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SUNUŞ

Ülkemiz; 15 Temmuz 2016 tarihinde millî iradeyi, demokrasiyi, hukuk
devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği
en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Hain
FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensupları tarafından devletin uçakları,
tankları ve silahları ile milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu hain girişim, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin
kararlılığı karşısında başarısız olmuştur.
15 Temmuz gecesinde milletimiz; tüm renklerini, tüm farklılıklarını geride bırakarak elde bayrak, dilde tekbir ile inancını, vatanını, milletini savunmak üzere tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya
göstererek tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir. Ülkemizin kutlu
yürüyüşünü engellemek isteyen teröristlerin tankları, silahları, helikopterleri milletin ortak iradesi ve kararlılığı karşısında işe yaramamıştır. Millî iradeyi ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermilere
ve bombalara etten kale olan yüce milletimiz selalarla ve ezanlarla meydanlarda toplanarak, vatan savunması uğrunda binlerce gazi ve yüzlerce
şehit vermiştir. Hainlerin karşısında 7’den 77’ye çocuğu, genci, kadını ve
erkeğiyle bu şerefli mücadelede vatanını savunan büyük milletimiz iman
dolu yüreği, sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle destan yazmıştır.
Bu bağlamda; 15 Temmuz Millî İrade Zaferi’nin ve milletimizin kahramanlığının gelecek nesillere aktarılması; bu mücadelede göğsünü siper
ederek canlarını feda eden şehitlerimizin anılması; söz konusu vatan olduğunda milletimizin nasıl bir güç, irade ve kararlılık sergilediğinin çocuklarımıza, gençlerimize anlatılması ve öğretilmesi Bakanlığımızca yürütülen
seferberlik sürecinin daima önceliği olmuştur. Genel Müdürlüğümüzce
hazırlanan bu broşürde 2016-2017, 2017-2018 eğitim ve öğretim yıllarında 15 Temmuz Millî İrade şuuru oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ve
planlanan faaliyetler yer almaktadır.
15 Temmuz ruhunu yaşatacak genç nesillerimize itafen Şehitlerimizin
anısına, gazilerimizin hatırasına saygıyla...

Ercan TÜRK
Ortaöğretim Genel Müdürü
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

2016-2017

15 TEMMUZ MİLLÎ İRADE
ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ
ANMA ETKİNLİKLERİ
GENELGESİ YAYIMLANDI
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2016-2017

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve
gençlerimizin; millî, manevi ve insani değerlerimiz
ile tarihsel ve kültürel hassasiyetlerimizi benimseyen,
koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini
seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına
saygılı ve devletine karşı görev ve sorumluluklarını
bilen, bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak
yetiştirilmesi, Bakanlığımızın en öncelikli görevleri
arasındadır. Bu bağlamda; tarihe şanlı bir direniş olarak
geçen “15 Temmuz Millî İrade Zaferi’nin ve milletimizin
kahramanlık öyküsünün gelecek nesillere aktarılması,
anlatılması ve bu mücadelede göğsünü siper ederek,
canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatırlamak
ve hatırlanmalarını sağlamak, milletimizin söz konusu
vatan olduğunda gücünün, iradesinin ve kararlığının
çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesi amacıyla 7
Eylül 2016 tarihinde 15 Temmuz Millî İrade Zaferi ve
Şehitleri Anma Etkinliği” konulu 2016/18 sayılı genelge
yayımlanmıştır.
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• Okul Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Zümre
Öğretmenleri, Görsel Sanatlar Zümre Öğretmenleri
• İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri

İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince “Öğrenci Gözüyle 15 Temmuz” konulu resim, şiir, kompozisyon, tiyatro, afiş, slogan, fotoğraf,
animasyon, maket, web sitesi, kısa metraj film ve senaryo yarışmalarının düzenlenmesi.

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen menfur kalkışma hareketinin izlerini taşıyan olay mahallerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından
ziyaret edilmesi.

15 Temmuz Şehitleri anısına “Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı” oluşturulması.

Yapılan etkinliklerin okulların web sayfalarının haber bölümlerinde yayımlanması.

Öğretim yılı süresince

Öğretim yılı süresince

Öğretim yılı süresince

Öğretim yılı süresince

(*) Fizikî şartları uygun olan okullarda konferans salonu vb. toplu olarak, diğer okullarda ise tüm sınıf ve şubelerde ilk ders saatinde yapılacaktır.

• Okul Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Zümre
Öğretmenleri

100 temel eser içerisinden öğrenci seviyelerine göre belirlenen; vatan, millî birlik ve dayanışmayı konu alan kitapların okutulmasına
öncelik verilmesi.

Öğretim yılı süresince

• İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri

• İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri

• İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul
Müdürlükleri

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan Demokrasi Kahramanlarının ailelerinin, şehitlerin bulunduğu illerdeki okulların öğretmen ve
öğrencileri tarafından ziyaret edilmesi.

Hafta Boyu

19-23/09/2016

• Sınıf Rehber Öğretmenleri

19-23/09/2016

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinlikleri hakkındaki fotoğraf, röportaj, haber vb. görsel ve yazılı metinlerin sınıf
panolarında paylaşılması.

Hafta Boyu

19-23/09/2016

• Demokrasi ve İnsan Hakları Öğrenci Kulüpleri
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Liseleri
Meslek Dersleri Öğretmenleri

Hafta Boyu

19-23/09/2016

Okul girişlerinde veli ve ziyaretçilerin görebileceği yerlerde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” köşelerinin oluşturulması
konularıyla ilgili görsellerin, fotoğrafların, özlü sözlerin, şehitlik konulu ayet ve hadisler ile diğer yazılı metinlerin sergilenmesi.

Hafta Boyu

19-23/09/2016

• Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Tarih, Sosyal Bilgiler,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sınıf Öğretmenleri.

Hafta Boyu

23/09/2016

• Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Zümre Öğretmenleri

Demokrasi, şehitlik, millî irade, yurt savunması konularını içeren şiir ve metinlerin Türkçe,Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Tarih derslerinde işlenmesi.

