
T.e. 
MU~ vALiLici 

il Milli Egitim Miidiirliigii 

SaYl : 47339225/100/ 12933621 16.11.2016 
Konu: Yazdi ve Uygulamah Smavlar 

............................. KA YMAKAMLIOlNA 

(ilye Milll Egitim Mtidtirltigu) 


.... .. .......... .. ..... LiSESi MUDURLUOUNE 


Ilgi : MEB Ortaogretim Genel Mtidtirli.igilntin 14111 /2016 tarih ve 12799912 sayill yazisi. 

Ortaogretim Genel Mtidtirtili.igtintin, ortaogretim kurumlannda okutulmakta olan "Dil 
ve Anlatlm" dersi ile "Turk Edebiyatl" dersi birle~tirilerek "Turk Dili ve Edebiyatl" dersi 
olarak 2016-2017 egitim ve ogretim yilmdan itibaren 9 uncu smIflardan ba~lamak tizere 
kademeli olarak okutulmaya ba~lanmasl ile ilgili yazisl ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Sebahattin EKE 
Vali a. 

il Milli Egitim Mtidilr V. 

Ek: 

1 Yazl 

DagItlm: 

ilye Kaymakamhklan 

Lise Mtid. 


Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6fOa-09f4-39a 1-8096-55c6 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Ol1aogretim Genel Miidiirliigii 


SaYI : 83203306-1 0.03-E. 12799912 14.11.2016 
Konu :Yaz1l1 ve Uygulamah Smavlar 

................vALiLiGINE 
(il Milll Egitim MiidiirlUgii) 

ilgi : a) Milll Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi. 
b) Talim ve Terbiye Kurulunun 29107/2015 tarihli ve 59 ile 63 saydl Kararlan. 

Bakanhglmlza bagh resml ve ozel ortaogretim kurumlannm i~ ve i~lemleri ilgi (a) 
Yonetmelik hiikiimleri c;:erc;:evesinde ytiriitiilmektedir. 

Yonetmelikte 2811 0/20 16 tarihli ve 29871 saydl Resmi Gazete'de yaYlmlanarak 
ytiriirli.ige giren degi~ikliklerden "Yazdi ve uygulamah smavlar" ba~hkh 45 inci madden in 
birinci f!l<rasmm (h) bendinde "Dil ve anlatlm ile yabanci dil derslerinin stnavlart dinleme, 
konu~ma, okuma ve yazma becerilerini oh;mek ir,:in yazdi ve uygulamall olarak yaplhr. " 
hiikmiiniin uygulamasma yonelik "Dil ve Anlatzm" dersinin degerlendirilmesinde ya~anan 

tereddiitlere ili~kin olarak a~agldaki aC;:lklamalann yap!lmasma ihtiyac;: duyulmu~tur. 
ilgi (b) Kurul Kararlan geregi, ortaogretim kurumlannda okutulmakta olan "Dil ve 

Anlatlm" dersi ile "Turk Edebiyatl" dersi birle~tirilerek "Turk Dili ve Edebiyatl" dersi olarak 
2016-2017 egitim ve ogretim yIimdan itibaren 9 uncu s!nlf1ardan ba~lamak i.izere kademe1i 
olarak okutulmaya ba~lamTI1~tJr. 

Bu nedenle, ilgi (a) Yonetmeligin degi~ik 45/l-(h) maddesinin "Dil ve Anlatlm" ile 
ilgi (b) Kuru I Kararlanyla uygulamaya konulan "Turk Dili ve Edebiyatl" dersini 
kapsayacagmdan bu ders ic;:in de yazdi ve uygulamah olmak iizere en az iki smav yapdmasl 
esastlr. 

Aynca, aym maddenin birinci flkrasmm (a) bendinde gec;:en "... en az iki yazdi stnav ... " 
ifadesinden, programm ozelligine gore yazdi ve uygulamah dersler ic;:in yazdi ve uygulamah 
olmak iizere en az iki smavm yapllmasl gerektigi anla~llmahdlr. 

Smavlann nasll yapllacagl ve ogrenci ba~ansmm nasd olc;:iilecegine ili~kin hususlar ise 
"Zumre Ogretmenler Kurulu "nda belirlenerek karar altma almacaktlr. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 
Ercan TURK 

Bakan a. 
Genel MOdiir 

DagltJm: 
Geregi: Bilgi: 
- B Plam - Mes1eki ve Teknik Egitim Gene1 Mi.idi.irli.igilne 

- Din Ogretimi Genel Miidiirli.igi.ine 
- Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MiidOrli.igOne 
- Oze1 Ogretim Kurumlan Genel Miidilrli.igiine 

- Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgma 

.'\<Ires: ;\[,ttLirk Bulvan No:98 8,lkanllklar l ANKARA Aynnlili bilgi i(,:in: Erol cerNA Y cg Uzm . 
r:lcklron ik 8g: IVww.meb.gov.lr Tel: (0 .1l2) 413 26 91 
c-Po,ta: ogtn_rnevZU31@meb.gov.tr Faks: (0 3 I 2) 4 I 8 07 39 

Bu evrak glivenli elektronik imza ile imzaJanmt~ttr. hllp:llevraksorgu.meb ,gov.tr adresinden cab2-196b-3c2b-bld8-46cc kodu ile teyit edilebilir. 

http:hllp:llevraksorgu.meb,gov.tr

