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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 30408313-880-E.5755960 04.06.2015
Konu: 24 Kasım Öğretmenler Günü

GENELGE
2015/19

İlgi: 26.11.1992 tarihli ve 21417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretmenler Günü
Kutlama Yönetmeliği”.

Atatürk’ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettikleri gün olan 24
Kasım, 1981 yılından itibaren her yıl “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.

24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl da yurt içinde ve yurt dışı temsilciliklerimizde,
öğretmenlik mesleğinin onuruna yaraşır biçimde ilgi Yönetmelik hükümlerine göre
kutlanacaktır.

Bu kapsamda;

1- 24 Kasım 2015 Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve
gerçekleştirilmesi için il, ilçe ve yurt dışı kutlama kurulları oluşturulacaktır.
2- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve yurt dışı temsilciliklerimizce, 24 Kasım Öğretmenler
Günü kutlama ve etkinlikleri kapsamında ilgi Yönetmeliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17
ve 18’inci maddelerinde belirtilen ilgili görevler yerine getirilecektir.
3- Öğretmenler Gününün yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerimizde günün anlam ve önemine
yaraşır şekilde coşkuyla kutlanması için kamu kurumlarının, özel kurumların, sivil toplum
kuruluşlarının, halkın ve basın- yayın kuruluşlarının sürece etkin katılımı sağlanacaktır.
4- Yapılacak törenlerde ilgi Yönetmeliğin 14, 21 ve 22’nci maddeleri çerçevesinde
Öğretmenler Gününde, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmeleri ile yıl içinde
emekli olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi sağlanacaktır.
5- Meslekte başarılı olmuş emekli öğretmenler araştırılarak, Öğretmenler Günü tören ve
etkinliklerine katılmaları sağlanacaktır.
6- Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak, şehit öğretmen
aileleri ziyaret edilecektir.
7- Öğretmenlerimizin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek etkinlikler düzenlenecektir.
8- Okullarda gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine idareci, öğretmen,
öğrenci ve velilerin aktif katılımı sağlanacaktır.
9- Kutlama kurullarınca, Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerinin okullarda veya
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öğretmenevlerinde gerçekleştirilmesine öncelik verilecektir.
10- Temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ile öğretmenleri arasında kutlama kurulları
tarafından öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda (resim, müzik, şiir,
kompozisyon vb.) yarışmalar düzenlenerek, dereceye giren öğretmen ve öğrencilere
Öğretmenler Günü kutlama törenleri sırasında ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin
sergilenmesi gerçekleştirilecektir.
11- Kutlama kurullarınca, üniversitelerle işbirliği yapılarak Öğretmenler Gününü kapsayan
haftada ve yıl içinde eğitim-öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili panel, sempozyum,
konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.
12- İl ve ilçelerde öğretmenler tarafından hazırlanacak “eğitim ve öğretmen” konulu bir
tiyatro eserinin Öğretmenler Gününü kapsayan haftada sahneye konulmasına çalışılacaktır.
13- İmkânlar ölçüsünde öğretmenlerden koro ve halk oyunları grupları oluşturularak,
Öğretmenler Gününde ve yıl içerisinde öğretmenlere, öğrencilere ve halka sunumlar
gerçekleştirilecektir.
14- İl/ilçelerden Öğretmenler Günü için mesleki başarılarıyla farkındalık oluşturan
öğretmenlerin belirlenmesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecek
Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine illeri temsilen katılacak öğretmenlerin seçiminde
Ek-1, 2 ve 3’ te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

24 Kasım 2015 Öğretmenler Gününün, öğretmenlik mesleğinin toplumsal algı ve statüsünü
yükselterek, saygınlığını arttıracak coşku ve katılımlarla kutlanmasında herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

Nabi AVCI
Bakan

EKLER:
1- İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçim esas ve usulleri (2 sayfa)
2- İl/ilçe temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme formu (1 sayfa)
3- İl/ilçe temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme formu ile ilgili açıklamalar (1 sayfa)
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