40 Dakika

22/09/2016

“Vatan ve Bayrak” konulu şiir dinletisinin düzenlenmesi.

• Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde
• Okul Yönetimi

40 Dakika

21/09/2016

• Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Zümre Öğretmenleri

Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe derslerinde “15 Temmuz Demokrasi Kahramanları”mıza hitaben öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini
anlatan bir mektubun yazılması.

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konulu röportaj, sinevizyon gösterileri ve EBA’da yayımlanacak olan anma programının
öğrenci ve velilere izlettirilmesi.

40 Dakika

20/09/2016

• Tüm Yönetici ve Öğretmenler

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konusunun tüm sınıf ve şubelerde ilk ders saatinde öğrencilere anlatılması (*).

• İmam-Hatip Okulları Meslek Dersleri Zümre
Öğretmenleri

40 Dakika

19/09/2016

• Okul Yönetimi, Tüm Öğretmenler ve Okul Tören
Komisyonu

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını anlatan broşürlerin bütün öğrencilere dağıtılması (*).

Vatan savunması, istiklâl ve istikbal uğruna canlarını feda eden “15 Temmuz Şehitleri’miz için İmam Hatip Okulları öğrencileri tarafından
okunan Kur’an hatimlerinin duasının yapılması.

40 Dakika

19/09/2016

• Okul Yönetimi, Okul Tören Komisyonu
• İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri (PlanlamaKoordinasyon)
• Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

• Açılış törenlerinin;
• “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını kapsayacak şekilde hazırlanması.
• Okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi ve şehit yakınlarının açılış törenlerine davet edilmesi.
• “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını anlatan broşürlerin tüm öğrencilere dağıtılacak şekilde okullarda hazır
bulundurulmasının sağlanması.

SORUMLU BİRİM

• Tarih, Sosyal Bilimler Zümre Öğretmenleri

Açılış
Programı
Ön Hazırlık
Çalışmaları

ETKİNLİK KONUSU

“Millî Birlik ve Beraberlik, Vatan Sevgisi, Demokrasi, Yurt Bilinci” konularında sohbet, söyleşi veya seminer düzenlenmesi.

ETKİNLİK
SÜRESİ

TARİH

15 TEMMUZ MİLLÎ İRADE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA ETKİNLİKLERİ PROGRAMI (19-23 EYLÜL 2016)

2016-2017
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

2016-2017

Genelge doğrultusunda 2016-2017
yılı eğitim öğretim yılında okulların
açılış törenleri “15 Temmuz Millî İrade
Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını
kapsayacak şekilde hazırlanarak, okulların
bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi
ve şehit yakınları açılış törenlerine davet
edilmiş, “15 Temmuz Millî İrade Zaferi
ve Şehitleri Anma” konularını anlatan
broşürler tüm öğrencilere dağıtılmıştır.
Okullarımızın açıldığı ilk haftada
Bakanlığımıza bağlı tüm resmî, özel
örgün ve yaygın eğitim kurumlarının
bütün sınıf, şube ve kursiyer gruplarına
öğrenci seviyeleri de dikkate alınarak
ilk ders saatinde “15 Temmuz Millî
İrade Zaferi ve Şehitleri Anma” teması
doğrultusunda demokrasi, millî birlik ve
beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması
ile şehitlik konuları anlatılmıştır. 20162017 eğitim ve öğretim yılı boyunca
Genelge kapsamında gerçekleştirilen
etkinlikler, milletimizin millî iradeye
sahip çıkma iradesinin taçlandığı 15
Temmuz Millî İrade Zaferi’nin nesilden
nesile aktarılmasında önemli bir işlev
görmüştür.
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2016-2017

“Darbeden Demokrasiye 15
Temmuz Millî İrade Zaferi”
Kompozisyon Yarışması
Düzenlendi
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Geleceğimiz olan gençlerin “Demokrasi ve Millî İrade” konularında farkındalıklarının
artırılması, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren,
vatanını, bayrağını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, millî birlik, demokrasi ve
yurt bilincine sahip yurttaşlar olarak yetiştirilmeleri amacıyla “Darbeden Demokrasiye: 15
Temmuz Millî İrade Zaferi” konulu kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.

2016-2017

15 Temmuz Millî İrade Zaferi ve Şehitleri
Anma konulu 2016/18 sayılı genelge
kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
olarak; geleceğimiz olan gençlerimizin
“Demokrasi ve Millî İrade” konularında
farkındalıklarının artırılması, millî, ahlaki, insani,
manevi ve kültürel değerleri benimseyen,
koruyan, geliştiren, vatanını, bayrağını, milletini
seven ve daima yüceltmeye çalışan, millî birlik,
demokrasi ve yurt bilincine sahip yurttaşlar
olarak yetiştirilmeleri amacıyla “Darbeden
Demokrasiye: 15 Temmuz Millî İrade Zaferi”
konulu kompozisyon ve resim yarışması
düzenlenmiştir. “Darbeden Demokrasiye:
15 Temmuz Milli İrade Zaferi” konulu
kompozisyon yarışmasına Bakanlığımıza
bağlı resmî ve özel tüm ortaöğretim okulları
öğrencileri 13 Ekim -30 Kasım 2016 tarihleri
arasında başvurularını gerçekleştirmişlerdir.
Değerlendirme neticesinde ülke genelinde
ilk üç dereceye giren eserlerin ödülleri
Genel Müdürlüğümüzce geleneksel olarak
düzenlenen “Sosyal Bilimler Liseleri IX. Ulusal
Öğrenci Sempozyumu” kapanış töreninde
verilmiştir. Ayrıca 81 ilden il birincisi olarak
belirlenen eserler “Öğrencilerimizin
Kaleminden Darbeden Demokrasiye: 15
Temmuz” adıyla kitap haline getirilerek
yayımlanmıştır. 3000 adet basımı yapılan
kitap Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı
tüm okullara ve 81 il birincisi eser sahibi
öğrencilerimize gönderilmiştir.
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2016-2017

