulu ogretmeni SUheda KUTLU tarafmdan 
yapllacaktu. 

C. 17 EYLUL 2018 PAZARTESi GUNU YAPILACAK KABULLER 

1. tIkokul ve OrtaokullanmlZl temsilen TUrk Telekom I1kokullOrtaokulu MUdUrU Yunus 
GONES nezaretinde bir bay bir bayan ile klZ bir erkek ogrenci grubu 17.09.2018 
pazartesi gUnu saat 14.00'de Mil1i iLCi beraber Saym Valimiz 
YILDIRIM'1 makammda ziyaret bir buket c;ic;ek sunacaklardIr. 

2. 	 ilkokul ve Ortaokullanmlzl TUrk ilkokululOrtaokulu MUdUrU Yunus 
nezaretinde bir bay bayan ogretmen He bir ve bir erkek ogrenci grubu ile 

17.09.2018 pazartesi gUnU saat 13.00'de Milli Egitim MUdUrU Metin makammda 
ederek bir buket c;ic;ek sunacaklardlr. 

D. iLKOGRETiM HAFT ASI BOYUNCA 

1. ilkogretim Haftasl nedeniyle TUrk Telekom I1kokululOrtaokulu MUdUrU 
17.09.2018 tarihinde yerel radyo 	 gorU~erek 1 ve I erkek ile haftanm anlam ve onemi 

ilgili konu~malar yapacaklardlr. konu~malarda Vatan, Dayam~ma, Yardlmla~ma 



konulan i~lenecektir.Gtintin anlam ve anlatan Siirleri TUrk Telekom Ortaokulu 
ogrencilerinden Hacer BASKIN ve KAYA tarafmdan okunacakur. 

niGER FAALivETLER 

I. Vilayet 6ntindeki c;elenk il Milli Egitim MtidUrltigUnce temin edilecektir. 

2.Hafta sUresince c;evrede bulunan haYlrsever vatanda~lar tarafmdan ekonomik 
yetersiz ogrencilere kitap ve yardlmlannm yapllmasl edilecek. 

3. TUrk Telekom IlkokululOrtaokulu programmda konu~ma kUrsUsU He ses cihazmm temini ve 
gelen misafirlerin oturma alamm olu~turulup, koltuklann yerle~tirilmesi i~lemi He ilgili Okul 
MtidUrIUgUnce yapdacaktlr. 

ve basmda'ilkogretim 'nm onemi konusundaki atasozleri ve vecizelerin 
spotIar ~eklinde yaYlmlanmasma yer verilecek, zorunlu ogrenim c;agmdaki ozellikle klz 
90cuklanmn okula devaml konusunda kamuoyu ve veliler aydmlatllacakttr. 

5. TUm ve Okul ve mUdUrlUkleri Ilkogretim Haftasl 
nedeniyle Okullan Bayraklarla ,,,,,,prp'LC konu ilgili pankartlar asacaklardlr, 

6. Okullarda yonetici ve deprem, orman ve benzeri felaketler hakkmda 
bilgi 	 vereceklerdir. Dayam~ma ve yardlmla~mamn onemi vurgulanarak miHetimizde varolan 

duygulan gec;irilecektir. 

7. Okulla~ma oranlarml artmnak amaclyia 'ilkogretime Eri~im' konusunda cinsiyetler 
".:>u.1....a1\.1 farkl c;ah~malar surdurUlecektir. 

8. Okul yonetimleri imkanlar olyusunde yal!~malara da yer verilecektir. 
a. Ilkogretimin okuma okur-yazar olmanm bireye ve iilkeye 

katklsl vb. konularda panel, konferans, soyle~i gibi etkinliklerin dUzenlenmesi, 
b. Ogrenciler tarafmdan afi~, pankart, poster, resim ve bro~Urlerin hazlrlanmasl, ilkogretim 

Haftasl ile ~iir, kompozisyon vb. yan~malann yapIlarak dereceye eserlerin okulun uygun 

c. ile olu~turulacak i1kogretimin anlam ve onemini 
anlatan okul biilteninin ylkanlmasl, 

d. Okulun bahyesinin uygun oimasl durumunda yerel yonetimlerin destegi saglanarak yetenekli 
ogrencilerinde katIilml ile muzik ~olenin 

e. Ogrencilerin okula ba~ladlklan gun hissettiklerini, duygu ve d~Uncelerini 
aktarabHecekleri bir okul bulundurulmasl, 

f. Bir onceki ogretim yllmda giren ba~anh ile onceki ydlarda mezun 
olmu~ ba!?anh ki~ilerin varsa c;evrede okul yapt1rml~, egitime katkl saglaml~ yardlmsever 
vatanda~lann ay!ll~ Wrenine davet konu~maci olarak katlhmlarml saglanmasl, 

g. Okulun bulundugu yerle~im yerinin ozelligine gore(ilkogretimin onemine uygun 
~iir.mlizik,konu~ma vb )yerel yonetimlerin anonslarla daha kitlelere u1a!?dmasl 

9. Haydi Okula Kampanyasl, Ana Okula ve maddesi hUkmnnce 
zorunlu ogrenim yagmdaki c;ocugun okuma hakkmdaki sahip oldugu, ozellikle klrsal kesimdeki 
klZ yocuklannm devamlarlnI saglamak amaclyla mtilki amirler, diger yetkililer ve 
toplum kurulu~lanmn hafta boyunca ii, ilye ve Koylerdeki her tUrIn yerel 

ev ziyaretleri yapll1p, 	 kaYltlan 



zorunlu 

yer 

10. %100 destek kampanyasmda destekleri halka anlatllacak ve te~vik 
edilecektir. 

11. Ilkogretim He ilgili "ata sozler ve vecizeler" bUyUk afi;;;lerle saYlda yazdmlarak 
okullara ve gorebilecekleri yerlere asIlacakur. 

12. Merkezi yerlerde bulunan panolara, halka aylk yerlerdeki duvarlara ve okullardaki panolara 
haftayla ogrencilerin yaptlklan resim, afi;;;, ~iir, ve yazIlar as 11 acaktH. llkogTetim 
Haftasmm onemi anlatIlacaktu. 

13. tIkogretim Haftasl sUresince HMilE MUdUrU, ilye Milli Egitim MUdUrIeri, MiHi 
Egitim MUdUr Yardlmcllan, Sube MUdUrleri okullan yapacaklardlr. 

i~birligi yapllarak ve yllhk 
belirten konu;;;malar yapllacaktlr. 

15. Okullarlmlzda haftanm anlam ve uygun tOrenler yapIJacaktlr. 
a. Her tOr ve derecedeki okul kendi bUnyesinde boyunca ogrencilere yonelik 

Bayrak ve AtatUrk olmak anlam ve onemi He TUrk BUyUkleri, 
Milli Dayanl;;;ma, Milli Birlik ve Beraberlikte, olaganUstO donemlerde aCllarm ve sevin!(Ierin 
payla~Ilmasl ilgili konu$malar yapdacaktlr. 

boyunca okullarda gazeteleri ylkartIlarak, ilkogretim Haftasl ilgili konulara 

17. Her Okul Btinyesindeki; okul ve 1. slmf '"''"'''1>.Hll'-' "Okula Ho~ 
sunacaklardlr. 

Bu program gorevliler i<;:in 

KUTLAMA 



