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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 59917357/101.03/390264 28/01/2014
Konu: Haftalık Ders Çizelgelerinde

Yapılan Düzenlemeler

…………………VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarihli ve 11 sayılı Kararı,
b) Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarihli ve 9 sayılı Kararı,
c) Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarihli ve 10 sayılı Kararı,
d) Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarihli ve 12 sayılı Kararı,
e) Talim ve Terbiye Kurulunun 07.06.2013 tarihli ve 52 sayılı Kararı,
f) Talim ve Terbiye Kurulunun 23.01.2014 tarihli ve 2 sayılı Kararı.

İlgi (a) Kurul kararı ile Ortaöğretim Kimya, ilgi (b) Kurul Kararı ile Ortaöğretim
Matematik, İlgi (c) Kurul Kararı ile Ortaöğretim Fizik ve İlgi (d) Kurul Kararı ile
Ortaöğretim Biyoloji dersleri öğretim programlarında yapılan değişikliklerin 2013-2014
eğitim-öğretim yılından itibaren ilgi (e) Kurul Kararı ile 9’uncu sınıflara ait kısmının
uygulamaya konulduğu bilinmektedir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında
uygulanan alanlara ve dallara ait haftalık ders çizelgelerinin 10 uncu 11 inci ve 12 inci
sınıflarında; ilgi (a), (b), (c) ve (d) kararlardaki değişiklikler doğrultusunda ortak dersler ve
seçmeli ders saatlerinde ilgi (f) kurul kararı ile bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Bu kapsamda; mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında 2014-2015 eğitim öğretim
yılında 9 ve 10 uncu sınıflardan başlayarak Meslek, Anadolu Meslek, Teknik ve Anadolu
Teknik Liselerinin haftalık ders çizelgelerinde yer alan alan/dal derslerinde ve saatlerinde
hiçbir değişiklik yapılmadan sadece ortak dersler bloğunda yer alan genel bilgi dersleri ve
seçmeli ders saatlerinde;

Tüm okul türlerinin 10 uncu sınıflarına 6 saat Matematik, 2 saat Fizik, 2 saat
Kimya ve 3 saat Biyoloji dersleri konulması,

1- 

Meslek Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin10 uncu sınıflarda 2 saatlik Beden
Eğitimi dersi ile seçmeli ders saatinin kaldırılması,

2- 

Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerinin10 uncu sınıflardaki 2 saatlik Beden
Eğitimi dersi ile 11 inci sınıftaki seçmeli ders saatinin kaldırılması, Seçmeli
derslerin 10 uncu sınıfta 3 saate ve 12 inci sınıfta ise 1 saate çekilmesi, 11 ve 12
inci sınıflarına 6 saat matematik, 4 saat Fizik ve 4 Kimya derslerinin ilave
edilmesi, (Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinin 11 ve 12 inci sınıflarındaki
değişiklikler 2015-2016 öğretim yılından itibaren kademeli uygulanacaktır)

3- 

Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri, Anestezi ve4- 
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Reanimasyon, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Tıbbi
Laboratuvar ve Radyoloji alanlarının 10 uncu sınıflarındaki 3 saatlik yabancı dil
dersinin 2 saate çekilmesi, 1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersinin
ve seçmeli ders saatinin kaldırılması,
Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Ortopedik Protez ve Ortez Alanının10 uncu
sınıflarındaki 3 saatlik yabancı dil dersi, 1 saatlik beden eğitimi/görsel
sanatlar/müzik dersi ile seçmeli ders saatinin kaldırılması,

5- 

Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Alanının 10 uncu sınıflarındaki 3
saatlik yabancı dil dersi ile 1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersinin
ve 10 ve 12 inci sınıflardaki seçmeli ders saatinin kaldırılması, 10 uncu sınıftaki 2
saatlik tarih dersinin 11 inci sınıfta, 10 uncu sınıftaki 2 saatlik coğrafya dersinin
ise 12 inci sınıfta 2 saat olarak, 11 inci sınıftaki 2 saatlik T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük dersinin 12 inci sınıfta 2 saat olarak uygulanması, (11 ve 12 inci
sınıflarındaki değişiklikler 2015-2016 öğretim yılından itibaren kademeli
uygulanacaktır)

6- 

düzenlemeleri yapılmıştır.
Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında 2014-2015 eğitim öğretim yılında

9 uncu ve 10 uncu sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak yukarıdaki
açıklamalara göre düzenlenen yeni haftalık ders çizelgeleri ve uygulama ile ilgili açıklamalar,
seçmeli ders listesi ve uygulanacak programlara ait açıklamalar http://megep.meb.gov.tr/
internet adresinde 2014-2015 Öğretim Yılında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgeleri linki
altında yayımlanmıştır.

2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren http://megep.meb.gov.tr/ internet adresinde
sınıflara göre yayınlanan söz konusu haftalık ders çizelgeleri ve seçmeli derslerin açıklamalar
doğrultusunda uygulanması, kitap seçim modülüne girilecek ders/kitaplar ve öğretmen
normunun belirlenmesinde söz konusu ders çizelgelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz bünyesinde faaliyet gösteren mesleki ve teknik eğitim
ortaöğretim okul ve kurum müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
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