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ıı ıııııi Eğitiın Müdürlüğü

Sayı : 320261 9t]- l 0,07.0 1 -E.27 23887

Konu : 2017-20l8 Eğitim Öğretiın Yılında
Okutulaçak Seçmeli Dersler

02,03.20lı7

KAYMAKMALIĞtNA
İlçe MiIli Eğitin-ı Mıidüirlüğü

MÜDÜRLUĞÜNg

İl-Cİ : MEB Teınel Eğitim Genel Müdürlüğünün2810212017 tarih ve257|505 sayılı yazıları.

İlgi sayılı yazı i|e belirtildiğiiizere ilkokul ve ortaokullarda uygulaııan lıaftalıkders

çizelgesi güncellenıniştir. Buna göre 20l1-20|8 eğitiın öğretim yılında Bakanlığımızabağ|ı
ortaokullar ve imaııı hatip ortaokullarıııda ekli çizelgeler uygulanacaktır.

2017-2018 eğitim öğretim yılı için öğretmen ve öğrencilerimizin ders kitabı
ihtiyaçlarının,01-28 Şubat 2017 tarıhleri arasında açılan "Kitap Seçim Modülü"ne okul
müdürlüklerince girişleri yapılınakta olup bu süre ilgi (ç) yazıyla 8 Mart 2017 tarihine
kadar uzatılmıştır.

Bu bağlamda, ekli yaz.ıda be lirtilen açıklaınalaı, ve öğreııcilerimizin kendi ilgi ve

ihtiyaçları doğrultı"ısunda istedil<Ieri dersi seçebilınelerinin sağ|anınası ve seçnıeli ders

seçimiııe ilişkin tüm iş ve işleıı-ıleriı-ı 2017-20l8 eğitiıı öğretiırr yılı için herhangi bir sorun
yaşanmayacak şekilde illilçe ve okul müdürlüklerimizce ivedilikle Destek Hizmetleri Gene|
Müdürlüğtinün kitap ihtiyacı modülüne girişlerinin yapılması lıususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederiın.

Sebahattiıı EKE
Vali a.

Milli Eğitim Müdür V.
EKLER :

Yazı ve ekleri ( 8 Sayfa)

DAĞITIM:
Tüm İlçc Kaymakaınlıklarına
Tüm Ortaokul Mtid.
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Temel Eğitiın Geııel Müdürlüğti

Sayı : 437 69797 - l0.07.0 l -E.257 l 505

Konu : 20iı7-20l8 Eğitim Öğretiın Yılında
Okutulacak Seçme li Derslcr

28.02.2017

naĞırıır,ı y pRı-p,RiN p

İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınıı 21.02.2017 tarihli ve 790316l8-121.01-E.
2203565 sayılı yazısı eki 20.02,2017 tarihli ve l0 sayılı Kurul Kararı eki İlkogretim

Kı.ırumları 1İlkokul ve Oılaokı.ıl) Haftalık Ders Çizelgesinin Seçmeli Dersler ve

Açıklamalar Bölümlerinde Değişiklik Yapılması.

b) 04.09.2014 tarihli ve 86 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki İmam Hatip

ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesive Değişik l9.09.2016 tarihli ve 66 sayılı Talim ve

Terbiye Kurulu Kararı.
c) Ocak 20l7 tarihli ve 21|2 sayılı Te L,ıliğIer Dergisiııde yayınılanan Destek

Hizınetleri Geı-ıel Mıidürlıiğıini.in l3.01.20l7 tarihii ve 76198665-1l5.0l-E.54099l
sayılı (Genelge No: 201713) Gerıelgesi.

