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MENTEġE KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ RESMĠ TÖREN VE PROGRAMLARDA 

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR  

 

Amaç:  

 1 – Ġlçemize bağlı her tür ve seviyedeki resmî ve özel 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki; Bilimsel, sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki öğrenci kulübü ve toplum 

hizmeti çalıĢmaları, belirli gün ve haftalar kapsamındaki anma 

günleri, Ulusal ve Resmî Bayramlarda yapılacak törenler ve 

eğitim kurumlarındaki diğer tören program ve faaliyetlerin usul 

ve esaslarını belirlemektir. 

2. Bayramların anlam ve önemine uygun olarak coĢku ile 

kutlanmasını sağlamak, Atatürk’e ve ilkelerine bağlılığı 

geliĢtirmek ve ulusal birliği pekiĢtirmek, 

3. Ulusal ve Resmî Bayramlarda yapılacak törenleri 

düzenlemek, koordinatör okul ve kurumları belirlemek, resmî ve 

özel okul ve kurumların bu konuyla ilgili hizmetlerinde 

uygulamada birlik sağlamak, 

4. Muğla Valiliği, Muğla Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

diğer kurum ve kuruluĢlarla ortak yapılan tören, program, sergi, 

açılıĢ veya her türlü sportif ve sosyal, faaliyetlere yönelik 

düzenlemelere dayanak olacak esasları belirlemektir. 

Kapsam  

 1- Bu Usul ve Esaslar; Ġlçemize bağlı her tür ve 

seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; 

öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, 

sanatsal, sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti 

kapsamındaki sosyal etkinlikler, Ulusal ve Resmî Bayramlarda 
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yapılacak törenler ile her türlü tören programlara ait usul ve 

esasları kapsar.  

Dayanak 

  1- Bu Usul ve Esaslar; Ulusal ve Resmi Bayramlar Ġle 

Mahalli KurtuluĢ Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde 

Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği, Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 

24.08.2003 Tarih ve 25209 Sayılı 18 Mart ġehitler Günü ve 19 

Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında 

Yönetmelik ile 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanunu,   

 Tanımlar:  

           1- Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını  

b) Valilik: Muğla Valiliğini 

c) Kaymakamlık:  MenteĢe Kaymakamlığını 

d) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü: Muğla Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğünü  

e) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: MenteĢe Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünü 

 

Tören-Program Düzenleme ve Uygulama Usul / 

Esasları 

Madde-1) Muğla MenteĢe ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

bünyesinde faaliyet gösteren ilkokul ortaokul ve lise 

müdürlüklerinden resmi bayram ve törenlerin Ġl ve ilçe 

programlarını hangi okul ile iĢbirliği içinde hazırlanacağı eğitim 

kurumu müdürler kurulunda belirlenir. 
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Madde-2) Müdürler kurulunda program icra etme görevi 

verilen okul müdürlükleri ile Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 

Eylül ayı içerisinde bir planlama toplantısı yapılır belirli gün ve 

haftalar takvimi uyarınca Ġl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

aracılığı ile programın gerçekleĢeceği mekânın tahsisi sağlanır. 

Mekân tahsisi yapılırken prova günleri tahsise dâhil edilir. 

Madde- 3)  Milli Eğitim Müdürlüğünce program 

hazırlama görevi verilen okullar Program içeriklerini Türk Milli 

Eğitiminin Genel Amaç ve Ġlkelerine aykırılık teĢkil etmeyecek 

Ģekilde hazırlayarak ( Program müzikleri, görseller, sunum, 

senaryo, vb her türlü yazılı, görsel ses içerikleri)  dosya halinde 

(Ek-1) Ġlçe Milli Eğitim müdürlüğünün onayına sunar. 

Madde- 4)  Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulan 

dosyalar Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eser inceleme 

komisyonunca incelenir, Valilik Program ve Törenlerinin 

hazırlanmasında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde 

diğer programlarda Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilgili okula 

çalıĢma onayı verilir.  

Madde- 5) ÇalıĢmalar Ġl Ġlçe ve Okul Müdürlüğünün 

ilgili birimlerince iĢbirliği içerisinde yürütülür. 

