
I 

T.e. 

MUS VALiLiGi 


iI Milli Egitim Mudurlugu 


SaYl : 32026198-10.07.02-E.2629891 07.02.2018 
Konu: 2018-2019 Egitim Ogretim Yllmda 

Okutulacak: Se<;meli Dersler 

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

il<;e Milli Egitim Miidiirliigu 

:.................................. MUDDRLUGDNE 


iLGi: Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin 02/02/2018 tarih ve 2320489 saylll yaztSI. 

ilgi saYlh yazl ile 2018-2019 egitim-ogretim Yllmda ilkogretim okullkurumlannda okutulacak 
ders kitaplan ve ders kitabl yerine kullamlacak egitim aracl/ogretim materyallerinin, ilgili Yonetmelik 
hiikiimleri geregi ekli listede duyuruldugu ve ogretim programmda degi~iklik yapIlan dersler ile ders 
kitabl bulunmayan alanlarda okutulmak iizere haZlrlanarak hiZlnete sunulacak: olan ders kitabl ve 
egitim aracl/ogretim materyallerinin Heri tarihlerde Tebligler Dergisi'nde aynca duyurulacagl ve 
buna gore 2018-2019 egitim ogretim yllmda satm ahnacak: kitap ihtiyacmm belirlenmesinde okullar 
tarafindan Kitap Se<;im Modiilii'ne girilen kitap sayllannm esas ahnacagmdan bahisle 2018-2019 
egitim ogretim Ylh kitap ihtiya<;lannm okul/kurum yoneticileri tarafmdan MEBBis Kitap Se.;im 
Modfilii'ne 01-28 $ubat 2018 tarihleri arasmda girWerinin yapllmasl gerektigi belirtilmi~tir. 

2018-2019 egitim ogretim YIh ba~mda ders kitaplan/ogretim materyallerinin ogretmen ve 
ogrencilerirnize eksiksiz sunulabilmesi ve aynca okullardaki ogretmen norm kadrolanna yonelik 
<;ah~malarda da soron ya~anmamasl amaclyla ortaokul ve imam hatip ortaokullannda uygulanmakta 
olan se<;meli dersierin ser;:i1ni He ilgili yapllacak: i~ ve i~lemlerin il<;e/okul miidiirlUklerimizce dikkatli 
ve ozenli bir ~ekilde ger<;ekle~tirilmesi gerekmektedir. 

Bu baglamda, ogrencilerirnizin kendi ilgi ve ihtiyar;:lan dogrultusunda istedikleri dersi 
ser;:ebilmelerinin saglanmasl ve se<;meli ders ser;:imine i1i~kin tiim i~ ve i~lemlerin 2018-2019 egitirn 
ogretirn yth i<;in herhangi bir soron ya~anmayacak: ~ekilde okul miidiirliiklerimizde i~ ve i~lemlerin 
tamamlanmasl hususunda; 

Bilgi ve geregini onemle rica ederim. 

MetiniLCi 

VaH a. 

Milli Egitim Miidi.irii 

Ekler: 

Yazi (3 Sayfa) 

Qizelge ( 6 Sayfa) 

DAGITIM: 


Tiim ilr;:e Kaymakamhklanna 


Tiim Ortaokul Miid. 
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T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Teme1 Egitim Gene! Miidiir1iigu 


Sayl : 43769797-10.07.01-E.2320489 02.02.2018 
Konu : 2018-2019 Egitim Ogretim Yllmda 

Okutu1acak Seymeli Ders1er 

DAGITIM YERLERlNE 

i1gi: a) 12.09.2012 tarih1i ve 28409 saYlh Resmi Gazete'de yaYlill1anan Mi11i Egitim 
Bakanhgl Ders Kitap1an ve Egitim Aray1an yonetmeligi. 

b) Talim ve Terbiye Kuru1u Ba~kanhgmm 16.10.2017 tarihli ve 144 sayIlI Kuru1 Karan 
eki ilkogretim Kurum1an (ilkoku1 ve Ortaoku1) Haftahk Ders <;ize1gesi. 

c) Ta1im ve Terbiye Kuru1u Ba~kanhgmm 01.11.2017 tarihli ve 146 saYlh Kuru1 Karan 
eki imam Hatip Ortaoku1u Haftahk Ders <;ize1gesi. 

y) Destek Hizmetleri Gene1 Miidiirliigiiniin 15.01.2018 tarih1i ve 76198665-115.01-E. 
1063579 saYlh (Gene1ge No: 2018/2) Gene1gesi. 

