
 

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI BİLİM GRUBU PROGRAMLARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI TABLO 

1 KURUMUN ADI ……………………. Özel Öğretim Kursu 

2 KURUMUN ADRESİ (Kurumun faaliyet gösterecek olduğu yerin adresi açık olarak yazılacaktır.) 

3 KURUCUNUN ADI (Özel öğretim kursunu kuracak gerçek kişi veya tüzel kişiliğin adı yazılacaktır.) 

4 PROGRAMIN ADI 

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği EK-4’te yer alan bilim grubu programlarının 

adı yazılacaktır.) 

Örnek: Matematik IV 

5 PROGRAMIN DAYANAĞI (Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programına dayanılarak hazırlandığı belirtilecektir.) 

6 PROGRAMIN SEVİYESİ 

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği EK-4’te yer alan bilim grubu programlarının 

adına karşılık gelen öğrenim seviyesi belirtilecektir.) 

Örnek: Lise ve dengi okul 12.sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun olarak 

hazırlanmıştır. (Açıklama: Matematik IV seviyesine göre) 

7 PROGRAMIN AMAÇLARI 

(Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programında belirtilen esaslara uygun olarak TTK 

tarafından onaylanmış lise programında (Örnek: Matematik) sınıf düzeyine göre 

(Örnek: 12. sınıf) yer alan kazanım ve alt kazanımlar belirtilmelidir.) 

Örnek: Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limiti ve sağdan limiti 

kavramlarını tablo ve grafik kullanarak örneklerle açıklar. 

8 

PROGRAMIN 

UYGULAMASIYLA İLGİLİ 

AÇIKLAMALAR 

(Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programın beşinci maddesinde belirtilen esaslara 

uygun olarak programın hazırlanma gerekçesi, uygulanacak yöntem ve teknikler 

açıkça belirtilmelidir.) 

9 PROGRAMIN SÜRESİ 

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtildiği üzere programın süresi haftalık 

3-8 saat arasında ve 18-36 hafta arasında belirlenecektir.) 

Örnek: Haftada 8 saat  

 36 hafta 

 Toplam Süre: 8x36=288 saat 

10 

PROGRAMIN İÇERİĞİNİN 

TOPLAM KURS SÜRESİNE 

GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI 

(Kazanımlara bağlı olarak hazırlanması gereken konu ve alt konu başlıkları her bir 

bilim grubunda yer alan her bir program için ayrı ayrı haftalara göre belirtilmelidir.) 

Örnek: 1.HAFTA 

                       …….. 

              2.HAFTA 

                       ……… 

11 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME İLE 

İLGİLİ ESASLAR 

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46.maddesine uygun olarak ifade 

edilmelidir.) 

12 

PROGRAMIN 

UYGULANMASINDA 

KULLANILACAK ÖĞRETİM 

ARAÇ VE GEREÇLERİ 

(Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programı sekizinci maddede belirtilen esaslara 

uygun olarak hazırlanmalıdır.) 

Açıklama: Bilim dersliğinde bulundurulacak araç gereçler, program dikkate alınarak 

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre belirtilmelidir (Örnek: 

Bağıntıları açıklayan örnek tablolar, geometrik modeller,  Türk dünyasından, İslam 

dünyasından ve diğer ünlü matematikçileri tanıtan görseller, kitaplık, v.b.). 

          Bilim dersliklerinin alt yapısında kullanılacak araç gereçler belirtilmelidir. 

(Örnek: Akıllı tahta kullanılıp kullanılmayacağı, kablosuz internet bağlantısı, sanal 

kütüphane, v.b.). 

Laboratuvarlarda bulunması gereken araç ve gereçler belirtilmelidir. 