Madde- 6)  Programın sergileneceği mekâna uyumun 

sağlanması ve programdaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla; 

çalıĢmalar programın gerçekleĢeceği günden en az 7 iĢ günü 

önce 1. prova, 3 iĢ günü önce 2.prova, 1 iĢ günü önce 3. prova 

olmak üzere Ġl/Ġlçe ve okul komisyonlarınca belirlenen günlerde 

az üç kez prova yapılır. Provaya Ġlçe ve okul yetkilileri katılır ve 

Ġl temsilcileri de provalara davet edilir. 

Madde -7) Program sunucusu, Tören komutanı ve 

Ġstiklal MarĢını okutacak görevliler Ġl/Ġlçe Milli Eğitim 

müdürlüğünce belirlenir. 

Madde-8) Program icra edecek okul Müdürlüğü Protokol 

mensuplarını karĢılama, davetlilerin kabulü, öğrenci ve diğer 
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katılımcıların yerlerinin gösterilmesi ve oturma düzeninin 

sağlanması ile salondaki tertip düzenin korunması için yeterli 

sayıda öğretmen ve öğrenci görevlendirir. 

Madde- 9) Program icra edecek okul müdürlüğü günün 

anlam ve önemine uygun, davetliler için yaka kartı, tanıtım ve 

bilgilendirme broĢürü ile protokol mensupları için program 

bülteni hazırlar program dosyası ile onaya sunar. (Ek-2) 

Madde-10) Program icra edecek okul müdürlüğü 

programın gerçekleĢeceği salonu günün anlam ve önemine 

uygun görsellerle donatmak, sahnenin tertip düzen ve programın 

içeriğine uygun olacak Ģekilde görsel anlamda düzenlenmesini 

sağlar. 

Madde-11) Program icra edecek okul müdürlüğü 

programda görevli öğrenci, öğretmen ve yöneticileri tanıtıcı yaka 

kartları tertip eder. 

Madde-12)  Salon programlarına menteĢe merkez 

mahallelerde buluna okullardan planlamaya dâhil edilen ortaokul 

ve liseler 15 öğrenci 1 öğretmen ve okul müdürünün katılımı ile 

programın icra edileceği salonda program saatinden 15 dk önce 

yerlerini almıĢ bulunurlar.  

Madde-13) Programa katılımcı olarak gelen okullar 

program bittikten sonra protokol mensupları ve diğer 

katılımcıların salonu terk etmesinin ardından salon çıkıĢ kapısına 

en yakın okulun önceliğinde çıkıĢ yapılır.  

Madde-14) Programda görev alacak öğrenciler ile 

programın sergilendiği gün katılımcı olarak belirlenen öğrenciler 

gönüllülük esasına dayalı öğrenci velisi muvafakati ile okul 

yönetiminin gözetimi ve denetiminde katılımları sağlanır. Okul 

dıĢında yapılacak provalar da görevli yönetici, öğretmen ve 

öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

hükümlerince izinli sayılır. 
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Madde-15) Tören ve salon Programlarına katılımcı 

olarak gelecek öğrenci öğretmen ve yöneticiler yürürlükteki 

resmi kıyafet tertibine uyumlu giyinirler. 

Madde-16) Çelenk törenine okullar 4 x 11 li okul ve 

öğrenci sayısı dikkate alınarak Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

planlamasına göre bir veya 2 öğrenci gurubu ile açık alan tören 

programına okul öğrenci sayısı dikkate alınarak 4 x 11 li en az 2 

öğrenci grubu ile katılırlar.  

Madde-17) Yönetici ve öğretmenlerin törenlere katılımı 

hususunda Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bir sayı 

belirtilmediği takdirde okul müdürlüğü tarafından ‘Milli Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ 

geziler bölümündeki yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi 

maddesi uyarınca belirlenen sayılarda öğretmen ve yöneticinin 

katılımı sağlanır. 

Ancak öğrenci gözetim ve denetiminin daha verimli 

sağlanması açısından okul müdürünün ihtiyaç duyması halinde 

yönetici ve öğretmen sayısı arttırılabilir. 

Madde-18) Okullar çelenk törenine öğrenci gurupları, 

bayrak, flama ile ve açık alan kutlama törenlerine öğrenci 

gurupları, bayrak, flama ve okul afiĢi ile katılırlar. 

Madde-19) Tören geçiĢleri; ilkokul ortaokul ve lise 

sıralaması dikkate alınarak okulların 4 X 11 li öğrenci 

guruplarının baĢında okul müdürü,  okul müdürünün arkasında 

okul afiĢi ve öğrenci guruplarının sağında, baĢta ve sonda 

guruplardan sorumlu öğretmenlerin katılımı ile eĢ zamanlı 

serbest adım düzeninde yapılır. Tören yürüyüĢüne katılan 

öğrenci öğretmen ve yöneticiler üzerlerinde çanta vb. 

aksesuar bulundurmazlar. 