ç) Destek Hizmetleri Genel Mıidürltiğünün24.02,20l7 tarihli ve76198665-825.03.0l-
F,.246|309 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın, ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesi uygulamalarına yönelik
yapılan nicel ve nitel araştırma sonlıçlarıyla birlikte eğitim yöneticileri, ınaarif ınüfettişleri,
öze| okul tenısilcileri, çeşitli sivil toplrıın kuruluşu teıısilcileri, öğretmen, öğrenci ve

velileriıı-ıizdeıı de alınan görüş ve öneriler doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan

haftalık ders çizelgesi güncellenıniştir. Buııa göre 2017-2018 eğitim öğretim yılında
Bakanlığımıza bağlı ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ilgi (a) ve (b) Çizelgeler
uygulanacaktır,

Bilindiği Lizere; ilgi (c) Genelge doğrıı|tusı"ında; 20l7-2018 eğitim öğretim yılı için
öğretınen ve öğrencileriııizin ders kitabı ihtiyaçlarıııın.01-28 Şııbat 20l7 tarihleri arasında

açılan "Kitap Scçını Modtilui"ne c,ıl<ııl ı-ı-ıiidıirliil<lerince girişleri yapılııakta olup bıı sıire ilgi
(ç) yazıyla 8 Mart 20l7 tarihine kadar ı-ızatılırııştır.

Baskısı, ihalesi ve dağıtıını uzun bir zaman dilin,ıi gerektiren ders kitapları/öğretiın
ınateryallerinin, öğretmen ve öğrencilerimize 2017 -2018 eğitim öğretİm yılı başında

sunulabilmesi amacıyla bu okullardaki öğretmen norm kadrolanna yönelik yapılacak
güncelleme çalışmaları da dikkate alındığında seçmeli derslerin seçimiyle ilgili iş ve
işlemleriıı il/ilçe ve okul müdürlüklerimizce ivedilikle yapılmasının uygun olacağı
değerlend irı l mektedir.

Bı.ına göre;

.2017-2018 eğitiıı öğretiın yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak
öğrencileriıniz haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında
okuyacak olan öğrencileriıniz haftada toplam 2 saaI, iınam hatip ortaokullannın 8.

,{vı,ıı-ıtılı bilgi için: Şenıy, Kt_lSE
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sınıflarında okuyacak olan öğrencilerimiz ise haftada toplam l saat seçmeli ders seçeceklerdir.
.Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği ilgi (a) ve (b) Çizelgelerde

belirtilırıiş olup, ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz ve velileri için sınıf öğretmenlerimiz rehberlik
edecektir.

.İlgi 1a; Çizelgenin "Açıklamalar" bölümüntin 2 nci maddesine göre; ortaokullarda
seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi
imkdnlan doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami l0 dersten
(aşağıda belirtilen dersler de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi
okullarında okul yöneticileri taraflndan oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.

.Okullarda en az l0 öğreııcinin aynı dersi seçınesi durumunda ilgili seçmeli ders

okutu labilecektir.
.Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı dersleriıı seçilmesi

hdlinde önceliklc diğer okullardan maaş/ck ders karşılığı görevlendirıneler yoluyla öğretmen
temin edilecek, bunuı,ı da ırıüınkün olınadığı lı6llerde ücretli öğretıneıı görevlendirilmek
suretiyle bu dersler açılıp okı,ıtulabilecektir.

.Seçııeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda
özellikle 4. sınıf öğrenci ve velilerimiz olmak üzere tüm okul müdürlüklerimizce
bilgi lendi rme yapılacaktır.

. Seçmeli dersler bölümünde Sosyal Bilimler alanı altında yer alan ve ortaokul 6 veya
7. sınıflarda hattada 2 ders saati olarak okııtrılan "Halk Ktiltiirü" dersi ilgi (a) Çizelgeye göre
2017-20l8 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflarda haftada 2 ders
saati olarak okutulacaktır.

. İlgi (a) Çizelgeye göre seçıncli dersler bölüınünde Sosyal Biliııler alanı altında
ortaokul 5,6,7 veya 8. sınıflarda haftada 2 ders saati okutulmak üzere ilk kez seçmeli "Kent
Kültürü" dersine de yer verilmiştir.

Ayrıca, seçmeli dersler böltinıündc yer alan;

r'"Yırşayaıı Diller ve Lehçeler" dersi adı altıırda;

-Yaşayaıı Diller ve Lehçeler (Adığece-Kiril Alfbbesine Göre),

-Yaşayan Di]ler ve Lehçeler (Adığece-Latin Alfabesine Göre),

-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca),

-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurınancca),

-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca),

-Yıışayan Diller ve Lehçeler (Lazca),

-Yaşayaır Diller ve Lehçeler (Giircüce),

-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Boşııakça),

-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Arııavutça) dersleri

/"Spor vc Fiziki Etkinlikler" dersi adı altında;

- L]asketbol.

