
T.C. 

MU~ VALiLici 


il Milli Egitim Miidiirillgii 


SaYl : 47339225/100/1439339 06.02.2017 
Konu: Ders Seyimi Hkda 

............................. KA YMAKAMLIGINA 
(ilye Mill} Egitim Mtidtirltigti) 

............................ USES! MUDURU1GUNE 

ilgi : MEB. Ortaogretim Genel MtidUrltiguntin 03.01.2017 tarih ve 1381036 sayIll yazlSI. 

Ortaogretim Genel MUdurltiguntin Milli Egitim Bakanhgma bagh ortaogretim 
kurumlannda ogrenim goren ogrencilerin 2017-2018 egitim ogretim yllmda ders seyimine 
ili~kin yazlsl ekte gonderilmi~tir. 

Ekte gonderilen yazl dogrultusunda ilye/okul mudurliiklerince Ders seyim sured 
tamamlandlktan sonra ders kitaplanna yonelik i~ ve i~lemlerin Teb1igler Dergisinde yer alan 
201713 saYIh Genelge ile ekleri kapsammda yiirtitUlerek gerekli tedbirlerin ahnmasl ve 
gerekli hassasiyetin gosterilmesi hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


11 Milli Egitim Mtidtirti 


Ek: 
1 Yazl (2 Sayfa) 
Dagltlm: 
ilye Kaymakamhklan 

Turn Lise Okul Mud. 

Bu evrak gGvenli elektronik imza ile imzalamUl~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 97c3-2ca3-3d72-a3ad-d5cS kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 

MILL! EGITIM BAKANLIGI 

Ortaogretim Genel Mudurltigu 


SaYI : 83203306-10.03-E.1381036 03.02.2017 
Konu : Ders Seyimi 

..................... V ALiLiGINE 
(11 Milll Egitim Mudurltigu) 

jlgi :a) Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi. 
b)Talim ve Terbiye Kurulunun 27/0112014 tarihli ve 6 saylh Karan. 

c) Tahm ve Terbiye Kurulunun 04/09/2014 tarihli ve 81 saYlh Karan. 

y) Talim ve Terbiye Kurulunun 01107/2014 tarihli ve 63 saYlh Karan 
d) Talim ve Terbiye Kurulunun 02/0612014 tarihli ve 50-51 saylh Kararlan. 

e) Tahm ve Terbiye Kurulunun 30105/2014 tarihli ve 43 sayIll Karan. 
£) TaHm ve Terbiye Kurulunun 15/07/2015 tarihli ve 51 saylh Karan. 

g) Talim ve Terbiye Kundunun 12/0112016 tarihli ve I saylh Karan. 
g) Talim ve Terbiye Kurulunun 29106/2016 tarihli ve 41-43-45-47 ve 49 saYlh 

Kararlan. 

h) Ocak 2017 tarihli ve 2712 sayIll Tebligler Dergisi. 

Bakanhglmlza bagh ortaogretim kurumlannda ogrenim goren ogrencilerin ders 
seyimine ili§kin hUkUmler; ilgi (a) Yonetmeligin "Ders seyimi" ba§hkh 11 inci maddesi ile 
ilgi (b), (c), (y), Cd), (e), (£), (g) ve (g) KararlaI"da yer almaktadlr. Uygu1amada birligin 
saglanmasl aylsmdan a§agldaki aylldamalann yapIlmasma ihtiyac; duyulmu§tur: 

2017 -2018 egitim ogretim yIlmda sec;meli derslerin belirlenmesiyle ilgili olarak; 

1- Okulun fiziki imldinlan, mevcut ogretmen durumu, dersierin program ic;eI'ikleri, 
zorunlu derslerin ve ki§isel geli§imin desteklenmesi, yapllmakta olan mufredat degi§ikligi ve 
egitim politikalanmlzm ge1ecek vizyonu dikkate almarak okul yonetimince en fazla 10 farkh 
sec;meli ders belirlenecektir. Seyilen bu dersler ikinci donemin ilk haftasmda e-Okul sistemi 
uzerinden Win edilecektir. 

2- Sec;meli derslerin amaCI, tamtlml ve sec;imiyle ilgili aylkiamalar oIeul 
mildilrlilklerince ikinci donemin ilk haftasmda ogrencilere ve velilere duyurulacaIe; slmf 
rehber ogretmeni ve I'ehberlik ogretmeni/ogretmenleri tarafmdan ogrencilere ve velilere 
gerekli bilgilendirmeler yapIlacaktlL 

3- Ders seyimi ise ikinci donemin ikinci ve ilc;ilncil haftalannda ogrencilerin talepleri 
dogrultusunda yapllarak e-Okul sistemine i§lenecektir. 

4- Derslerin oku1 tilrlerine ve smlf duzeylerine gore, haftahk kay saat ve kac; kez 
seyilecegi gibi i§ ve i§lemler ilgi (a) yonetmelik hilkilm1eri ve (b), (c), (C;), (d), (e), (£), (g) ve 
(g) Kararlar dikkate almarak yapIlacaktlr. 

5- Silresi iyerisinde ders sec;imi yapmayan ogrencilerin sec;meli dersleri okul 
yonetimince belirlenecektir. 

Adres: Atatilrk Bulvfin No:98 Bakanltklar I ANKARA Aynnllh bilgi ir;:in: Erol Gt'NA Y Uzm. 
Elelmonik fig: www.rneb.gov.u· Tel: (0312) 41326 91 
c-Posta: ogll1_mevzuat(atmch.gov.tr Faks: (0312) 418 0739 

8u evrak giivenli elektronik imza ile imzalanl11l$lIr. http://evraksorgu.l11cb.gov,lradresinden 932a-f3bc-32b8-82e9-elbe kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.l11cb.gov,lradresinden


6- 9 uncu smlfa yeni ba$layacak ogrencilerin ders secimi ile seci1en derslerde 
degi$iklik yapIlmasma ili$kin i$ ve i$lemler yeni egitim ogretim yIlmm ilk haftasl iyerisinde 
yapllacaktlr. 

7 - En az 10 ogrencinin talebi dogrultusunda ogretime ayllan seymeli ders/derslerin 
ogrenci saYIsmda Yll icerisinde azalma olsa bile ders yllI sonuna kadar bu derslerin 
ogretimine devam edilecektir. 

8- Ders secim sureci tamamlandlktan soma del's kitaplanna yonelik i$ ve i~lemler ilgi 
(h) Tebligler Dergisinde yer alan 2017/3 sayJlI Genelge ve ekleri kapsammda yururtilerek 
gerekli tedbirier almacakttr. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

YusufTEKiN 

Bakan a. 
Milste$ar 

Dagltlm: 

Geregi : Bilgi: 

B Plam APlam 
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