
E-MÜFREDAT SİSTEMİ ÜZERİNDEN HAZIRLANACAK YILLIK 

PLAN İŞLEMLERİ 
ÖNBİLGİ: Plan zümre olarak yapılacaksa, plan hazırlamadan önce zümre toplantısı sistem 

üzerinden yapılmadır. Aksi halde zümre olarak plan yapılamaz. Yıllık planları sadece zümre başkanı 

değil, bütün zümre öğretmenleri kendisi yaparak, zümre öğretmenlerinin onayına sunabilir. 

 Öğretmenler kişisel MEBBİS şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra; 

 Yıllık Plan  >  Eğitim Kurumu İşlemleri > 7.Sıradaki “Yıllık Plan Hazırlama” seçilir. 

 İlk olarak Haftalar kısmından hafta seçilir. 

 Sınıflar Kısmından Plan yapılacak sınıf seçilir. 

 Sonra açılacak olan Dersler kısmından Ders seçilir. 

 Planın Durumu kısmından, Planı bireysel veya zümre olarak yapmak istiyorum seçeneklerinden biri 

seçilir. Zümre seçilirse “Planın İlişkili Olacağı Zümre Toplantısı” kısmından toplantı seçilmelidir. 

 “İşi kilitlemek istiyorum” seçeneği işaretlenir, aksi halde kayıt işlemi yapılamaz.  

 

 
 

 Bu adımlardan sonra “Derse ait detay bilgileri görmek istiyorum” kutucuğu işaretlenerek seçilen dersin 

bilgileri kontrol edilmelidir. (Ders saati vs.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Kontroller yapıldıktan sonra sıra kazanımları eklemededir. Alt tarafa inince gelecek ekran alttadır.  

 Kazanımların bulunduğu kısımdan Ünite > Konu > Kazanım şeklinde ilerleyen bir sistem görünür. “+” 

işaretlerine tıklanarak ilerlenir. 

 En son gelen kazanımlar kısmında seçilen haftaya eklenmek istenen kazanımların yanındaki kutucuk 

işaretlenir. “Kazanım Ekle +” butonuna tıklandığında seçilen kazanımlar eklenmiş olur ve sağdaki “Bu 

hafta işlenecek kazanım sayısı” kutusunda görünür.  

 Kazanımların yazdığı kutuların altında “Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri” ,  “Kullanılan 

Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri”,  “Gezi, Gözlem ve Deneyler” ve “Sınavlar ve Diğer Ölçme 

Değerlendirme Yöntem ve Araçları” kutuları vardır. Bu kısımlara eklenecek yazı varsa kopyala – 

yapıştır yapılarak ilgili kısımlar doldurulabilir.  

 

 
 

 Seçilen hafta için yapılan bu işlemlerden sonra sayfanın en üst sağında bulunan 

  kısmından “Kaydet” butonuna basılır. İlgili 

haftaya seçilen kazanımlar eklenmiş olur. Bu işlemler her hafta için ayrı ayrı yapılır.  

 Bir sonraki hafta için kazanım seçerken kazanım listesinin üst kısmında bulunan “Henüz plana dahil 

edilmemiş olan kazanımları görmek istiyorum” kutucuğuna tik koymak işinizi kolaylaştırabilir.  

 DİKKAT: Haftalar listesindeki 19. Ve 20. Hafta ara tatildir. Bu sebeple bu haftalara kazanım 

eklenmez. 

 Bütün kazanımlar haftalara dağıtıldıktan sonra onay işlemine geçilir. Son hafta kazanımı eklenip 

kaydedildikten sonra üst tarafta bulunan onay kısmında “Oluşturduğum yıllık planı onaylamak 

istiyorum”  seçeneği çıkacaktır. Kutucuğu işaretleyip “Kaydet” butonuna tıklanarak onay işlemi 

yapılır.  

 Plan zümre tarafından yapılmışsa diğer katılımcılar da aynı “Yıllık Plan Hazırlama” bölümüne gidip 

ilgili planı seçerek onaylamalıdır.  



 
 

 

Hazırlanan planın okul idaresince onaylanması gerekir. Bunun için Okul Müdürü kişisel MEBBİS 

şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra: 

 Yıllık Plan  >  Eğitim Kurumu İşlemleri > 8.Sıradaki “Yıllık Plan Onaylama” seçilir. 

 İlgili plan, yapılmış planlar kısmından seçilir ve ilgili planın detayları görünür. 

 Üstte çıkan “Seçili planı onaylamak istiyorum” kutucuğu işaretlenir. Ardından “Kaydet” 

butonuna tıklanır. Onaydan sonra plan zümre tarafından kullanılabilir. 

 

 
 

 

 

 Okul Müdürünün de onayından sonra istenirse hazırlanan plan PDF olarak alınabilir. Bunun için 

öğretmen kişisel MEBBİS şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra; 

 Yıllık Plan  >  Eğitim Kurumu İşlemleri > 7.Sıradaki “Yıllık Plan Hazırlama” seçilir. 

 “Yapılmış Planlar” kısmından ilgili plan seçilir.  

 
 



 İlgili plan seçildikten sonra  kısmından raporlar 

kısmına yani yazıcı simgesine tıklanır.  

 

 

 
 

 Buradan sonra da tekrar yazdır tuşuna basıldığında PDF ekranı gelir. Sağ üstteki indirme ok işaretine 

basarak PDF Olarak indirilir.  

 


