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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-30408313-880-37260609 22.11.2021
Konu : 24 Kasım Öğretmenler Günü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi       : a) 15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim  
                 Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği. 
               b) 16/09/2021 tarih ve 2021/15 sayılı 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi. 

  c) 15.10.2021 tarih ve E-30408313-880-34759215 sayılı Birimlerin Görevleri Yazısı.
 

Bakanlığımız koordinesinde yapılacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası tören ve etkinlikleri 
öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve 
motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek şekilde hazırlanan programlarla yurt içinde ve dış 
temsilciliklerimizde ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Genelge esasları ve  ilgi (c) yazıda belirtilen görevler 
doğrultusunda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin etkin katılımları ve iş birliği içerisinde günün 
önemine yaraşır şekilde yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımızca 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek tören ve 
etkinlik programı ekte sunulmuş olup öğretmenlerimize gerekli duyurunun yapılması; İlgi (b) Genelge gereği, 
başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizin kabirleri başında anılması, şehit 
öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilmesi, emekli öğretmenlerin emekli 
oldukları okullardaki programlara öncelikle davet edilmesi, programlara öğretmenlerin, öğrencilerin, okul 
yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve 
basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımının sağlanması hususunda,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
                                                                           
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        Petek AŞKAR
                                                                                                                                                             Bakan a.
                                                                                                                                                      Bakan Yardımcısı

Ek: 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası Tören 
       ve Etkinlik Programı(5 sayfa)

Dağıtım:
A Planı
81 İl Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)


