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2. Tüm il ve ilçelerde orta ögretim ögrencilerininin katilabilecegi “Birinci dünya Savasi’nda Ermeni
Isyani ve Faaliyetleri” konulu kompozisyon yarismasi düzenlenecektir. Bu yarismalar EK-2 deki
açiklamalar dogrultusunda gerçeklesecektir. Buna göre her il kendi düzeyinde yarismalar yapacak, bu
yarismalar 2002 – 2003 ögretim yili sonuna kadar sonuçlandiralacak, birinci olan kompozisyonlar
01. Eylül 2003 tarihine kadar Bakanligimiz Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligina gönderilecektir.
Burada yapilan gegerlendirme sonucunda Türkiye genelinde dereceye giren kompozisyonlar
belirlenecek ve Bakanligimizca çikarilan Bilim ve Aklin Aydinliginda EGITIM dergisinde yayinlanacaktir.

Egitim Faaliyetlerinin planlanip gerçeklestirilmesinde, il ve ilçe milli egitim müdürlükleri ile okul
müdürlüklerince gerekli duyarlik gösterilecektir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin CELIK
Milli Egitim Bakani
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ILGI: Milli Egitim Bakanligi, Talim ve Terbiye Kurulu Baskanliginin, 11.10.2002 tarih ve
011832-2002/85 sayili Genelgesi
“Asilsiz Soy Kirim iddialariyla Mücadele” kapsaminda Bakanligimizca sürdürülen çalismalar
çerçevesinde”Ermeni Yunan-Pontus ve Süryani” iddialarina iliskin konularin ilkögretim 5 ve 7. sinif
Sosyal Bilgiler Dersi Ögretim Programlari ile orta ögretim programlarin 2. ve Türkiye Cumhuriyeti
Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersleri Ögertim Programlarinda yer almasi,Talim ve Terbiye Kurulunun
14.06.2002 tarih ve 272-273 sayili Kararlariyla kabul edilerek Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayili,
Agustos 2002 tarih ve 2539 sayili Tbligler Dergisinde yayinlanmis. 2002-2003 ögretim ylilinda
uygulanmaya konulmustur.
Baskanligimizca tarih ve sosyal biligler ögretmenlerini ve ilkögretim müfettislerini “asilsiz soy kirim”
iddialari konusunda bilgilendirmek ve ögretim programlarinin bu amaca uygun olarak islenmesini
saglamak için gerekli hizmet içi egitim etkinlikleri ILGI G[unreadable] dogrultusunda il ve ilçe milli
egitim müdürlüklerince gerçeklestirlimistir.
Birlik ve bütünlügümüze yönelik her türlü tehdide karsi yapilacak en önemli mücadele, tarihi gerçekleri
güçlü bir uslupla ifade edebilen bir gençlik yetistirmek ve kamuoyu olusturmaktir. Egitim dinamik ve
süreklilik gerektiren yapisi içinde bu konuda nitelikli bir egitim saglanmasi esastir. Nitelikli ve etkili bir
egitim için sinif içi etkinliklerin, ögrencinin katilimci olacagi ögretim ilke ve teknikleri yaninda çesitli
faaliyetlerle da desteklenmesi gerekmektedir. Bu baglamda:
1. Ilkögretim ve orta ögretim kurumlarinda “Ermeni iddialarinin asilsiz oldugu” temasini isleyen
konferanslar düzenlenecektir. Bu konferanslar, ögrencilerin düzeylerine uygun ve ögretim
programlarindaki ilgili konularina göre, egitim bölgelerinde birkaç okulun birlikte katilabilecegi sekilde
planlanabilecektir.
Konferanslar il ve ilçe milli egitim müdürlüklerince planlanarak 2002-2003 ögretim yili ders kesimine
kadar gerçeklestirilecektir. Bu konferanslarda seminerlere katilmis ögretmenler ile çevrede bulunan
yüksek ögretim kurumlarinda görevli olan uzman akademisyenlerden yararlanilacaktir.
Konferanslarda EK-1’de sunulan kaynaklardan yararlanilabilecek ve mümkünse canli sahitlerin
anilarini anlatmalri saglanacaktir. Asilsiz soy kirim iddialari konusunda TRT, Yüksek Ögretim Kurulu
Baskanligi ve Kültür Bakanligi ile bazi üniversiteler bünyesinde hazirlandigi bilinen CD`lerin temin
edilmesi durumunda, konu CD`lerden de yararlanarak dinleyicilere sunulabilecektir.

