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MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA  

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULANACAK HAFTALIK DERS 

ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR 

 

 Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, alan dal dersleri ve seçmeli dersler bölümleri 

yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak 

alması gereken derslerdir. 

 Haftalık ders çizelgelerinde yer alan ortak derslerin öğretim programları tüm sınıflar 

düzeyinde, alan/dal dersleri ise 9 uncu ve 10 uncu sınıflardan başlayarak kademeli olarak 

uygulanacaktır.  

 Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders 

çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders saati sayısı kadar seçmeli dersler 

tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan dal dersleri veya diğer alan 

ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir.  

 Haftalık ders çizelgelerinde belirtilen toplam seçmeli ders saatinin bir kısmı alan dal 

derslerinden seçilebileceği gibi bir kısmı da seçmeli dersler tablosundan seçilebilecektir. 

 Alan ortak dersleri ile başarılması zorunlu dal derslerinin seçmeli ders olarak okutulması 

durumunda ders saati süresi ve ders içeriğinde değişiklik yapılamayacaktır. 

 Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde 

belirtilmiştir. Alan dal dersleri veya diğer alan dal dersleri ise sadece bir kez 

seçilebilecektir.  

 Seçmeli dersler tablosunda seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre 

parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir.  

 Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları 

sağlanabilir. Ancak, birbirinin devamı niteliğindeki derslerde, aynı seviyedeki dersi seçen 

farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir. 

 Bilgi Kuramı ve Sosyal Etkinlik dersleri notla değerlendirilmez. 

 Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları 

doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir. 

 Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması 

kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan 

birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır. 

 Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır. 

 Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta 

değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini 

gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır. 

 Ders saatlerinin, derse ait öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla 

olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak 

zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır. 

 Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde varsa ilgili derslere ait öğretim 

programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca 

hazırlanacak programlar uygulanır. 

 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının tamamında ortak dersler içerisinde yıl sonu 

başarı puanı ile başarılı sayılamayacak ders "Türk Dili ve Edebiyatı" dersidir. Alan ve dal 

derslerinde yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak dersler ise çerçeve öğretim 

programları ve haftalık ders çizelgelerinde belirtilmiştir. 

 Türk Dili ve Edebiyatı, Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Seçmeli Tarih gibi 

derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından 

okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir. 
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 Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programı, Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 

öğretim programının yapısı ve mahiyeti değiştirilmeden zümre öğretmenleri tarafından 

ilave metin seçimiyle belirlenmelidir. 

 Seçmeli dersler tablosunda yer alan seçmeli matematik, seçmeli kimya ve seçmeli fizik 

dersleri, Anadolu teknik programının 11 ve 12 inci sınıflarında ortak dersler içerisinde yer 

aldığından bu program türünde seçmeli olarak seçilmeyecektir.  

 

SEÇMELİ DERSLER TABLOSU 

SEÇMELİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11.SINIF 12. SINIF 
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DİL VE 

ANLATIM 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) - - (3)(4)(5) (3)(4)(5) 

DİKSİYON VE HİTABET (1) - - (1) (1) 

OSMANLI TÜRKÇESİ (3) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) 

MATEMATİK 

VE 

FEN 
BİLİMLERİ 

SEÇMELİ MATEMATİK (2) (-) (-) (4) (6) (4) (6) 

SEÇMELİ TEMEL MATEMATİK (2) (-) (-) (2) (2) 

SEÇMELİ FİZİK (2) (-) (-) (3) (4) (3) (4) 

SEÇMELİ KİMYA (2) (-) (-) (3) (4) (3) (4) 

SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) (-) (-) (3) (4) (3) (4) 

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) - 2 2 2 

FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) - (2)(3) (2)(3) (2)(3) 

SOSYAL 

BİLİMLER 

SEÇMELİ TARİH (1) - - (2)(3)(4) (2)(3)(4) 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) - - (2)(3)(4) (2)(3)(4) 

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1)   (2)(4) (2)(4) 

SEÇMELİ COĞRAFYA (2) - - (2)(3)(4) (2)(3)(4) 

PSİKOLOJİ (1) - - (2) (2) 

SOSYOLOJİ (1) - - (2) (2) 

MANTIK (1) - - (2) (2) 

BİLGİ KURAMI (1) (1) (2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) 

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) (1) (1) (1) (1) 

İŞLETME (1) - - (2) (2) 

EKONOMİ (1) - - (2) (2) 

GİRİŞİMCİLİK (1) - - (1) (1) 

YÖNETİM BİLİMİ (1) - - (2) (2) 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) - - (2) (2) 

DİN, AHLAK 

VE 

DEĞERLER 

KUR'AN-I KERİM (4) (2) (1) (2) (2) (2) 

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (4) (2) (1) (2) (2) (2) 

TEMEL DİNİ BİLGİLER (2) (1)(2) (1) (2) (1)(2) (1)(2) 

YABANCI 

DİLLER 

VE 

EDEBİYATI 

SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) 

İKİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) 

YABANCI DİLLER EDEBİYATI (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) 

SPOR VE 
SOSYAL 
ETKİNLİK 

SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (4) (2) (2) (2) (2) 

SOSYAL ETKİNLİK (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) 

GÜZEL 

SANATLAR 

SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) 

SEÇMELİ MÜZİK (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) 

SEÇMELİ SANAT TARİHİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) 

DRAMA (1) (1) (1) (1) (1) 

BİLİŞİM 
BİLGİSAYAR BİLİMİ (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) 

 