-AtletiZın,
-Okçululr,

-Yüzme,

-Bisiklet,

-Tenis modülleri,

Adres: Atatiiıit Blv. 06648 Kızılay,'ANK,,\Rr\
[:lcktronik Ağ: www.ıncb.gov.tr
l]Jrosta: tcunl__oqrcti ıTürnatcrvallcriki)ııclı"gı,ıv.tı,

Ayrıntılı bilgi için: Şena1, KOSIı
]-cl:0 3l2 4l3l608
ljaks: () 3 12 4254049

Buevrakgüvenli elektronikin,ızai]eiıllzalantnıştıı.http:]ievraks()fgtı.ıııeb.gov,tıadresinden efd4-4b4e-35dC-aC8d-ba69 koduileteyitedilebilir



/"Görsel Sanatlar" dersi adı altıırda;

-Resim,

-Graf'ik Tasarım,

-Seraınik,
-Ebru,

-Tezhip,
-M inyatür modülleri de öğrencilerimize tercih olarak sunulacaktır.

Bu bağlamda, öğrencilerimizin kendi ilgi ve ilıtiyaçları doğrultusunda istedikleri dersi
seçebilınelerinin sağlanııası ve seçıııeli ders seçimine ilişkin tüın iş ve işlemlerin 2017-2018
eğitim öğretiın yılı için herlıangı bir sorı"ın yaşanmayacak şekilde Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğüinün kitap ihtiyacı modül|ine girişlerinin yapılması için gerekli önlemlerin
Valiliğinizce alınması lıususunda bilgilerinizi ve gereğiııi rica ederim.

Yusuf TEKN
Bakan a.

Müsteşar

Ekler
ı-İlgi (a) Çizelge
2-İlgi (b) çizeıge

DAGITIM
Gereği Bilgi
-Bilgi İşlem DairesiBaşkanlığına A Planı
-B Planı

Atlres: Atatüık tslv. 066-18 Kızılay/ANKAI{A
tjlektı,onik Ai: wwrr.ıncb.goı,.tr
F.-1ıtısla: 1cuııı_ııgreiiııulıateı}iilleri{(i]ıı-ıeh.5ıııv.tı,

Ayrıııtılı bilgi için: Şenay KÖSl:
Tcl: 0 3 l2 4l3 l6013

Faks: 0 .1 l2 4254049

Buevrakgiivenli elektronikinızaileimzalanııııştır.http:ıieun[591gy.nıeb,gov,tradresiııden €fd4-4b4e-35dC-aCBd-ba69 koduileteyitedilebilir,



Sayı l0
Konu: İlltöğretinı Kuruınlırı (İlkolrul ve Ortaokul)

Haftalık Ders Çizelgesinin Seçmeli Dersler ve
Açıklamalar Bölümlerinde Değişiklik Yapılması

Tarih 20l021201.7

Kurulda Gör. Tarihi 09l02l2011

önceki kararın
Tarih ve Sayısı

25l0612012 -

2810512013 -

T.C.
İVİİİ,İİ BĞİrİN{ BAKANLIĞI

Ta|im ve Terbiye Kurulu Başkan|ığı

Temel Eğitiıı Geı-ıel Müdürlüğünün 2011212016 tarihli ve 43769797-12l-E.14376252 sayılı
yazısı üzerine Kurulumuzda göı,üşülen İlköğretim Kurumları 1İll<olıul ve Ortaokul) Haftalık Ders
Çizelgesinin seçıııeli dersler ve açıklaıııalar bölüınleı-inde,20l7- 2018 eğitiın ve öğretinr yılıııdan
itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre değişiklik yapılması hususunu Lıygun görtiş[e arzederiz.