“Darbeden Demokrasiye 15
Temmuz Millî İrade Zaferi”
Konulu Resim Yarışması
Düzenlendi

“Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konulu resim yarışmasına Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri gazilik, kahramanlık, şehitlik, vatan,
bayrak sevgisi ve millî irade temalarını içeren resimleri ile 14 Kasım 2016-13 Şubat 2017 tarihleri
arasında başvurularını gerçekleştirmişlerdir. Yarışmada derece alan öğrencilerin isimleri; okul,
ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün web sayfalarında ilan
edilmiştir. Birinci olarak seçilen resimler 17 Mayıs 2017 tarihinde Ankara ilinde düzenlenen Sosyal Bilimler Liseleri IX. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’nda, 18 Mayıs-12 Temmuz 2017 tarihleri
arasında Bakanlığımız Tevfik İleri Salonunda, 12-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında da Ankara
Büyükşehir Belediyesi Metro Sanat Galerisinde, 24 Temmuz-4 Ağustos 2017 tarihleri arasında
Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde, 18-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali Sanat Galerisi’nde halkın izlenimlerine
sunulmuştur.
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Bakanlığımıza bağlı resmi ve
özel tüm Güzel Sanatlar Liselerinin
görsel sanatlar bölümünde öğrenim gören öğrencilerin “Darbeden
Demokrasiye: 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konulu resim yarışması
sonucunda birinci seçilen resimlerin yer aldığı “Öğrencilerimizin
Fırçasından Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz” isimli resim kataloğu yayımlanmıştır. 3000 adet
basımı yapılan katalog Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm
okullara ve resimleri birinci olarak
seçilen eser sahibi öğrencilerimize
gönderilmiştir.
T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

ogmogrenci@meb.gov.tr

2016-2017
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2016-2017

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğümüz
uhdesinde gerçekleştirilen
faaliyetler hakkında
kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla,
altı aylık periyotlarla
yayımlanan Ortaöğretim
E-Bülteni’nin 10’uncu
ve 11’inci sayıları
“Darbeden Demokrasiye:
15 Temmuz Millî İrade
Zaferi” temasıyla
yayımlanmıştır.
ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA,
GAZİLERİMİZİN HATIRASINA SAYGIYLA...
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ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KAZANIMLARINA
“15 TEMMUZ MİLLÎ İRADE ZAFERİ” KONULARI EKLENDİ
Genel Müdürlüğümüzce sürdürülmekte olan öğretim programlarının sadeleştirilmesi,
güncellenmesi, geliştirilmesi ve yeniden hazırlanması çalışmaları kapsamında; T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin öğretim programlarının kazanımlarına 15 Temmuz Millî İrade Zaferi konuları derç
edilmiştir.
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersine; ´90 sonrası Türkiye´de meydana gelen siyasi ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeler, FETÖ/PDY yapısı, amaç ve hedefleri ile 17-25
Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimindeki rolleri, Türk Dili ve Edebiyatı dersi destan ve efsane ünitesine; 15 Temmuz Millî İrade Zaferi ve şehitleri konusu T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük dersine; 90 sonrası gelişmelerde, 28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve etkileri konuları eklenmiştir.

2016-2017

Unutmadık,Unutturmayacağız!
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15 Temmuz
Şehitleri ve
Gazileri Dayanışma
Kampanyası

2016-2017

Başbakanlık Genelgesi gereğince; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kalkışma neticesinde şehit
düşen vatandaşlarımızın yakınları
ve gazilerimiz için düzenlenen 15
Temmuz Dayanışma Kampanyası’na katılım sağlanarak Genel
Müdürlüğümüz personeli arasında toplanan bağış miktarı ilgili
hesaba yatırılmıştır.

ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA,
GAZİLERİMİZİN HATIRASINA SAYGIYLA...
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MİLLÎ BİRLİK VE KAHRAMANLIK KONULU YARIŞMADA
423.083 ÖĞRENCİMİZ KİTAP OKUDU
Genel Müdürlüğümüzce; gençlerin okuma kültürünün ve kitap okuma
alışkanlığının geliştirilmesi, millî, manevi ve kültürel değerlere duyarlılığın
artırılması, serbest zamanlarının yararlı ve etkili olarak değerlendirilmesi,
kelime dağarcığını zenginleştirerek okuyan, okuduğunu anlayan, yorumlayabilen, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi
amacıyla tüm ortaöğretim öğrencileri arasında “Millî Birlik ve Kahramanlık”
konulu kitap okuma yarışması düzenlenmiştir.
Öğrenciler 100Temel Eser içerisinden millî birlik ve kahramanlık konusunda
il millî eğitim müdürlüklerince belirlenen iki eseri okuyarak yarışmaya
katılmıştır. İl millî eğitim müdürlüklerince yapılan değerlendirmeler
sonucunda il birincisi olarak belirlenen öğrenciler ve okudukları eserler
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. “Millî Birlik ve Kahramanlık”
konusunda ülke genelinde toplam 423.083 öğrencinin kitap okuduğu tespit
edilmiştir.

2016-2017
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2016-2017

Darbeden Demokrasiye:
15 Temmuz, Sosyal Bilimler Lisesi
Öğrencileri Tarafından Bilimsel
Olarak Ele Alındı

17-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenen IX. Sosyal Bilimler
Liseleri Ulusal Öğrenci Sempozyumu’nun konusu “Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz”
olmuştur. Toplumsal bilinç ve kültürel değerlerimize yönelik farkındalık oluşturma, bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik
çalışmalara zemin hazırlama amacıyla düzenlenen sempozyumda Genel Müdürlüğümüze
bağlı tüm sosyal bilimler lisesi öğrencileri,
danışman öğretmenleri ve okul yöneticileri
bir araya gelmiştir. “Toplum Düzeni ve Darbe”,
“Cumhuriyet Öncesi Türk Tarihinde Yönetim
Karşıtı Hareketler”, “Cumhuriyet Dönemi”, “15
Temmuz 2016 Darbe Girişimi ile Demokratik
ve Bağımsız Türkiye” alt konu başlıklarına yönelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafın14

dan bilimsel metotlarla hazırlanan 76 bildiri;
15 Temmuz, Ömer Halis Demir, Millî İrade,
Cumhuriyet ve Demokrasi isimli beş salonda,
üç oturumda sunulmuştur. Sempozyumda
öğrenciler tarafından sunulan 76 bildiri kitap
haline getirilmiştir. 3000 adet basımı yapılan
kitap bildiri sunan öğrencilerimize ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okullara
gönderilmiştir Resmi ve özel tüm Güzel Sanatlar Liselerinin görsel sanatlar bölümünde
öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen “Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz”
konulu resim yarışmasında dereceye giren
öğrencilerimizin resimleri de sempozyumun
fuaye alanında sergilenmiştir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

