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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulunun 19/02/2018 tarihli ve 56, 59 ve 60 sayılı Kararları.
B) Bakanlık Makamının 30.08.2018 tarihli ve 15130610 sayılı oluru.
Ortaöğretim kurumları ortak derslere ait öğretim programları güncellemesi ve buna
bağlı olarak ilgi (a) Kararlar ile kabul edilen ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgeleri
2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamaya konulacaktır.
İlgi (a) Kararlar ile kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde yer alan ortak derslere ait
öğretim programlarının bazılarında; sınıfı değişen ve yeni eklenen derslerle ilgili tüm okul
türlerinde ortak derslerin sınıfları, saatleri ve içerikleri bakımından tam bir uyumun ve
bütünlüğün sağlanabilmesi, öğrencilerde hak ve öğrenme kaybına yol açmaması amacıyla
Bakanlık Makamınınilgi (b) Oluru doğrultusunda,
1)
11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortak
dersler arasında yer alan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini 11. sınıfta almışlardır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında,ilgi kararlarla
güncellenmiş haftalık ders çizelgesinde 12. sınıfta yer almaktadır. 2018-2019 öğretim yılında
da öğrencilerin, 12. sınıfta yer alan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini tekraren
alabilmelerine imkân sağlayabilmek adına haftalık ders çizelgesinin "Seçmeli Dersler"
bölümünün "Sosyal Bilimler" kısmında yer alan dersler arasına “T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük” dersinin 2 ders saati olarak eklenmesi ve 2018-2019 eğitim öğretim yılına
mahsus olmak üzere isteyen öğrencilerin bu dersi seçmelerinin sağlanması,
2) 2018-2019 eğitim öğretim yılında, ilgi kararlarla güncellenmiş haftalık ders
çizelgelerinde ortak dersler arasında 10. sınıflara 2 ders saati felsefe dersi eklenmiştir. 20182019 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenciler 10. sınıfta da felsefe dersi okuyacaklardır. Bu
sebeple haftalık ders çizelgesinin "Seçmeli Dersler" bölümünün "Sosyal Bilimler" kısmında
yer alan dersler arasına “Felsefe” dersinin 12. sınıf sütununa 2 ders saati olarak eklenmesi ve
2018-2019 ile 2019-2020 eğitim öğretim yıllarına mahsus olmak üzere isteyen öğrencilerin bu
dersi seçmelerinin sağlanması hususlarında,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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