2018-2019 egitim-ogretim yllmda i1kogretim oku1lkurum1annda okutu1acak ders 
kitap1an ve ders kitabl yerine kullam1acak egitim arac1/ogretim materyallerinin, i1gi (a) 
Yonetmelik hiikiim1eri geregi ekli 1istede duyuru1dugu ve ogretim programmda degi~iklik 
yapIlan ders1er i1e ders kitabl bu1unmayan a1an1arda okutu1mak iizere hazlrlanarak hizmete 
sunu1acak olan ders kitabl ve egitim araci/ogretim materyallerinin i1eri tarih1erde Teb1ig1er 
Dergisi'nde aynca duyuru1acagl ve buna gore 2018-2019 egitim ogretim yllmda satm 
a1macak kitap ihtiyacmm be1irlenmesinde okullar tarafmdan Kitap Seyim Modiilii?ne giri1en 
kitap sayIlarmm esas a1macagmdan bahis1e 2018-2019 egitim ogretim Ylh kitap ihtiyay1annm 
oku1/kurum yonetici1eri tarafmdan MEBBis Kitap Seyim Modiilii'ne 01-28 Subat 2018 
tarih1eri arasmda giri~lerinin yapl1masl gerektigi i1gi (y) Gene1ge'de be1irti1mi~tir. 

2018-2019 egitim ogretim Ylh ba~mda ders kitap1aniogretim materyallerinin ogretmen 
ve ogrenci1erimize eksiksiz sunu1abilmesi ve aynca okullardaki ogretmen norm kadro1anna 
yone1ik yah~ma1arda da sorun ya~anmamaSI amacly1a ortaoku1 ve imam hatip ortaokullarmda 
uygu1anmakta olan seymeli ders1erin seyimi i1e i1gi1i yapl1acak i~ ve i~lem1erin i11i1ye/oku1 
miidiir1iik1erimizce dikkatli ve ozen1i bir ~eki1de geryek1e~tiri1mesi gerekmektedir. 

Bunagore; 

-2018-2019 egitim ogretim yllmda ortaoku1 5, 6, 7 ve 8. slmflarda okuyacak 
ogrenci1erimiz haftada top lam 6 saat, imam hatip ortaokullannda ise ilgi (c) <;ize1ge'de 
belirti1digi ~ekilde ders1er seyi1ecektir. 

-Seyme1i ders1erin kay kez ve kay saat seyi1ebi1ecegi i1gi (b) ve (c) <;ize1ge1erde 
belirti1mi~ olup, seyme1i derslerin amaCI, tamtIml ve seyimine yone1ik yapl1acak i~lem1er 
konusunda ozellik1e 4. smlf ogrenci ve ve1i1erimize oku1 miidiir1iik1erimiz ve slmf 
ogretmen1erimiz gerekli bi1gi1endirmeyi yapacaktlr. 

-i1gi (b) <;ize1genin "Aylk1ama1ar" bo1iimiiniin 2 nci maddesine gore; ortaokullarda 

Adres: AtatOrk Blv. 06648 Klzilay!ANKARi\ Bilgi i<;in: ~enay KOSE 
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ders saatleri dikkate almarak ogrencilerin ders secimi ve kitap ihtiyacma yonelik i~lemler 
gercekle$tirilecektir . 

