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T.C. 


MUS VALiLiGi 

il Milll Egitim Mudurlugu 


SaYl : 32026198-841.99-E.2435800 24.02.2017 
Konu : ilkogretim Kurumlan Haftahk Ders 

Cizelgesinde Y apIlan Degi~iklikler 

.............................. KAYMAKAMLIGINA 

ilye Milli Egitim Mudfuii 

.. .. .. r;" 
.............................. MUDURLUuUNE 


Bakanhglmlzm, ilkogretim kurumlan haftahk ders yizelgesi uygulamalarma yonelik 
yapIlan nicel ve nitel ar~tIrma sonuyIanyIa birlikte egitim yoneticileri, maarif mufetti~Ieri, 
ozel okul temsilcileri, ye~itli sivil toplum kurulu~u temsilcileri, ogretmen, ogrenci ve 
velilerimizden de alman gorii~ ve onerileri dogrultusunda ilkokul ve ortaokullarda 
uygulanan haftahk ders yizelgesi giincenenmi~ ve ilgi Kurul Karanyla kabul edilmi~tir. 

Buna gore; 2017-2018 egitim ogretim YJhndan itibaren uygulanacak olan ilkogretim 
Kurumlan Haftahk Ders Cizelgesinde YapIlan Degi~ikliklere i1i~kin BakanlIglmlz Temel 
Egitim Genel MUdiirli.igunun 21102/2017 tarih ve 2251529 sayIll yazIlan ekte sunulmu~tur. 

Bilgilerinizi ve bahsi geyen konularla ilgili olarak okul mudfulUklerimizce ogretmen, 
ogrenci ve velilerimizin bilgilendirilmesi hususunda geregini rica ederim. 

Metin iLCi 

Vali a. 

Milli Egitim Mudurii 

EKLER: 

Yazl (2 Sayfa) 

DAGITIM: 


TUm ilye Kaymakamhklarma 


Tum ilkogretim Kurum Mud. 


Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile imzaJarum~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 2af8-3d13-33ba-9453-74d8 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


~ T.e. 

MiLLIEGiTiM BAKANLIGI 


Teme1 Egitim Gene1 Miidiirliigu 


Sayt : 43769797-1O.07.02-K2251529 21.02.2017 

Konu : i1kogretim Kurum1an Haftahk Ders 
Cizelgesinde Y apIlan Degi~iklikler 

DAGITIM YERLERiNE 

i1gi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmm 21.02.2017 tarihli ve 79031618-l21.01-E. 
2203565 saYlh yazlSI eki 20.02.2017 tarihli ve 10 saYlh Kurul Karan eki ilkogretim 
Kurumlan (ilkokul ve Ortaokul) HaftalIk Ders Cizelgesinin Seymeli Dersler ve 
Aylklamalar Boliimlerinde Degi~iklik Yapl1masl. 

b) Talim ve Terhiye Kurulunun 17.02.2017 tarihli ve 8 saYlh Karan eki "Ortaokul 
ve imam Hatip Ortaoku1u Yaljayan Diller ve Lehyeler Dersi (Amavutya; 5, 6, 7 ve 8. 
SmIflar) Ogretirn ProgramJ". 

c) Talim ve Terhiye Kuru1unun 17.02.2017 tarihli ve 9 sayth Karan eki "Ortaokul 
ve imam Hatip Ortaokulu Yaljayan Diller ve Lehye1er Dersi (Bo~nakya; 5,6, 7 ve 8. 
SmIflar) Ogretim Programl". 

c) Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmm 21.02.2017 tarihli ve 79031618-121. 01
E. 2203565 sayI1l yazlSl. 

Bakanhglmlzm, ilkogretim kurumlan haftahk ders yizelgesi uygulamalanna yonelik 
yapdan nicel ve nitel ara~tlrma sonuylanyla hirlikte egitim yoneticileri, maarif miifetti~leri, 
ozel okul temsilcileri, ye~itli sivil toplum kurulu~u temsilcileri, ogretmen, ogrenci ve 
ve1ilerimizden de alman gorii~ ve oneriler dogrultusunda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan 
haftahk ders yizelgesi giincellenmi~ ve ilgi (a) Kurul Karanyla kabul edi1mi~tir. 

Buna gore; 2017-2018 egitim ogretim yllmdan itibaren uygulanacak olan ilgi (a) 
Cizelgeye gore; 

-Seymeli dersler boliimiinde "Din, Ah1ak ve Degeder" alam altlnda yer alan "Hz. 
Muhammed' in Hayatl" isim1i dersin adl "Peygamberimizin Hayatl" olarak degi~tirilmi~tir. 

