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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 21658195-101.99-E.9273078 16.09.2015
Konu : Tereddüt Edilen Hususlar

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

İlgi : a) Talim ve Terbiye Kurulunun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı Kararı.
b) Talim ve Terbiye Kurulunun 28/03/2013 tarihli ve 18 sayılı Kararı.
c) Talim ve Terbiye Kurulunun 26/11/2014 tarihli ve 103 sayılı Kararı.
ç) 02/10/2014 tarihli ve 21658195/121.99/4384375 sayılı yazımız.
d) 03/07/2014 tarihli ve 21658195/121.01/2791963 sayılı yazımız.
e) 24/07/2015 tarihli ve 21658195-101.99-E.7489376 sayılı yazımız.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programlarının hususların
uygulamaları ile ilgili tereddüde düşüldüğü ve farklı uygulamaların yapıldığı, valiliklerden gelen yazılar, telefon
görüşmeleri ve e-posta ile Bakanlığımıza intikal eden sorulardan anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda;
- Hazırlık, 9, 10 ve 11 inci sınıflardan ilgi (a) Karar ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri,
- 12 nci sınıflarda ilgi (b) Karar ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri,

- 9-12 nci sınıflar Yabancı Dil (İngilizce) dersinde ilgi (c) Karar ile kabul edilen öğretim programı
uygulanacaktır.

Söz konusu çizelgeler ve öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Genel
Müdürlüğümüz internet sayfasında yer almaktadır.

Ayrıca; fen liseleri haftalık ders çizelgelerinde seçmeli dersler kategorisinin matematik ve fen bilimleri
grubunda Bilim (fizik, kimya, biyoloji) Uygulamaları (3) derslerinin nasıl yürütüleceği ilgi (ç),

- Anadolu öğretmen liseleri haftalık ders çizelgelerinde yer alan ‘”Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim
Sosyolojisi” dersleri ile ilgili uygulamanın ilgi (d),

- Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri ile sosyal bilimler liselerinde okutulmakta olan hazırlık sınıfı
yabancı dil (İngilizce) dersinde uygulanacak öğretim programı ise ilgi (e) yazılarımızda belirtilmiştir.

Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve
Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yer alan öğretim programlarını esas alarak bu programlarda ifade
edilen kazanım ve açıklamalar doğrultusunda dersleri işlemeleri gerekmektedir.

Konunun ilinizde bulunan Genel Müdürlüğümüze bağlı söz konusu okullara ivedilikle duyurulması ve
uygulamada hiçbir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi
ve gereğini arz/rica ederim

Yaşar KOÇAK
Bakan a.

Genel Müdür V.
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Gereği: Bilgi
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