Dr. Cem GENÇOĞLU Feyzullah ARSLAN Gürhan ÖznnĞnn
Temel Eğitim Genel Müdürü ÜYg ÜYP

Doç. Dr. Ali YILMAZ K6miI YEŞİt. Dr. Mehmet s[ıırılrnı-İ
üyp üyp üyp

Dr. İbrahim DEMİRCİ Doç. Dr. Hatice YLLDIZ Dr. Hüseyin ŞİnİN
üyp üye üyp

Alpaslan DURMUŞ
Kurul Başkanı

UYGUNDUR
...l02l20|1

İsmet YILMAZ
Milli Eğitiın Bakanı
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DERSLER
SINIFLAII

tLKoKUL oRTAoKU
1 7 3 4 5 6 7 8

iila

DJz

N

Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5

Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5

Hayat Bilsisi 4 4 J

Fen l]iliınleri _) J 4 4 4 4

Sosyal Bilgiter J J J 3

T.C. İnltılAp TariI,ıi ve Atat|irl<çülük 2

Yabancı Dil 2 2
,)

J J 4 4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 2 2

Görsel sanatlar l 1 l l l l 1 l

Müzik 1 l 1 1 1 l l l

Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 5 ) 2

Bedeı,ı L,ğitin-ıi ve Spor 2 2
,)

2

TekııoIoi i ve Tasarıırı 2 2

Tralik Gtivenliği 1

Bilişinı Teknoloj ileri ve Yazılıııı 2 2

Rehberlik ve Kariyer Planlama l

tnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2

ZORUNLU DERS TOPLAMI 26 28 28 30 29 29 29 29

E]
l]a
ü
t-t

l
tE]

2.rL
r-]a

Din. Ahlak ve
Değerler

Kur'an-ı Keriın (4) 2 2 2 2

Peygamberimizin Hayatı (4) 2 2 2 1

Temel Dini Bilgiler (2) 2 2 2 2

Dilve
Anlatıırr

Okuma Becerileri (1) 2 2

Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) 2 2 2 2

Yaşayan Diller ve Lehçeler (4) 2 2 2 2

Iletişiı-ıı ve Suırum Becerileri (1) 2 )

Yabancı Dil Yabaırçı Dil (BaktınIar Kıırulu Kararı
ile Kabııl Edilen Dilleı) (-l)

1 2 2 2

Fen Bilimleri
Ve

Matematik

tsi l inı Uygı.ılaıııaliırı (;l) 2 2 2 2

Mateıııatik Uy,gulanıalaı,ı (4) 2 2 2 2

Çevre Eğitinıi (1) 2 2

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2) 2 2

Sanat ve Spor

Görsel Sanatlar (Resiın, Geleneksel
Saııatlar" Plastik Sanatlar vb.) (4) 2l(4) 2l(4) 2l(4) 2l(4)

Müzik (4) 2/(4) 2l(4) 2l(4) 2l(4)
Spor ve Fiziki EtkinIikleı (Alanlara
Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4) 2l(4) 2l(4) 2l(4) 2l(4)

Drama (2) 2 2

Zek6 Oyunları (4) 2 2 2 2

Sosyal
Bilimler

Halk Kültürll (4) 2 2 2 1

Kent Ktiltürıi (1) 2 2 2 2

Medya ()kuı,_v"azarl ığı ( 1) 1 2

llukuk ve Adalet (l) 2 2

Düşüı-ınıe Eğitiıni (2) 2 2

Seçilebilecek Ders Saati Sayısı 6 6 6 6

SERBEST ETKiNLİKLEIr 1 ) 7

To ,LAM DERS 30 30 30 30 35 35 35 35



l.

çizELGENiN uyGuLANMAsI iıB iıciı,i ıçırııMALAR

Serbest etkinliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı oluP

zoruıılu değildir.
Okullarda seçııeli ders uygulaınası ktınusunda esneklik sağlanacak ve lıer okul Yönetimi kendi

iınk6nları doğrultusunda çizelgenin seçıneli dersler bölümünde yer alan azami l0 dersten bir gruP

oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okııl yönetimi taraf ından oluştrırulan gruPtan

derslerini seçecektir.

Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.

Seçmeli derslerdeır birden t-azla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler

bir yapıda oluştrırulacaktır. Ögrenciler bu derslerden herhangi birini. 5-8. sınıt'arasında herhangi

bir sınıfta ya da sürek|i olarak alabiIeceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftaı-ı İtibaren prograında

seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinçi sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan

itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.

Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın be lirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik Zaman

dilinıi "seçmeli ders saatleri" olarak belirleııir. Bu şekilde farklı sııııf düzeylerinde olup f-akat

seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçıneli ders grubu oluşturUlınası

sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz

başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci. altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıÇ

seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece heın kaynakların daha rasyonel kuIlanılması

hem de öğrencileriı,ı tercih haklarıııın karşılanması sağlaırır.

Sanat ve Spor grubunda yer a|an Görsel Sanatlar. Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler dersleri

öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saatİ olarak seçilebilir.

Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik" Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imk6n ve

şaıtları uygun olan okullarda isteğe [-ıağlı olaralt onsekiz (l8) ders saatine kadar yabancı dil dersi

öğretimi yapılabilir. Bu uygulaıTıı,ıyı vapan oltıılIarda. öğreııcilerin hazır bııluııuşluk düzeyIeri

dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kuruluııca kabul edilnıiş ve uygulannrakta olan yabaırcı dil dersi

öğretiın prograınlarııra dayalı olarak dersin zümre öğretınenleri kurulunca hazırlanan öğretim

program ları uygrı lanabi l ir.

İsteyen okullarda on (l0) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel

özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak oktıl yöııetiıııiııiıı kararıyla her tiirlü eğitici f-aaliyet

uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, spoıtif çalışınalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı

dil vb,)

,

3.

4.

5.

6.

1

8.
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İıvraıvr rrarİp 6RTA9KULLARI IIAFTALIK DERS çİznı_cnsi

DERSLER
SINlFLAR

5.
Sııııf

6.
Sınıf

1

Sıırıf
8.

Sınıf

la
tr]

lz

N

Türkçe 6 6 5 5

Matematik 5 5 5 5

Fen Bilimleri 4 4 4 4

sosyal Bilgiler J J _)

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2

Yabancı Dil _) 3 4 4

Din Kültüru ve Ahlak Bilgisi l 2

Görsel sanatlar l l

Müzik l l

Beden Eğitimi ve Spor l l

Teknoloii ve Tasarım z 2

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 2

Rehberlik ve Kariyer Plaıılama l

Kur'an-ı l(erim 2 2 2 2

fuapça 2 z 2 z

Hz. Muhammed'in Hayatı 2 2 2 2

TemelDini Bilgiler l 1 l l

zoRU LU DERS SAATİ TOPLAM 34 34 34 35

ri]la
ti

l
r.a

=a9
t-]a

Din, Ahlak ve
Değerler

Seçmeli Kur'an-ı Kerim(4) (2) (ı) (2) (ı) (2) (ı) (1)

Dil ve Aıılatıın

Okuma Becerileri( l )
(2\ (1 2 (ı) (ı

Yazarlık ve Yazma Becerileri(4) (2) (| (2) ( ı) (2) (ı) l

Yasavan Diller ve Lehçeler(4) (2) (ı) (2) l (2) (l) (1

İletişinı ve Sunum Becerileri( l) (2) (| l

yabırııcı Dil
Yabancı Dil 18akanlar Kurulu Kararı ile
Kabul Edilen Diller)(4)

(2) (ü) (2) (ı) (2) (ı) (1)

Fen Bilimleri
Ve

Mırtematik

Bilim Uyeulamaları(4) (2) (ı) (2 l) (2\ l (l

Matematik Uygulamaları(4) (2\ (1 (2) (ü) (2) (ı) l)
Çevre ve Bilim( )

(2) (1) (1)

Bilişiın Teknolo leı ve Yazılım(2) (2) ( ı) l)

Sanat
ve

Spor

Görsel sanatlar (Resim, Geleneksel
Sanatlar, Plastik Sanatlar vb )(2)

(2) (ı) (2) (1) (2) (1) (1)

Müzik(4) (2) ( l) (2\ (| (2) l) l

Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Gore
Modüll er OluşturulacaktırX4)

(2) (ı) (2) (ı) (2) (ı) ( ı)

Drama(2) (2) l) (2)(ı)
Zeka Ovunları(2) Q\ (1 (2) ( l) (2) (1 (l

Sosyal Bilimler

Halk Kültürıi( l) (2)(1 (2)(l
Medya Okuryazarlığı( l (2\ (1 (l
Hukul< ve Adalet( l) (2) ( ı) (2)(ı
Düşıinıne Eğitinıi(2) (2 l) l