• Seymeli dersler boliimiinde Sosyal Bilimler alanl altmda yer alan ve ortaokul 6 veya 7. 
smIflarda haftada 2 ders saati olarak okutulan "Halk Kiiltiirii" dersi ortaokul 5, 6, 7 ve 8. 
smIflarda haftada 2 ders saati olarak okutulacaktIr. 

• Ogrencilerimizin ilgi ve ihtiyaylan ile kamuoyundan gelen talepler de dikkate almarak 
seymeli dersler boliimiinde Sosyal Bilimler alam altlnda ortaokul 5, 6, 7 veya 8. slmflarda 
haftada 2 ders saati okutulmak iizere ilk kez seymeli "Kent Kiiltiirii" dersine yer veri1mi~tir. 

-ilgi (a) Cizelgenin Aylklamalar holiimiine; "Okullarda seymeli ders uygulamasl 
konusunda esneklik saglanacak ve her okul yonetimi kendi imkanlan dogrultusunda 
yizelgenin seymeli dersler bOliimiinde yer alan azami lO dersten bir grup olu~turacaktrr. 
Ogrenciler, kendi okullarmda okul yonetimi tarafmdan ol~turulan gruptan derslerini 
seyecektir". ifadesi 2. madde olarak eklenmi~tir. 

Adres: Atatiirk Blv. 06648 KlZllay/ANKA.R.A Aynlltlhbilgi iyin: Senay KOSE 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: 0 312 4131608 
E-posta: tegm_ ogretimmateryalleri@meb.gov.tr Faks: 03124254049 

Bu evrak gtlvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e876-2fOf-3654-81 bf-fOb8 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
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• ilgi (a) <;izelgenin A~lklamalar boliimuniin 6 nCl maddesi; "Sanat ve Spor grubunda 
yer alan Gorsel Sanatiar, MUzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler dersleri ogrencilerin tercihlerine 
bagh olarak iki (2) ya da dort (4) ders saati olarak sec;ilebilir" ~eklinde yeniden 
dUzenlenmi~tir. 

• ilgi (a) <;izelgenin Ac;Iklamalar boliimiiniin 8 inci maddesi; "isteyen okullarda on (10 
ders saatine kadar okul ve c;evrenin ~artlan He ogrencilerin bireysel ozellikleri ve ihtiyac;lan 
dikkate ahnarak okul yonetiminin karanyia her wiu egitici faaliyet uygulanabilir. (Omegin 
sanat etkinlikleri, sportif c;ah~malar, sosyal ve kUlwel etkinlikler, yabancl dil vb.)" ~eklinde 
degi~tirilmi~tir. 

Diger taraftan, velilerimizin, ogrencilerimizin ve kamu kurum ve kurulu~lan ile sivil 
toplum kurulu~lanmn talepleri degerlendirilerek sec;meli "Y~ayan Diller ve Lehc;eler" dersi 
altmda okutulmak uzere "Amavutc;a" ve "Bo~nakc;a" derslerine ait ogretim programlan 
hazulanml~ ve 2017-2018 egitim ogretim yIlmdan itibaren ortaokullanmlzda uygulanmak 
uzere ilgi (b) ve (c) Kurul Kararlanyla kabul edilmi~tir. 

Bu baglamda, Genel Mudurlugumuzce gerc;ek1e~tirilen ogretim programlan giincelleme 
c;ah~malan ile ilgi (a) <;izelgede gerc;ekle~tirilen degi~iklikler de dikkate ahnarak 2017-2018 
egitim ogretim yllmda ogretmenierimize ve ogrencilerimizin hizmetine sunulacak ders 
kitaplan ile ogretim materyallerinin hazuhk c;ah~malan da devam etmektedir. 

Bilgilerinizi ve bahsi gec;en konularla ilgili olarak okul mudurluklerimizce ogretmen, 
ogrenci ve velilerimizin bilgilendirilmesi hususunda geregini arzl rica ederim. 

YasinVURAL 

Bakan a. 


Genel Mudur V. 


Ek: iIgi (C;) yazl ve ekleri Kuru! Kararlarl 

DAGITIM 
Ave B Plam 

Adres: Atatilrk Blv. 06648 KlzI1ay/ANKt\Ri\ AYl1ntJil bilgi iyin: $enay KOSE 
Elektronik Ag: "'\'lw.meb.gov.tr Tel: 03124131608 

tegm_ ogretirnrnateryalleri@meb.gov.tr Fales: () 3124254049 

Bu evrak glivenli elektronik irnza ile imzalamru~llr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden e876-2fOf-3654-81 bf-fOb8 kodu ile teyit edilebilir. 
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