Bu baglamda, ogrencilerimizin kendi ilgi ve ihtiyaclan dogrultusunda istedikleri dersi 
secebilmelerinin saglanmasl ve secmeli ders secimine ili~kin tiim i~ ve i$lemlerin 2018-2019 
egitim ogretim Yill iCin herhangi bir sorun Y!l~anmayacak $ekilde okul miidfirliiklerimizde i~ 
ve i1;llemlerin tamamlanmasl ve Destek Hizmetleri Genel Mfidfulfigiinfin kitap ihtiyacl 
modfilfinfin acIlmaslyla birlikte de veri giri$lerinin zamanmda yaptlmasl iCin gerekli 
onlemlerin Valiliginizce altnmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

YusufTEKiN 
Bakan a. 
Mfiste$ar 

Ek: 
l-ilgi (b) C;izelge 
2-ilgi (c) C;izelge 

DAGITIM 
Geregi 
- Destek Hizmetleri Genel MfidfulUgfine 
- Bilgi i$lem Dairesi Ba$kan11gtna 

- B Plaru 

Bilgi 
APlaru 
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T.e 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanbgl 


144 

Tarih 


I SaIl 
Konu: ilkogretim Kurumlan (llkokul ve Ortaokul) Haft ahk 

Ders <;izelgesinin Se~meli Dersler ve A~lklamalar 
16/10/2017 

Kurulda Gor. Tarihi 03f10/2017 
BOIiimlerinde Degi~iklik YapIlmasl

Onceki Kararm 
20/0212017-10

Tarih ve SaYlsl 

Temel Egitim Genel MiidUrliigiiniln 15/09/2017 tarihli ve 43769797-10LOl.OI-E.139776615 sayul yazlSl 
iizerine Kurulumuzda gorii~lilen ilkogretim Kurumlarl (iIkokul ve Ortaokul) Haftahk Ders <;izelgesinin 
se~meli dersler ve a~lklamalar bOliimlerinde ekli ornegine gore degi~iklik yapllmasl hususunu uygun g5rii~le arz 
ederiz. 

Dr. Cern GENe;OGLU Do~. Dr. Erkan DiNe; Dr. Hasan KAVGACI 
Iernel Egitim Gene! MiidiirU DYE DYE 

Do~. Dr. Ali YILMAZ Kamil YESiL Dr. Mehmet SURMELi 
DYE DYE DYE 

Dr. ibrahim DEMiRci 
DYE 

Do~. Dr. HatiCe YILDIZ 
DYE 

Dr. Hiiseyin SiRiN 
UYE 

Alpaslan DURMUS 
Kurul Ba~kam 

UYGUNDUR 
.. .1.,.12017 

ismet YILMAZ 
Mill1 Egitirn Bakam 



iLKOGRETiM KURUMLARI (iLKOKUL VE ORTAOKUL) HAFfALIK DERS C;iZELGESi 
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C;iZELGENiN UYGULANMASI iLE iLGiLi AC;IKLAMALAR 

1. 	 Serbest etkinliklerin uygulanmasl velinin istegi dogrultusunda okul yonetiminin kararma bagh olup 
zorunlu degildir. 

2. 	 Okullarda seymeli ders uygulamasl konusunda esneklik saglanacak ve her okul yonetimi kendi 
imkanlan dogrultusunda yizelgenin seymeli dersler boliimiinde yer alan azami 10 dersten bir grup 
olu~turacaktir. Ogrenciler, kendi okullannda okul yonetimi tarafmdan olu§turulan gruptan 
derslerini seyecektir. 

3. 	 Seyme1i derslerin kay kez ahnabilecegi dersin admm yamnda parantez iyinde be1irtilmi~tir. 

4. 	 Seymeli derslerden birden fazla simf dUzeyinde ahnabilecek derslerin ogretim programlan modtiler 

bir yapida olll~turulacaktlr. Ogrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. simf arasmda herhangi 

bir smrfta ya da siirekli olarak alabileceklerdir. Ogrenci, be~inci simftan itibaren programda 

seymeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci slmfta alabilecegi gibi, bu dersi be~inci smlfian 
1 	 itibaren siirekli olarak seyebilir ya da herhangi bir smlf dUzeyinde b~ka bir alandan ders seyebilir. 