2016-2017
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15 Temmuz Şehitlerimizin Adları
Okullarda Yaşatılıyor

2016-2017

15 Temmuz gecesi geleceğimizi parçalamak
isteyen teröristlere karşı canlarını hiç
düşünmeden feda eden şehitlerimizin isimleri
okullara verilerek yaşatılıyor. Dünya tarihinde
eşine az rastlanır bu özgürlük ve demokrasi
direnişini ve bu direniş esnasında hayatlarını
kaybeden şehitlerimizi ebedileştirmek amacıyla;
667 Sayılı KHK ile Bakanlığımıza devredilen
okullardan Genel Müdürlüğümüz bünyesinde
“15 Temmuz, Millî İrade ve 15 Temmuz Şehitleri”
adıyla 22 okul eğitim ve öğretime açılmış, Genel
Müdürlüğümüze bağlı toplam 89 ortaöğretim
kurumunun ismi ise ülkemizin bütünlüğü ve
milletimizin selameti için 15 Temmuz gecesi
canlarını hiçe sayarak kanlı darbe girişiminde
şehit düşen polis, asker ve sivil vatandaşlarımızın
isimleri ile değiştirilmiştir.
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Tüm Okul Müdürlerine
“15 Temmuz Millî İrade Zaferi”
Semineri Düzenlendi
Gençlerimizi millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan
ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı ve devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek büyük önem arz etmektedir. Ülkesi için canını feda
eden şehitlerimizi unutturmamak ve menfurca girişimlerin tekrarlanmaması amacıyla,
gençlerimizi yetiştiren eğitim yöneticilerimizi 15 Temmuz süreci ile yıkıcı ve bölücü faaliyetler hakkında bilgilendirmek amacıyla tüm ilçe millî eğitim müdürleri ile Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu, fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ile spor liseleri dâhil tüm
(2.943) okul müdürlerinin katılımıyla Kasım-Aralık 2016 tarihleri arasında alanında yetkin
akademisyen ve gazetecilerin katılımıyla “15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konusunda seminerler düzenlenmiştir.

2016-2017
17
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2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Okulların açılış törenleri “15 Temmuz Millî İrade Zaferi ve Şehitleri
Anma” konularını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Okullardaki ilk ders saatinde tüm sınıf ve şubelerde öğretmenlerin
öğrencilere “15 Temmuz Millî İrade Zaferi ve Şehitleri Anma” konusunu anlatmaları sağlanmıştır.

2016-2017

20 Eylül 2016 tarihinde tüm okullarda Türk Dili ve Edebiyatı ile
Türkçe derslerinde “15 Temmuz Millî İrade Zaferi Kahramanlarımız”a
hitaben öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlatan 27.610.327
mektup yazılmıştır.

İl, ilçe ve okul genelinde düzenlenen 15 Temmuz temalı “Vatan ve
Bayrak” konulu şiir yarışmaları ve dinletileri düzenlenmiş, bu faaliyetlere toplamda 1.386.086 öğrenci katılmıştır.

İl, ilçe ve okullarımızda “Millî Birlik ve Beraberlik, Vatan Sevgisi ile Yurt
Bilinci” konularında sohbet, söyleşi ve seminerler düzenlenmiştir.

İl, ilçe ve okullarda düzenlenen resim yarışmalarına toplamda
460.378 öğrencinin katılımı sağlanmıştır.

Kamber Kaan BAŞER
Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi
Merkez / AKSARAY

7
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2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Ülke genelinde 15 Temmuz konusunda düzenlenen 23 sempozyuma 19.538 öğrenci katılmıştır.

15 Temmuz Şehitleri anısına 23 ilde 36 “Hatıra Ormanı” oluşturulmuştur.

2016-2017

Okulların girişlerinde veli ve ziyaretçilerin görebileceği yerlerde
“15 Temmuz Millî İrade Zaferi ve Şehitleri Anma” köşeleri oluşturularak konuyla ilgili görseller, fotoğraflar, özlü sözler, şehitlik
konulu ayet ve hadisler ile diğer yazılı metinler sergilenmiştir.
Ayrıca 1.490.175 duvar panosu, 1.058.958 broşür/basılı yayın hazırlanarak dağıtılmış ve 489.716 öğrenci tarafından 15 Temmuz
temalı sunular hazırlanmıştır.

15 Temmuz Şehit ve Gazilerimizin bulunduğu illerdeki okullarımız
tarafından yapılan ziyaretler kapsamında şehitlikler ile şehit ailelerine ve gazilerimize yönelik olarak 248.044 öğrencinin katılımı ile
517 ziyaret gerçekleştirilmiştir.

İl, ilçe ve okul genelinde toplamda 19.354 öğrencinin katılımının
sağlandığı 15 Temmuz temalı sportif faaliyetler düzenlenmiştir.

Vatan savunması, istiklâl ve istikbal uğruna canlarını feda eden “15
Temmuz Şehitlerimiz” için İmam Hatip Okulları öğrencileri tarafından okunan Kur’an hatimlerinin duaları yapılmıştır.
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15 TEMMUZ MİLLÎ İRADE
ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA
ETKİNLİĞİ KONULU YAZI
VALİLİKLERE GÖNDERİLDİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 83203306-10.06.01-E.13783750
Konu : 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve
Şehitleri Anma Etkinliği

14.09.2017

2017-2018

.....................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi

: a) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
b) 07/09/2016 tarihli ve 83203306-10.06.01-E.9580952 sayılı yazı.
(GenelgeNo:2016/18).