Seçilebilecek Ders Saııti Toplanı 2 2 2 l

TOPLAM DERS SAATİ 36 36 36 36

1 1

1 l

1 l

i l



ÇiZE LGENİN UY GULA NMASI İrr iı_c İrİ aÇrxı_ı MALAR

Seçmeli dersleriır kaç kez alınabileceği, clersin 
_ 

adının yanında paranlez içinde

u.ii"ilrrişrir. Dersin kaç saat alınabileceğ ise tabloda paranlez içerisindeki rakamlarla

if'ade edilmiştir. Orneğln, zorunlu ders 6lan fuapça'nın yanında seçmeli Yabancı Dil

dersi olarak Arapça,nTn seçilmesi durumunda 6u ders 2 saat veya l saat olarak

programlannda belirtilen ders saatlerinden az

kurulunca öğretim progranılarındaki konulardan

ahnabilecektir.
Seçilen derslerin ders saatleri, oğretim

olması durumunda, zümre öğretmenler J

azalima yapılabilir.
Seçıneli" derslerden birden faz|a sınıf duzeyinde ılınabilecek dersleriıı öğretim

programları ınodüler bir yapıda oluşturulmuştur. Öğrenciler birden faz|a sınıfta

ieçiTebilecek dersleri, ,.ç...ği dersin okutulabileceği herhangi bir sınıfta bir kez

,.i"uiı"..gi gibi, ui.o.n rirıu sınıf seviyesinde veya seçebileceği tım sınıf

seviyelerinde sureİli olarak seçebilir. Okulun imkin ve şartlarına bağlı olarak farklı sınıf

düzeylerinde, fakat seçtikleri ders açısınclan aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli

ders grublı oluşttırulmasl sağlaı-ıabilir. Örneğin; bir Öğ,enci Seçmeli Yabançı Dil dersini

illt lrçz yediııci sınifta alıyİr ı,,e bu derste hentiz başlangıç seviyesinde ise, bu dersi

beşinci, altıırcı ve sekizilıii sıılıtıa okuyan ve başlangıç seviyesinde olaıl Öğrencilerle

birlikte alabilir. Boyİece hen-ı kaynakların claha rasyoırel kullanılnrası hem de Öğrenciler

için tercih haklarının karşılaııması imk6nı sağlanır,

a Qeğişik 19/0912016tarihli ve 66 saylh TT§B.kararı) 5,6,::7;.:,l'|u'd_t TürkÇe,

matematik. fe., bi]irnleri, sosyal Uilİiler. din kültıırJ ve ahlak bilgisi, yabancı dil,

Kur,an_ı Ke.im, Arapça, Hz. Muhanımed,in hayatı Ve temel dini bilgiler derslerini (29

ders saati) almak tuvaİvıa, imk6n ve şartları uygun olan okullarda,.isteğe !.ası,ı 
ve

zorunlu ders saatine iiave olarak haftada 7 ders ,pt,.r..kadar yabancı dil veya Kur,an_ı

[".i. a"*i *ıİŞiİi, B, ,verlumayl yapan okullarğa. öğrencilerin hazırbulunuŞluk

dtızeyleri dikkate alİnarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiŞ ve uY_gulanmakta

olan yabancı dil ,. ıiriur-ı Kerim dersi oğretim proglamlarına dayalı o|_1rak dersin

zümre öğretmenler kurulunc a hazır|anan oğetim proğramlan uygulanabilir, Ayrıca,

yabancı uyruklu öğrenciler için açılan 5, 6 ve 7. sınıflarda ise 7 ders saatine kadar ilave

ıti.ı.ç" clersi verilebilir. Bı_ı cierste öğrencilerin 1ıazırbuılı-ınuşluluk düzeYleri dikkate

alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca l<İbut edilmiş ve uygulanmakta olan TürkÇe dersi

öğretim programlna davalı olaralt dersin züıııre oğretmenler kurulunca hazırlaıran

öğretim programl uygul anabi li r.

5. isteyen okullarda dokuz (9) ders saatine kadar okut ve çevrenin şartları ile Öğrencilerin

bireysel özellikleri ve ihtiyaçları clikkate alıııarak; sanat etkinlikleri, sportif ÇalıŞmalar,

sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici fhaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul

yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir

l


