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T.C.
MUS V ALiLiGi

il Milli Egitim Miidiirliigu

26.09.2018

SaYI : 32026198-1O.07.01-E.17549890
Konu: 2018-2019 Egitim Ogretim YIlI
Program ve Kitap Uygulamalan

......................... KAYMAKAMLIGlNA
ilye Milli Egitim Miidiirliigu

................................. MDDtrRLUGDNE
ilgi:

Milli Egitim BakanhgI Temel Egitim Genel Miidiirliigu'niin 25/09/2018 tarih ve
17338564 sayIlI YazISI.
iIgi sayI11 yazlda, bilindigi iizere, ilkokul ve ortaokullarda uygulanan derslerin ogretim
programlan 21. yllzYll becerilerini kapsayan, milli ve manevi degerleri benimseyen, ya~amla
i1i~kilendirilebilir sadelikte olacak ~ekilde giincellenmi~ olup 2017-2018 egitim ogretim
Ylhndan itibaren uygulanmaya ba~lanml~tIr. 2018-2019 egitim ogretim yI1111da ise tiim Sllllf
seviyelerinde uygulanacak olan zorunlu ve seymeli derslerin ogretim programlan,
Bakanhglmlzlll http://mufredat.meb.gov.tr/internet adresinde yer almaktadlr.
Bununla birlikte, giincellenen ogretim programlanna uygun, iyerigi zengin ve
ogrencilerimizin severek kullanabilecekleri ~ekilde hazlr1anmasma ozen gosterilen ders
kitaplan da okullanmlza ula~t1fllml~ olup ogretmen ve ogrencilerimizin elektronik ortamda
da kullanabilme1erine imkiin saglayabilmek iyin http://www.eba.gov.tr/internet adresinde
yayllliandlgl belirtilmektedir.
Soz konusu yazl ekte gonderilmi~ olup, ekte aylklamalar dogrultusunda gerekli
i~lemlerin yapllarak ogrenci, ogretmen ve velilerin bilgilendirilmesi hususunda;

i~

ve

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Metin iLCi
Vali a.
Milli Egitim Miidfuii
EKi:
1-Yazl ve Eki (2 Sayfa)

DAGITIM:
ilye Kaymakamhklanna
ilkokul ve Ortaokul Miid.

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~l1r.l1ttps:llevrak.sorgu.meb.gov.tr adresinden

b812-dc5d -3c66-86c2-961 e

kodu ile teyit edilebilir.
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MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigu

25.09.2018

SaYI : 43769797-l0.07.01-E.17338564
Konu: 2018-2019'Egitim Ogretim Ylh
Program ve Kitap Uygulamalan

DAGITIM YERLERiNE
iIgi: Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmm 12.09.2018 tarihli ve 123 saYlh Kurul Karan eki
ilkogretim Kurumlarl (ilkokul ve Ortaokul) Haftahk Ders <;izelgesi.
ilkogretim 'kurumlannda uygulanmakta olan derslerin yer aldlgl ilgi ilkogretim
Kunnnian HaftalIk Ders <;izelgesi, alandan gelen doniitler dogrultusunda giincel1enmi~ olup
Genel Miidiirliigiimiiz www.tegm.meb.gov.tr adresinde yaymlanml~hr.
Bilindigi iizere, ilkokul ve ortaokullarda uygulanan derslerin ogretim program Ian 21.
yiizyll becerilerini kapsayan, mim ve manevi degerleri benimseyen, ya~am1a
i1i~kilendirilebi1ir sadelikte olacak ~ekilde giincellenmi~ olup 2017-2018 egitim ogretim
Ylhndan itibareri uygulanmaya ba~lanml~tlr. 2018-2019 egitim ogretim yllmda ise mm smu
seviyelerinde uygulanacak olan zorunlu ve sevmeli derslerin ogretim programlan,
BakanhglmlZm http://mufredat.meb.gov.tr/internet adresinde yer almaktadlr.
Bununla Ibirlikte, giincellenen ogretim programlanna uygun, iyerigi zengin ve
ogrencilerimizin severek kullanabilecekleri ~ekilde hazlflanmasma ozen gosterilen ders
kitaplan da okttllanmlza ula~tlfllml~ olup ogretmen ve ogrencilerimizin elektronik ortamda
da kullanabilmelerine imkan saglayabilmek ivin http://www.eba.gov.tr/internet adresinde
yaymlanml~t1r. f\ynca Genel Miidiirliigiimiizce bundan soma hazlrlanacak olan materyaller
ve kitaplar da belirtilen sitede yaymlanmaya devam edecektir.
2018-201? egitim ogretim Ylhnda ilkogretim kurumlannda;
• Bi1i~im )feknolojileri ve Yazlhm (1-4. Slmflar) Ogretim Programl,
• Gorsel ~anatlar (1,2,3,4,5,6, 7,8. Slmflar) Ogretmenler iyin Ogretim Materyali,
• OrtaokUl 8. slmflarda "Ortak Tiirk Tarihi" dersi,
• Ortaokullarda Sevmeli Miizik (Genel Miizik Egitimi, BaglamaiSaz, Gitar, Kernan,
Piyano, Tiirk ~alk Miizigi Koro, Ut) Dersi (5, 6, 7 ve 8. SmIflar) Ogretim Programl,
• OrtaokUllarda seymeli yabancl dil <;ince Dersi (5, 6, 7 ve 8. Smlflar) Ogretim
Programl,
'
• Ortaokullarda sevme1i Hukuk ve Adalet Dersi (6, 7 ve 8. Smlflar) Ogretim Programl
ile Program'a uygun hazlrlanan ogretim materyaline ait dinleme/izleme dokiimanlan,
I