I 
1 5. 	 Ogretim programlannm uygulanmasmda haftanm belirli bir giinii/giinleri altI (6) ders saatlik zaman 

dilimi "seymeli ders saatleri" olarak belirlenir. Bu §ekilde farkh smlf diizeylerinde olup fakat I, 
1 ! 	 seytikleri ders aylsmdan aym seviyede olan ogrencilerden seymeli ders grubu olu~turulmasl 
I' 

saglamr. Omegin bir ogrenci Kur'an-l Kerim dersini ilk kez yedinci slmfta ahyorsa ve heniiz 1 ' 

I: 	 ba~langw seviyesinde ise bu dersi be~inci, altmci ve sekizinci smlfta okuyan ve ba§langly 

seviyesinde olan ogrencilerle birlikte alabilir. Boylece hem kaynaklann daha rasyonel kullamlmasl 

hem de ogrencilerin tercih haklanmn kar~danmasl saglanlr. 

6. 	 Sanat ve Spor grubunda yer alan Gorsel Sanatlar, MUzik, Spor ve Fizikl Etkinlikler dersleri 

ogrencilerin tercihlerine bagh olarak iki (2) ya da dort (4) ders saati olarak seyilebilir. 

7. 	 Be§inci slmfta Tiirkye, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Ktiltiirii ve Ahlak Bilgisi 

dersleri (20 ders saati) ile en az dort (4) ders saatlik seymeli dersi tamamlamak kaydlyla, imkan ve 

§artlan uygun olan okullarda istege bagh olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabanci dil dersi 

ogretimi yapIlabilir. Bu uygulamaYl yapan okullarda, ogrencilerin. hazlr bulunu~luk dUzeyleri 

dikkate almarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmi~ ve uygulanmakta olan yabancl dil dersi 

ogretim programlarma dayah olarak dersin ziirnre ogretmenleri kurulunca hazlrlanan ogretim 

programlan uygulanabilir. 

8. 	 isteyen okul1arda on (10) ders saatine kadar okul ve yevrenin :;;artlan ile ogrencilerin bireysel 

ozellikleri ve ihtiyaylarl dikkate ahnarak okul yonetiminin karanyla her tiirlii egitici faaliyet 

uygulanabilir. (Omegin sanat etkinlikleri, sportif yah~malar, sosyal ve kiilmrel etkinlikler, yabancl 

dil vb.) 



T.C. 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl 


SaYI 146 
Konu: imam Hatip Ortaokulu Haftahk Ders e;izelgesi Tarih 01/11/2017 

Kurulda Gor. Tarihi 12110/2017 
Onceki Kararm 
Tanh ve SaYlsl 

07/06/2013-51 

Din Ogretimi GeneI Miidiirliigfuliin 04/10/2017 tarihli ve 45123216-121.01-E.15844742 saYlh yazlSl 

iizerine Kurulumuzda gOrU~iilen imam Hatip Ortaokulu Haftahk Ders e;izelgesinin 2017-2018 egitim ve 

ogretim ytlmdan itibaren ekli omegine gore uygulanmasl, 

Kurulumuzun 07/06/2013 tarih ve 51 saYlh saytll karartyla kabul edilen imam Hatip Ortaokulu 

Haftahk Ders Cizelgesinin 2017-2018 egitim ve ogretim ydmdan itibaren uygulamadan kaldmlmasl 
I , , 

hususunu uygun gOrU1}le arz ederiz. I 

Do~. Dr. Erkan DiNe; Dr. Hasan KAVGACI DOl;. Dr. Ali YILMAZ 
Dye Dye Dye 

Kamil YE~iL Dr. Mehmet SURMELi Dr. ibrahim DEMiRCi 
Dye Dye Dye 

Do~. Dr. Hatice YILDIZ Dr. Hfiseyin ~iRiN 
Dye Dye 

Alpaslan DURMU~ 
Kuru} B8.§kanl 

UYGUNDUR 
.. .1...12017 

ismet YILMAZ 
Mill1 Egitim Bakam 



iMAM HATiP ORTAOKULU HAFTALJK DERS C;iZELGESi 
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C;iZELGENiN UYGULANMASI iLE iLGiLi A~IKLAMALAR 

1. 	 Seymeli derslerin kay kez almabilecegi, dersin admm yamnda parantez iyinde belirtilmi~tir. 

Dersin kay saat ahnabilecegi ise tabloda parantez iyerisindeki r a k amI a rIa i fad e edilmi~tir. 