"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği" konulu ilgi (b) Genelge
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında da 15 Temmuz
Millî İrade Zaferi etkinlikleri olarak gerçekleştirilecektir.
İlgi (a) Yönetmelik eki "EK-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi"nde "15 Temmuz
Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak yer alan ve "Ders yılının başladığı ikinci hafta
içerisinde anma programları uygulanır." açıklaması çerçevesinde ilgi (b) Genelge ekindeki
"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri Programı"nın yıl boyunca, yeri
ve zamanı geldikçe okul ve kurumların yönetici, öğretmen ve diğer personelinin işbirliğinde
amacına, anlam ve önemine uygun olarak uygulanması hususunda
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar

Ek: İlgi Genelge ve eki (3 sayfa)

Dağıtım:
B Planı
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2017-2018

Gençlerimizin; millî, ahlaki,
insani, manevi ve kültürel değerleri
benimseyen, koruyan ve geliştiren,
ailesini, vatanını, milletini seven ve daima
yüceltmeye çalışan, devletine karşı
görev ve sorumluluklarını bilen ve bunu
davranış hâline getirmiş bireyler olarak
yetiştirilmesi Bakanlığımızın en öncelikli
görevleri arasındadır.
Bu kapsamda; 15 Temmuz 2016
tarihinde milletimizin sarsılmaz birliğini
bozmayı amaçlayan, geleceğimizi
parçalamak isteyen teröristlere karşı o
menfur gecede yaşanan milletimizin
kahramanca mücadelesini, şanlı direnişini
çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak,
ülkemiz için canlarını hiç düşünmeden
feda eden şehitlerimizi anmak ve
gazilerimizi hatırlamak amacıyla 07
Eylül 2016 tarihinde “15 Temmuz
Millî İrade Zaferi ve Şehitleri Anma
Etkinliği” konulu 2016/18 sayılı genelge
yayımlanmıştır. Genelge ekinde yer alan
faaliyet programı kapsamında 2016-2017
eğitim ve öğretim yılında tüm okul ve
kurumlarımızda 15 Temmuz etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında
da tüm okul ve kurumlarımızda 2016/18
sayılı genelge ekinde yer alan faaliyet
programı çerçevesinde “15 Temmuz
Millî İrade Zaferi ve Şehitleri Anma
Etkinliklerinin gerçekleştirilmesine
yönelik yazı Genel Müdürlüğümüzce
14 Eylül 2017 tarihinde Valiliklere
gönderilmiştir.
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2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Başında
Tüm Ortaöğretim Öğrencilerine
“15 Temmuz Millî İrade Destanı” Broşürü Dağıtıldı

2017-2018

Öğrencilerimizi 15 Temmuz Millî İrade Zaferi konusunda bilgilendirmek, aziz
milletimizin 15 Temmuz’daki kahramanca mücadelesini anlatmak, milletimizin
15 Temmuz gecesi yazdığı destanı nesilden nesillere aktarmak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “15 Temmuz Millî İrade Destanı” broşürü okulların açıldığı ilk
hafta tüm ortaöğretim öğrencilerine dağıtılmıştır.
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MİLLET
BAYRAK
V ATA N
DEVLET

Toplumsal bir varlık
olarak tabiatı gereği bir
arada yașamak durumunda olan insan,
üzerinde
yașadığı
coğrafyada huzur ve
güven içinde hayatını
devam ettirebilmek için
bir teșkilata ihtiyaç duyar. İnsanların ortak
iradeleriyle kurdukları bu yapıya devlet adı
verilir. Devlet, üzerinde yașadığı coğrafyada
yönetme ve tasarruf hakkına sahiptir.
Dünyada çok farklı devlet çeșitleri vardır.
Bunlardan bir kısmı üzerinde kurulu oldukları coğrafyada yönetme yetkisini bölmüștür.
Yani bir anlamda küçük devletler bir araya
gelerek büyük ve egemen bir yapı kurmușlardır. Bu tür yapılara federal devlet adı
verilir. Tüm ülkenin tek bir yönetim organına
sahip olduğu yapılara ise üniter devlet adı
verilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir
devlettir.
CUMHURİYET
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu
ve bunu belirli süreler için seçtiği vekilleri
aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.
Devletlerin egemenlik hakkına sahip oldukları
coğrafya, o bölgede yașayan insanlar için
vatandır. Vatan, üzerinde yașayan insanlara
aittir. Dolayısıyla bu coğrafyada yașayan
insanlar –yani millet– kendilerine ait olan ve
hayatlarını devam ettirmek için ihtiyaç
duydukları bu toprak parçasını her durumda
korumak zorundadırlar. Aynı șekilde bu coğrafyanın nasıl yönetileceği konusu da millete ait
bir yetkidir. Millet vatanının ve devletinin nasıl
yönetileceğine kendisi karar verir.

Devletler için farklı yönetim mekanizmaları söz
konusudur. Bazı devletler egemenlik yetkisini
belli bir hanedana –yani aileye– devretmiștir. Bu
tür yönetimlere monarși adı verilir. Bazı devletlerde ise millet, yönetme hakkını elinde tutar.
Kendi iradesini yansıtmak üzere farklı mekanizmalar kurar, seçim yoluyla belirli bir süre için
yönetme konusunda yetkilendirmeler yapar.
Bunlara genel olarak demokratik yapılar adı
verilir. Seçimler neticesinde bazı ülkelerde birden
fazla kișiye yetki verilir. Parlamenter sistem
örneğinde olduğu gibi kral veya cumhurbașkanının yanında bir de bașbakan yer alır. Bazı ülkelerde ise millet bu yetkisini kendisinin seçtiği tek bir
kișiye –bașkan yahut cumhurbașkanına–
anayasada tanımlanmıș bir süre için verir.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, millet
adına yönetme yetkisini beş yıllığına
cumhurbaşkanına vermiştir.”
Her ne ad ile olursa olsun nihai anlamda yetki
millete aittir. İradenin asıl sahibi millettir. Ancak
bazı dönemlerde milletin kullandığı bu yetkiden
rahatsız olan illegal gruplar, milletin iradesi ile
olușmuș yapıları güç kullanarak ele geçirmeye
çalıșırlar. Milletin iradesine karșı ortaya çıkan bu
tür durumlara darbe adı verilir. Darbeler aslında
yönetime karșı değil, doğrudan millete karșı
yapılır. Darbecilerin rahatsız olduğu șey milletin
iradesini serbestçe kullanabilmesidir. Dolayısıyla
darbe, millet iradesine yönelmiș ve doğrudan
hukuk düzenini ortadan kaldırmaya, insanların
özgürlüklerini ellerinden almaya yönelik bir terör
eylemidir.