Madde-20) Çelenk sunma ve kutlama tören 

programlarına katılan gurupların baĢında okulun beden eğitimi 

öğretmenlerinden en az bir tanesi görevlendirilir, görevlendirilen 
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beden eğitimi öğretmenleri Ġlçe/Ġl tören komutanı ile iĢbirliği 

içinde hareket eder, okul gurubunun tertip ve düzeninden 

sorumlu olur. Beden eğitimi öğretmeni olmayan okullarda bu 

görev okul müdürünce bir öğretmen veya yöneticiye verilir. 

Madde-21) Çelenk sunma ve kutlama tören 

programlarında kullanılacak bayrak ve flamalar uygulamada 

birlik sağlamak amacıyla okul türü ve seviyesine göre Ġl / Ġlçe 

tören komitesince belirtilen formata uygun olur. 

Madde-22) Tören geçiĢi yapılacak tören programlarında 

görev alacak tören bandosunun görevlendirilmesi Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünce yapılır. 

Madde-23) Tören bando takımında malzeme araç gerek 

kıyafet ve her türlü aksesuarda görev alan okula ait herhangi bir 

iĢaret, logo, isim vb. ibare yer almaz. 

Madde-24) Tören geçiĢi esnasında okullarımızın tanıtım 

künye metinlerinin sade ve anlaĢılır düzeyde hazırlanarak ilgili 

okullarca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tören tarihinden en geç 

5 gün önce teslim edilir. 

Madde-25: Ġlçemize bağlı her tür ve seviyedeki resmî ve 

özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının katılımı ile 

gerçekleĢecek; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalıĢmaları, belirli 

gün ve haftalar kapsamındaki anma günleri, Ulusal ve Resmî 

Bayramlarda yapılacak törenler ile tören program ve 

faaliyetlerinin Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve Temel 

Ġlkelerine uygun coĢku içinde geçirilmesi için gerekli yarıĢma, 

etkinlik ve organizasyon iĢlemlerinde Valilik organizasyonları il 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile ĠĢbirliği içinde diğerleri Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünce gerçekleĢtirilir. 

Madde-26: Bu yönergede bulunmayan bir hususun 

belirmesi durumunda, okul yönetimi Ġl/Ġlçe Milli Eğitim 

müdürlüğü ile müzakere ederek, Ulusal ve Resmi Bayramlar Ġle 
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Mahalli KurtuluĢ Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde 

Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği, Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile 

Okul kurumun tabii olduğu genel yönetmelik ve Milli Eğitim 

Bakanlığı genel mevzuatına uyum sağlanarak iĢlem yapılır. 
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EKLER 

 

EK 1 PROGRAM DOSYA KAPAĞI 

EK 2 GÖREVLĠ YAKA KARTI 

EK 3 PROGRAM DOSYASI SAYFA TASARIMI 

EK 4 PROGRAM GÖRSEL VE SES MATERYALĠ 

EK 4 PROGRAMDA GÖREV ALAN PERSONEL 

EK 5 PROGRAMDA GÖREV ALAN ÖĞRENCĠLER 
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EK 1PROGRAM DOSYA KAPAĞI 

 
T.C. 

MUĞLA VALĠLĠĞĠ 
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

 

 
…………………………… Programı 

(Ay  2019) 

MUĞLA 

                                        
                                   

 

okul 

logosu 
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EK 2 GÖREVLĠ YAKA KARTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı :  
Branşı         :  
Okulu         :  
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EK 3 PROGRAM DOSYASI SAYFA TASARIMI 
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EK 4 PROGRAM GÖRSEL VE SES MATERYALĠ 
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EK 5 PROGRAMDA GÖREV ALAN PERSONEL 

PROGRAMDA GÖREV ALAN YÖNETĠCĠ VE 

ÖĞRETMENLER 

ADI SOYADI ALANI GÖREV YERĠ GÖREVĠ 
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EK 6 PROGRAMDA GÖREV ALAN ÖĞRENCĠLER 

PROGRAMDA GÖREV ALAN ÖĞRENCĠLER 

ADI SOYADI SINIFI OKULU 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


