
T.e. 

MUS VALiLiGi 


il Mill! Egitim Mudurlugu 


SaYl : 32026198-115.01-E.10333464 05.07.2017 
Konu : Biti~ik Egik Yazt ve Dik Temel Yazl 

Kullammt 

....................................... KA YMAKAMLIGINA 

i1ge Milli Egitim Miidiirliigu 


....................... .iLKOKULU MODDRLUGUNE 


Bakanhgtmtz Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin 05/07/2017 tarih ve 10278432 sayth 
yazlsmda; Bakanhgtmtz ve Genel Miidiirliigiimiiziin yiikiimliiliiklerinin bulundugu ge~itli stratejik 
plan1ar ile eylem planlan da dikkate ahnarak egitimde niteligi artmna 9ab~malan kapsammda ekli 
yaztdaki ilgi yazl ekindeki 9ize1gede yer alan derslerin 21. yiizytl becerilerini kapsayan, milli ve 
manevi degerleri benimseyen, ya~amla ili~kilendiri1ebilir sadelikte olmasma yonelik 6gretim 
programlarl giincelleme 9ah~malan kapsammda Tiirkye (1-8. Smtflar) Dersi Ogretim Programt'mn da 
giincelleme yah~malan tamamlanml~ olup 2017-2018 egitim ogretim ytlmdan itibaren uygulanmasl 
plan1andlgl belirtilmektedir. 

Tiirkye (1-8. Slmflar) Dersi Ogretim Programl'na gore; 2017-2018 egitim 6gretim Yllmdan 
itibaren okullanmtzda dik temel harf uygulamasma da geyi1ecegi ongori.ilmii~ ve 23 MaYls 2017 
tarihinde BakanllglmIzda "ilk Okuma Yazma Ogretimi Bilgilendinne ToplanttsI" ile kamuoyu 
bilgilendirilmi~tir. 

Buna gore, 2017-2018 egitim ogretim YIhmn ogrencilerimiz, 6gretrnenlerimiz ve velilerimiz 
iyin daha verimli geyirilmesi ve giincellenen soz konusu ogretim programmm da uygulamadaki 
etkililiginin artmhnasl amaclyla Eyliil 2017' de 1. smifa ba~layan 6grencilerimiz dikkate almarak 
Bakan1IgtmlZCa dagittlacak ogretim materyalinin miktannm belirlenebilmesi iyin 1. smlfi okutacak 
simf ogretrnenlerimizin, dik teme! yazl veya biti~ik egik yazt stillerinden hangisiyle ogrencilerine 
egitim venneyi tercih ettiklerinin bilgisine ihtiyay duyulmaktadlr. 

Bu nedenie, 5-12 Temmuz 2017 tarihieri arasmda Bakanhg.mlz https:llveri.meb.gov.tr 
internet adresinde yer alan anketle ilgili iigretmenlerimizin yaz tatilinde olmalarmdan dolaYI oku) 
yiineticilerimizin 1. slmf. okutacak iigretmenlerimize ula~arak (telefon, e-mail vb.) bilgilendirme 
yapmalan ve siiz konusu anketin iigretmenlerimiz tarafmdan belirtilen tarihler arasmda 
doldurulmasmm saglanmast hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini anemle rica ederim. 

MetiniLCi 
VaH a. 

Milli Egitim Mudiirii 

EKi: 
l-Yazl 

DAGITIM: 
iiye Kaymakamhgma 

Tiim ilkokul Mudiirliiklerine 

Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresiuden e50S-00de-30S7-9d50-bOll kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
https:llveri.meb.gov.tr


T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Gene1 Miidiirliigu 


SaYI : 43769797-1 15.01-E.10278432 05.07.2017 
Konu : Biti;;ik Egik YazI ve Dik Teme1 YaZI 

Kullamml 

..... ...... ...... V ALiLiGiNE 
(il Milll Egitim Miidiir1iigu) 

ilgi : Talim ve Terbiye Kurulu Ba;;kanhgmm 20.02.2017 tarihli ve 10 saYlh Kurul Karan eki 
iIkogretim Kurumlan (ilkokul ve Ortaokul) Haftahk Ders Cizelgesi. 

BakanhglmIZm ve ozellikle Genel Miidiirliigumiiziin yiikiimliilUklerinin bulundugu 
ye;;itli stratejik planlar ile eylem p1anlan da dikkate almarak egitimde niteligi artmna 
<;ah;;malan kapsammda ilgi Cizelge' de yer alan derslerin 21. yiiZYI1 becerilerini kapsayan, 
mill! ve manevi degerleri benimseyen, ya;;amla i1i;;kilendirilebilir sadelikte obnasma yonelik 
ogretim programlan giincelleme yah;;malan kapsammda Tiirk<;e (1-8. SImflar) Dersi Ogretim 
ProgramI 'nm da gUncelleme yah;;malan tamamlanml;; olup 2017-2018 egitim ogretim 
Ylhndan itibaren uygulanmasl p1an1anmaktadrr. 

Tiirk<;e (1-8. Slmflar) Dersi Ogretim Programl'na gore; 2017-2018 egitim ogretim 
Ylhndan itibaren okullanmIzda dik temel harf uygulamasma da ge<;ilecegi ongoriilmii;; ve 23 
Mayls 2017 tarihinde BakanhglmIzda "ilk Okuma Yazma Ogretirni Bilgi1endirme ToplantlSl" 
ile kamuoyu bi1gilendirilmi;;tir. 

Buna gore, 2017-2018 egitim ogretim yIlmm ogrencilerimiz, ogretmen1erimiz ve 
velilerimiz i<;in daha verimli ge<;irilmesi ve giincellenen soz konusu ogretim programmm da 
uygulamadaki etkililiginin artmlmasl amaclyia Eyliil 2017' de 1. smIfa ba;;layan 
ogrencilerirniz dikkate ahnarak Bakanhgtmlzca dagltIlacak ogretim materyalinin miktarmm 
belirlenebilmesi i<;in 1. slmfi okutacak smlf ogretmen1erimizin, dik temel yazI veya biti;;ik 
egik yazl stillerinden hangisiyle ogrencilerine egitim vermeyi tercih ettiklerinin bilgisine 
ihtiya<; .duyulmaktadtr. 

Bu nedenle, 5-12 Temmuz 2017 tarih1eri arasmda BakanhglmlZ https:llveri.meb.gov.tr 
internet adresinde yer alan anketle ilgili okul yoneticilerimizin 1. simfl okutacak 
ogretmenlerimizi bilgilendirmelerinin ve soz konusu anketin ogretmenlerimiz tarafmdan 14 
Temmuz 2017 tarihine kadar doldurubnasmm saglanmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini 
onemle rica ederim. 

YusufTEKiN 
Bakan a. 
Miiste;;ar 

DAGITIM 
BPlam 

Adres; Atattirk Blv. 06648 KtzllayiA.l'IKARA Bilgi i<;:in: ~enay KOSE 
Elektronik Ag; www.meb.gov.tr Tel: 0 (312) 413 1608 
e-posta: tegm _ ogretinnnateryalleri@meb.gov,tr Faks: 0 (312) 4254049 

Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml§trr. http;llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3482-1540-3227 -aedc-0590 kodu He teyit edilebilir. 

www.meb.gov.tr
https:llveri.meb.gov.tr