DARBE
Millete ve seçilmiş hükümete yönelik, zor
ve silah kullanarak devirme girişimi.

17/25 Aralık süreci olarak bilinen bu girișim,
hukuki bir sorușturma görünümü altında Türkiye
Cumhuriyeti hükûmetini cebren ortadan kaldırmak amacıyla gündeme geldi. Ancak hükûmetin
șeffaf ve kararlı tutumu ve milletin iradesine
sahip çıkmasıyla darbecilerin hevesleri bir kez
daha kursaklarında kaldı.
Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde cebir ve
șiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini
ve halkımızın sarsılmaz birliğini bozmayı amaçlayan vatan hainleri tarafından tarihin kaydettiği
en büyük ihanet girișimlerinden birine, menfur
bir kalkıșmaya maruz kalmıștır. Hain FETÖ mensupları millî iradeyi gasp etmeye ve ülkemizi
teslim almaya çalıșmıș; milletimizin vergileriyle
alınan uçaklar, tanklar ve silahlar milletimize
karșı kullanılmıștır. Ankara’da Devletimizin en
hassas noktaları olan bașta Cumhurbașkanlığı
Külliyyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak
üzere Genelkurmay Bașkanlığı, Gölbașı Özel
Harekat Dairesi Bașkanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT, TRT; İstanbul’da Büyükșehir Belediyesi, İl
Emniyet Müdürlüğü, Atatürk ve Sabiha Gökçen
Havalimanları, Boğaziçi Köprüsü, Çengelköy
Karakolu gibi stratejik öneme sahip yerler darbeciler tarafından bombalanmıș, askerî ve sivil
tesislerimiz ağır ateș altında kalmıștır. Tarihten
bu yana sinesine çevrilen tüm namluları ve
bütün tehditleri iman dolu göğsünü siper ederek
püskürten necip milletimiz, Cumhurbașkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine canı
pahasına sokaklara çıkmıștır.
Darbeciler bütün hainlikleriyle millete ve onun
iradesine karșı ağır silahlarla saldırılarını sürdürürken bombalanmakta olan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde bütün siyasi partiler ortak bir
tavır sergiledi. Bașta Bașbakanımız Binali
Yıldırım olmak üzere hükûmet üyeleri ve milletvekilleri halkı kendi iradesine sahip çıkmaya
çağırmıș, darbeye karșı kararlı bir biçimde tavır
almıștır. Minarelerden okunan selalar eșliğinde
millet meydanlarda ve bombalanan yerlerde
toplanarak cansiperane bir biçimde vatanına,
bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkmıștır.

Türkiye Cumhuriyeti Bașbakanı
Binali Yıldırım Demokrasi Nöbetinde
halka hitap ederken

“İşinizin zor, sorumluluğunuzun çok büyük olduğunu hatırlıyor,
sizleri muhabbetle selamlıyorum.”

Türkiye Cumhuriyeti’nde Darbeciler 27 Mayıs
1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28
Șubat 1997 tarihlerinde hükûmeti yıkma konusunda bașarılı olurlarken 15 Temmuz 2016
tarihinde ise millet darbecilere geçit vermemiștir.
27 Mayıs 1960 tarihinde halkın yarısına yakınının oyu ile seçilmiș bir hükûmet var iken halkın
gücünden rahatsız olan illegal bir grup halkı
temsil eden yönetime karșı silah kullanarak
harekete geçmiș ve darbe yapmıștır. Darbeden
hemen sonra dönemin bașbakanı ve iki bakan
idam edilmiș, milletin iradesini temsil eden
insanlar yargılanarak ağır cezalara çarptırılmıșlardır.

CUNTA
Halkın seçtiği yönetime silah zoruyla el
koymaya teşebbüs eden yasa dışı grup.

15
Temmuz
darbe girișiminin ilk ișaretleri
milletin iradesi
ile gerçekleșen
seçimler sonrasında olușan hükûmetlerden rahatsız olan
hainlerce 2007 yılından itibaren verilmeye
bașlandı.
11. Cumhurbașkanının seçilme sürecinde
milletin kendi kendini yönetmesinden ve
iradesinin yansımasından rahatsız olan bir
grup, internet ortamında hükûmeti ve milleti
tehdit eden bir bildiri (e-muhtıra) yayımladı.
Bu muhtıraya karșı seçilmiș hükûmet milletin iradesine sahip çıktı, cesur ve kararlı bir
duruș sergiledi. Bu sayede darbecilerin
hevesleri kursaklarında kaldı. Ancak darbeciler hain emellerinden vazgeçmediler. 17
Aralık 2013 tarihinde bu darbecilerin arkasındaki asıl güç deșifre oldu. Bașta din
olmak üzere bütün kutsal değerleri kullanarak toplum ve devlet içinde örgütlenen FETÖ
mensupları bir türlü yıkamadıkları millî
iradeyi bu kez hükûmeti yargı yoluyla görevden uzaklaștıracak bir formülle ortadan
kaldırmaya çalıștılar.

DEMOKRASİ
Halkın meşru iradesini, vatandaşların
eşitliğini ve özgürlüğünü esas alan,
hukuk devleti ilkesinin geçerli olduğu
toplumsal düzen.