Omegin, zorunlu ders olan Arapyanm yamnda seymeli yabanci dil dersi olarak Arapyanm seyilmesi 

durumunda bu ders 2 saat veya I saat olarak almabilecektir. 

2. 	 Seyilen derslerin ders saatleri, ogretim programIannda belirtilen ders saatlerinden az oimasl 

durumunda" ogretim programlarmda ziimre ogretmenier kurulunca uyarlamalar yapllabilir. 

3. 	 Seymeli derslerden birden fazla smlf duzeyinde ahnabilecek derslerin ogretim programlan, 

modUler bir yaplda olu~turu1m~r. Ogrenciler birden fazla smlfta seyilebilecek dersleri, seyecegi 

dersin okutulabilecegi herhangi bir smlfta bir kez seyebilecegi gibi, birden fazla smlf seviyesinde 

veya segebilecegi tOm smlf seviyelerinde silrekli olarak segebilir. Okulun imkful ve ~artlanna bagh 

olarak farkh slmf dilzeylerinde fakat seytikleri ders ~lsmdan aym seviyede olan ogrencilerden 

se9meli ders grubu olu~turu1masl saglanabilir. Omegin; bir ogrenci se9meli yabancl dB dersini ilk 

kez yedinci smlfia ahyor ve bu derste henilz b~langly seviyesinde ise bu dersi be~inci, altmcl ve 

sekizinci smlfta okuyan ve ba~lang19 seviyesinde olan ogrencilerle birlikte alabilir. Boylece hem 

kaynaklarm daha rasyonel kullamlmasl hem de ogrenciler i9in tercih haklanmn k~Ilanmasl inIkfun 

saglanlr. 

4. 	 (Degi~iklik 2016/66) "5, 6 ve 7. smlflarda, Tiirkye, matematik, fen bilunleri, sosyal bilgiler, din kUltiirii 

ve ahlak bilgisi, yabancl dil, Kur'an-l Kerim, ,,Arap9a,, Peygamberimizin hayatl ve temel dint bilgiler . 

derslerini (29 ders saati) almak kayruyla" imkful ve ~artlan uygun olan okullarda istege bagh ve zorunlu 

ders saatine ilave olarak haftada 7 ders saatine kadar yabanci dil veya Kur'an-l Kerim dersi verilebilir. 

Bu uygulamayt yapan okullarda" ogrencilerin hazlrbulunu~luk diizeyleri dikkate ahnarak Talim ve 

Terbiye Kurulunca kabul edi1mi~ ve uygulanmakta olan yabanci dil ve Kur'an-l Kerim dersi ogretim 

programlarma dayall olarak dersin ziimre ogretmeruer kurulunca haztrlanan ogretim programlan 

uygulanabilir. 

Aynca, yabancl uyruklu ogrenciler iyin ayllan 5, 6 ve 7. smrl1arda ise 7 ders saatine kadar ilave Tilrkge 

, dersi verilebilir." Bu derste ogrencilerin hazlrbulunu~luk dilzeyleri dikkate almarak Talim ve Terbiye 

Kurulunca kabul edilmi~ ve uygulanmakta olan Tiirkye ogretim programma dayah olarak dersin ziimre 

ogretmeruer kurulunca hazlrlanan ogretim programl uygulanabilir. 

5. 	 isteyen okullarda haftada dokuz (9) ders saatine kadar okul ve yevrenin ~artlan He 

ogrencilerin bireysel ozellikleri ve ibtiy~lart dikkate ahnarak sanat etkinlikleri, sportif 9ah~malar, 

sosyal ve kiilturel etkinlikler He her tUrlil egitici faaliyetlerin geryekle~tirilmesi okul yonetiminin 

karartna bagh olarak uygulanabilir. 

6. 	Kur'an-l Kerim dersi i~lenirken smrflann ikiye bOliinebilecegini belirten "Kur'an-l Kerim dersinin 

hedeflenenama9Iara Ul~asl 19in mevcudu 25'i gegen smrllar iki gruba aynlabilir ve gruplardaki 

ogrenci saytslmn e~it olmasma dikkat edilir. Her gruptan bir ogretmen sorumlu olur ve Yllsonuna kadar 

aym grupla program! yihiiterek ogretimi ger~ekle~tirir. 


