
Yeni Ders Programları ile İlgili Açıklamalar 

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Dağılım Çizelgeleri Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi programlarına göre yeniden düzenlenmiştir. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan çizelgeler  2685 Sayılı Tebliğler 

Dergisinde yayınlanmıştır. 

Çizelgelerde belirtilen dersler 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren kademeli olarak 

uygulanacaktır. 

İmam hatip liselerinde yüz yüze eğitimde 2014-2015 öğretim yılında yüz yüze eğitime 

yeni başlayan öğrencilere yeni çizelgelerde belirtilen krediler okutulacaktır. Önceki 

yıllardan devam eden öğrenciler eski kredilere ve eski çizelgelere tabi olacaklardır. 

İmam hatip dışındaki diğer mesleki ve teknik alanlarda yüz yüze eğitimlerde 2014-2015 

öğretim yılında da eski krediler ve çizelgeler ile yüz yüze eğitime başlanılacak. Bu 

okullarda 2015-2016 Öğretim yılında yeni çizelgelerdeki dersler ve krediler yüz yüze 

eğitim ile okutulmaya başlanacaktır. 

Uzaktan eğitim ile okutulan dersler de yeni kayıt olan öğrenciler, yeni çizelgelere tabi 

tutulmuşlardır.  Dönemi 3 ve yukarısı olan öğrenciler eski çizelgelerdeki alan/dal/ortak 

derslerinden sorumlu olacaklardır. 

Mesleki Gelişim Dersi 3. Ve 4. Dönemlerde yüz yüze eğitim ile okutulacaktır. 

Mezuniyet kredileri İmam Hatip Alanı hariç herhangi bir değişiklik olmamıştır. Değişikler 

sadece derslerde yapılmıştır. Örneğin daha önceki çizelgelerde 1. Sınıfta zorunlu olan 

Matematik 1 ve Matematik 2 zorunlu derslerine 2. Sınıf Matematik 3 ve Matematik 4 

dersleri vb. gibi zorunlu olarak eklenmiştir. 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı sonuna kadar eski programlardan mezun olamayan her 

öğrenci yeni programlara tabi olacaktır. Örneğin: 2014-2015 öğretim yılında dönemi 3 ve 

yukarısı olan öğrenciler yeni çizelgelerde yer alan  Matematik 3 ve 4, Yabancı Dil 3-4-5-6-

7-8, Fizik 3 ve 4, Kimya 3 ve 4, Biyoloji 3 ve 4 derslerinden sorumlu tutulmayacaklardır. 

Ancak bu öğrenciler 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar mezun olamazlar ise bu 

derslerden de sorumlu tutulacaklardır. 

Çizelgelerde alan ve dal için belirlenen saat kadar ders öğrencilere okutulacak, okutulan 

bu derslerden yıldızlı olanları başarmak kaydıyla çizelgede belirtilen mezuniyet için gerekli 

alan kredisini başaran öğrenci yüz yüze eğitimi tamamlamış sayılacak. Örneğin: Bilişim 

Teknolojileri Alanında 3.ve 4. Dönem için 16+16=32 kredi 5. Ve 6. Dönem için 

18+18=36 kredi 7. Ve 8. Dönem için 26+26=52 kredi olmak üzere 120 kredilik ders 

öğrenciye okutulacak. Öğrenci bu 120 kredilik dersin 114 kredisini başardığı zaman yüz 



yüze eğitimi tamamlamış sayılacak. Tamamlama belgesinde 120 kredilik dersin 

okutulduğu mutlaka gösterilecek 

 Örnek Bilişim Teknolojileri Alanı için verilmiştir. Diğer alanların hesaplamaları kendi 

çizelgeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. 