Millî iradenin zaferi ile güçlenen demokrasi,
uzlașma, anlașma ve barıș içinde yașama
biçimidir. Egemenliğin gerçekten milletin elinde
bulunduğu “millî irade düzeni”nin ismidir. Millî
birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalıșan her
türlü girișim, darbe ve bunların ülkemize verdiği
maddi ve manevi zararları bertaraf eden, devletin bekasını sağlayan yegâne güç milletin iradesidir. 15 Temmuz darbe girișimi karșısında milletimiz bütün dünyaya millî iradenin kudretini ve
kuvvetini göstermiștir.

FETÖ
FETÖ kısaltması, halkın dinî duygularını
sapkın görüşleriyle istismar eden Fetullahçı Terör Örgütünü ifade eder. Sınav
sorularını çalarak devlet kurumlarına
haksız şekilde yerleşmek; eğitim, adalet
ve güvenlik alanları başta olmak üzere,
kamu imkânlarını kendi çıkar ve amaçları için kullanmak suretiyle, adeta devlet
içinde devlet kurulmuş ve hain darbe
girişimi için zemin hazırlanmıştır.

“Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Millî İrade
Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir.”

15 Temmuz’u unutmadık,
unutturmayacağız!

Șehidim!
Aziz ve mübarek hatıran önünde bir kez daha
söz veriyorum ki;
üzerinden asırlar geçse bile
șehadetinle hayat bulan bu kutlu destanı asla
unutmayacak,
asil ve temiz kanınla suladığın bu toprakları
her hâl ve șart
altında tıpkı senin gibi canım pahasına
koruyacağım!
İnsanı insan yapan hasletlerin, vatanı vatan
yapan değerlerin en
mükemmel örneğini olușturan șanlı direnișini,
vatan așkıyla kutsanmıș bir yașama bilincine
dönüștürecek
ve yarınlara istikamet çizen zaman ötesi bir
ruh olarak muhafaza
edeceğim!

2017-2018

Bundan yaklașık on yıl sonra 12 Mart 1971
tarihinde yine devletin asıl sahibi milletten
rahatsız olan bir grup, darbe yapmıș ve milletin
seçtiği yönetimi değiștirmiștir.
12 Eylül 1980 tarihinde bir kez daha milletin
iradesini kullanmasını istemeyen darbeci bir grup
ortaya çıkmıștır. Yine millet iradesini temsil eden
kurumlara karșı silah kullanarak harekete geçen
darbeciler hükûmeti düșürmüșler, millî iradeyi
yansıtan TBMM’yi kapatmıșlar ve vatandașların
temel hak ve hürriyetlerini ellerinden almıșlardır.
Benzer bir biçimde 28 Șubat 1997 tarihinde,
yine halkın oyu ile seçilmiș bir hükûmete karșı bir
araya gelen yapılar hükûmeti yıkmıșlar, vatandașların temel hak ve hürriyetlerini ellerinden
almıșlar ve kendi iradelerine göre bir yapı
kurmușlardır. Benzer illegal gruplar 15 Temmuz
2016 tarihinde bir kez daha ortaya çıktılar.
Milletin iradesini temsil eden hükûmete, milletin
oyu ile göreve gelmiș TBMM’ye ve bazı devlet
kurumlarına saldırdılar.

15 TEMMUZ
MİLLÎ İRADE
DESTANI

Ancak bu kez millet, tüm dünyaya örnek olacak
șekilde kendi iradesine sahip çıktı. İradesini
çiğnetmedi, özgürlüklerine yönelen bu saldırıya
karșı direndi. Bağımsızlığına kasteden bu darbeci
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ’ye) karșı
destansı bir kurtuluș mücadelesi verdi. Mücadeleyi millet kazandı.

15 TEMMUZ MARȘI
Karanlık bir gece, kanlı ve derin
Ateșle boyandı yüzü göklerin
Șehitler bağrına uzandı yerin
Zamanın nabzında atan bizimdir
İhanet onların, vatan bizimdir
Müjde verenleriz, korkutan değil
Yurda kardeș kanı akıtan değil
Namluyu millete doğrultan değil
Tankların altına yatan bizimdir
Esâret onların, vatan bizimdir
Hıyânet zehrini akıtmıș dile
Șeytan’ı aldatır bu kahpe hîle
Görmedi insanlar tarihte bile
Bayrağı göğsünde tutan bizimdir
Dalâlet onların, vatan bizimdir
Tuzak kuranlara tuzak kuruldu
Zulümle örülen zincir kırıldı
Ülkeme yeniden mühür vuruldu
Sevdayı toprağa katan bizimdir
Nedâmet onların, vatan bizimdir
Bizimdir ufukta büyüyen yollar
Bizimdir diriliș bekleyen yıllar
Semâya uzansın duâlı eller
Doğan güneș bizim, batan bizimdir
Sefâlet onların, vatan bizimdir
Nurullah GENÇ

15 Temmuz Șehitler Abidesi
Cumhurbașkanlığı Külliyesi

15 Temmuz Șehitler Anıtı
Ressam Reza Hemmatirad

Unutmadık,Unutturmayacağız!
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2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında
Gerçekleştirilen Faaliyetler

Ülke genelinde 15 Temmuz konulu 23.438 seminer düzenlenmiş ve bu seminerlere toplamda 3.679.085 öğrencimiz katılmıştır.

15 Temmuz konusunda düzenlenen 3223 sempozyuma
486.818 kişi katılım sağlamıştır.

2017-2018

Öğrencilerimizin 15 Temmuz Millî İrade Zaferi konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen toplam
42.636 şiir, makale, deneme, kompozisyon, resim, vb. yarışmaya 3.245.046 öğrenci katılmıştır.

Sohbet, söyleşi, panel ve konferans alanlarında 26.572 etkinlik düzenlenmiş; 3.946.644 öğrenci, öğretmen ve veli bu
etkinliklerden faydalanmıştır.

Okullarımızda 15 Temmuz konulu 73.356 adet duvar panosu ve duvar gazetesi hazırlanmıştır.