• Ortaolq111arda se9me1i Halk Kiiltiirii Dersi (5, 6, 7 ve 8. Smlflar) Ogretim Programl,
• Bi1i~nn; Teknolojileri ve Yazlhm Dersi 6. Smlf OgretimMateryali
ilk kezliygulanmaya ba~lanml~tlf.
Adres: Atatiirk BlV' i 06648 KlzJ!ay/ANKAR-A
Kep:meb(@hsO l.ke~.!r
Elektronik Ag: wwsY.meb.gov.tr
e-posta: tegm_ogreti,mmateryalleri@meb.gov.tr
Bu evrak gUvenli ele\'lronik lima He imzalallnll~trr. https:lfevraksorgu.meb.gov.tradresinden

Bilgi

i~in;

:;>enay KQSE $ube Mildiliil V.
Tel: 0 (312) 413 1608
Faks: 0 (312) 4254049

2dcd-dbeS-329S-8ffb-abf4

kodu ile leyit edilebilir.
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Okullanmlzda egitim ve ogretim faaliyetlerinin etkili ve verimli bir
etmesi iyin ~agldaki hususlarda dikkat edilmesi onem arz etmektedir:

~ekilde

devam

l.Derslerin i~leni~i slrasmda giincel program, kitaplar ve aynca bazl kitaplara ait
dinleme/izleme doktimanlan yukanda belirtilen internet adreslerinden takip edilecektir.
2.Giincellenen zorunlu derslerin ogretim programlarmm 2018-2019 egitim ogretim
yllmda tum slmfseviyelerinde uygulanacak olmasl sebebiyle, program guncellenmesinde
gef(;:ekle~tirilen konu/unite/kazamm degi~ikliklerinin ogretmenlerimiz tarafmdan dikkatle
incelenmesi/degerlendirilmesi gerekmektedir. Eski ogretim programl ile yeni ogretim
programl arasmda farkhhgm olmasl hfilinde okutuhnakta olan smlf dfizeyinde iki ogretim
programmdaki kazammlann tamaml dikkate ahnarak ders i<;erisinde uygun ogretim yontem
ve teknikleri kullamlarak ogrencilerimizin kazammlann tamamma ula~malarl saglanacaktlr.
3.ilkokullarda uygulanmak uzere "Bili~im Teknolojileri ve Yazlhm (1-4. SImflar)
Ogretim PrograIUI" hazlrlarull1~ olup http://mufredat.meb.gov.tr/internet adresinde
yaymlarum~tIr. Serbest etkinlikler saatinde veya ders dI~1 zamanlarda gonullUluk esasmda
uygulanabilecek ,olan soz konusu program, sImf ogretmenleri tarafmdan uygulanacak, ihtiya<;
duyulmasl halinde smlf ogretmenlerinin rehberliginde Bili~im Teknolojileri dersi
ogretmenlerinden de destek ahnabilecektir.
4.Ortaokullarda uygulanmakta olan secmeli derslerin ogretim programlan
giincellendigi iyin ders ogretim materyali bulunup bulunmadlgma bakIlmakslzm ilgili Kurul
kararlan dogrulmsunda i~lenecektir. Secmeli derslerin ogretim programlannm uygulam~mda
ogrencilerin geli$im ozellikleri ile okulun ve yevrenin ~artlan dikkate almarak uygun ogretim,
yontem ve teknikler kullamlacaktIr.
i~leni$i
esnasmda
Bakanhglmlz tarafmdan
5.Slmf icerisinde
derslerin
belirlenenlgonderilen ders kitabl He ogretim materyalleri dl~mda herhangi bir yardlmcl
kaynak kullamlmayacak, ogrencileriIniz ve velilerimiz yardlillcl kaynak satm almaSl
konusunda zorunlu tutuhnayacaktlr.

Y ukandaki ayIklamalar dogrultusunda ogrenci, ogretmen ve velilerimizin
bilgilendirilmesi ve uygulamalara yonelik Valiliginizce gerekli tedbirlerin ahnmasl
hususunda bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim.

Dr. Cern GEN<;OGLU
Bakan a.
Genel Mudur
DAGITIM
Geregi
B Planl

Bilgi
APlam

Adres: AtaUirk Blv, '06648 KlZllayJAl'\lKARA
Kep:meb@hsOI.kep.tr
Elektronik Ag: w\'\t'W.ll1eb.gov.tr
e-pmrta: tegl11_ogretimmateryalleri@11leb,gov.tr
Bu evrak gUvenH ele~tronik imzaile imzalannll~tlr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden

Bilgi iyin: Sellay K0SE Sube Mtidiirti V.
Tel: 0 (312) 413 1608

Faks: 0 (312) 4254049

2dcd-dbe5-3295-8ffb-abf4 kodu He teyit edilebilir.
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