15 Temmuz hakkında 20.755 farklı dergi, gazete, kitap, broşür
vb. farklı basılı materyal hazırlanmış ve 2.645.202 adet basılan
bu materyaller kamuoyu ile paylaşılmıştır.

15 Temmuz hain darbe girişimi temalı 19.576 resim ve
fotoğraf sergisi düzenlenmiş ve bu sergiler 19.576 öğrencimizin izlenimine sunulmuştur.
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2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında
Gerçekleştirilen Faaliyetler
15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizin esenliği için
hayatını düşünmeden feda eden kahramanlarımız anısına
19.744 etkinlik düzenlenerek şehitlikler, şehit yakınları ve
gaziler ziyaret edilmiş; bu etkinliklere 1.572.099 öğrencimiz
katılmıştır.

15 Temmuz kahramanları anısına düzenlenen; 21.204 sportif
faaliyet 15 Temmuz Millî İrade Zaferi’ne atfedilmiştir. Bu sportif aktivitilere 2.130.875 öğrencimiz katılmıştır.

2017-2018

15 Temmuz Şehitleri anısna 4360 “Hatıra Ormanı” oluşturulmuştur.

Okullarımızda 8.522 drama-tiyatro gösterisi tertip edilmiştir. Hain darbe girişiminin yanı sıra vatan sevgisi ile millî ve
dinî hassasiyetlerimizi de konu alan bu gösterileri 915.615
öğrencimiz izlemiştir.

Menfur darbe girişimi esnasında hayatlarını kaybeden aziz
şehitlerimiz için 34.515 hatim indirilmiştir.

Bu faaliyetlerin haricinde okullarımızda 15 Temmuz destanı
konusunda gerçekleştirilen 11.392 faaliyete 981.996
öğrenci iştirak etmiştir.

ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA,
GAZİLERİMİZİN HATIRASINA SAYGIYLA...
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“Öğretmenlerin Kaleminden
15 Temmuz” Konulu
Deneme Yazma Yarışması
Düzenlendi

2017-2018

15 Temmuz 2016 tarihinde
halkımızın sarsılmaz birliğini
bozmayı amaçlayan kalkışma
girişimi Başkomutan olarak
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
ve Hükûmetimiz, kolluk
kuvvetlerimiz ile halkımızın
kahramanca mücadelesi
sonucunda engellenmiştir. Bu
doğrultuda yüzlerce yıldan beri
birlik ve beraberlik içerisinde
yaşayan aziz milletimizin 15
Temmuz’daki kahramanca
mücadelesi, milletçe direnişi,
cesaretli, dirayetli, kararlı ve dik
duruşu, sokakları, meydanları
boş bırakmadan istiklal ve
istikbaline sahip çıkma kararlılığı
ile ilgili duygu ve düşüncelerin
paylaşılması amacıyla Genel
Müdürlümüzce ortaöğretim
kurumlarında görev yapan
öğretmenler arasında düzenlenen
“Öğretmenlerin Kaleminden: 15
Temmuz” konulu deneme yazma
yarışmasında il birincisi olan
81 eser kitap hâline getirilerek
yayımlanmıştır.
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2017-2018

TEMMUZ

ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA,
GAZİLERİMİZİN HATIRASINA SAYGIYLA...
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2016-2017

“15 Temmuz şanlı direnişi, bu muhteşem
tarihin en başında yerini alacaktır.
Milletimizin, bu üniformalı teröristlerin
elindeki silah ve tank namlularının, uçak
ve helikopter bombalarının karşısında
gösterdiği dik duruşun nesiller boyunca
takdirle anlatılacağına inanıyorum.
Darbe teşebbüsünün ortaya çıkışı ve
yaptığım çağrıyla birlikte meydanlara,
sokaklara çıkan vatandaşlarımın her
birine şükranlarımı sunuyorum. Tankların
önüne kendini siper edip hedeflerine
ulaşmalarını engelleyen, bunun için
hayatını riske atan, yaralanan, şehit
olan her bir vatandaşımız için ne desek
minnettarlığımızı ifade edemeyiz.
Sokağa çıkma imkânı bulamayıp da,
sabaha kadar evinde duasıyla, yüreğiyle,
gözyaşıyla darbe teşebbüscülerine buğz
eden vatandaşlarımın her birine teşekkür
ediyorum. Geçmişteki darbelerin ve
darbe teşebbüslerinin aksine, 15 Temmuz
darbe girişimine karşı tepkisini süratle
ortaya koyan, yayınladıkları bildiriyle
temsil ettikleri milletin şerefine, onuruna,
haysiyetine sahip çıkan milletvekillerimizin
her birini tebrik ediyorum. Siyasi
partilerimizin Genel Başkanlarına, olması
gerektiği gibi, demokrasinin, millî iradenin
safında güçlü bir duruş sergiledikleri
için şükranlarımı sunuyorum. Siyaset
kurumu, 15 Temmuz’daki duruşuyla
onuruna sahip çıkmıştır. İş makinalarını,
otobüslerini, ellerindeki tüm araç ve gereci
darbe girişimini engellemek için sahaya
süren belediyelerimize, kurumlarımıza,
şahsi araçlarını aynı amaçla kullanan
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

15 Temmuz’u unutmadık,
unutturmayacağız!

Șehidim!
Aziz ve mübarek hatıran önünde bir kez daha
söz veriyorum ki;
üzerinden asırlar geçse bile
șehadetinle hayat bulan bu kutlu destanı asla
unutmayacak,
asil ve temiz kanınla suladığın bu toprakları
her hâl ve șart
altında tıpkı senin gibi canım pahasına
koruyacağım!
İnsanı insan yapan hasletlerin, vatanı vatan
yapan değerlerin en
mükemmel örneğini olușturan șanlı direnișini,
vatan așkıyla kutsanmıș bir yașama bilincine
dönüștürecek
ve yarınlara istikamet çizen zaman ötesi bir
ruh olarak muhafaza
edeceğim!

15 Temmuz Șehitler Abidesi
Cumhurbașkanlığı Külliyesi

2016-2017

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Unutmadık,Unutturmayacağız!

