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Son sınıfa kadar matemat�k zorunlu
M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk, ortaöğret�mde matemat�ğ�n seçmel� olduğu konusunda doğru
olmayan �çer�kler dolaştığını bel�rterek, “H�çb�r öğrenc�n�n matemat�k ders� almadan b�r üst sınıfa
geçmes� mümkün değ�l” ded�.

    

Yen� ortaöğret�m model�n�n açıklanmasının ardından gündeme gelen “matemat�ğ�n seçmel� ders
olacağı” yönündek� �dd�a üzer�ne M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Açıkladığımız Ortaöğret�m Tasarımımızda matemat�k ders� 9., 10. ve 11. sınıflarda
ortak ders grubundadır. Yan� her öğrenc�n�n almak zorunda olduğu b�r derst�r. 12. sınıfta �se
matemat�k, d�s�pl�nler üstü kar�yer ders� olarak yapılandırılmış ve matemat�k ağırlıklı dersler grubu
başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrenc�m�z hang� alandan ders seçerse seçs�n matemat�k
b�lg�s�n� kullanmak durumunda kalacaktır. Sosyal b�l�mler ve fen b�l�mler� alanından da
matemet�kle �lg�l� entegre b�rçok alan bulunmaktadır. 12. sınıfta öğrenc�ler�m�ze matemat�k, fen ve
sosyal b�l�mlerde kend� alanlarında der�nleşme �mkânı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz”
�fadeler� kullanıldı.

‘İdd�alar doğru değ�l’

Bakanlık açıklamasına göre; zorunlu ders sayısı 9. sınıfta 8, 10. sınıfta 10, 11. sınıfta 10, 12.
sınıfta 7 olacak. 9. sınıfta seçmel� ders grubundan 1 ve 2’den b�rer ders seç�lecek. 10. ve 11.
sınıfta 3 ders zorunlu terc�h grubundan veya �lg�ye bağlı seçmel� derslerden alınab�lecek.

12. sınıfta d�s�pl�nler üstü kar�yer dersler� olan yabancı d�l grubu, matemat�k ağırlıklı dersler
grubu, fen ve teknoloj� ağırlıklı dersl�k grubu, sosyal ve beşer� b�l�mler ağırlıklı dersler grubu,
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sanat ve teknoloj� ağırlıklı dersler grubundan 4 ders seç�leb�lecek. M�ll� Eğ�t�m Bakanı Selçuk da,
Tw�tter’dan yaptığı açıklamada, “Ortaöğret�mde matemat�ğ�n seçmel� olduğu konusunda doğru
olmayan �çer�kler dolaşıyor. H�çb�r öğrenc�n�n matemat�k ders� almadan b�r üst sınıfa geçmes�
mümkün değ�ld�r. Bu kadar net. Buna rağmen aks�n� �dd�a varsa, nedenler�n� konuşmaya gerek
yok” ded�.

‘YKS’de değ�ş�kl�k en erken 2024’

MEB’den Yükseköğret�m Kurumları Sınavı’nda (YKS) 2024’ten önce değ�ş�kl�k olab�leceğ�
yönündek� bazı haberler üzer�ne b�lg�lend�rme yapıldı. B�lg�lend�rmede, “Bakanımız Z�ya Selçuk,
Ortaöğret�m Tasarım Tanıtım Toplantısı’ndak� açıklamasında, YKS’ye �l�şk�n değ�ş�m�n en erken
2024’te ortaöğret�m tasarımıyla uyumlu olarak ele alınab�leceğ� açıkça vurgulanmış olup bu
tar�hten önce ün�vers�te sınavında değ�ş�kl�k olacağına da�r b�r �fade kullanılmamıştır” den�ld�.
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Tekmeled�ğ� duba uçağın kanadına düştü, �ş�nden oldu
Rusya'da b�r haval�manında canı sıkılan b�r apron görevl�s�, yerdek� dubayı tekmeleyeme başladı. Son
tekmes� �le havalanan duba uçağın kanadının üzer�ne düştü. Görevl�n�n �şten kovulduğu �dd�a ed�ld�.Ol…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

AÖL 3. dönem

sınavları ne zaman…

Köprü ve otoyollar

kaç gün ücrets�z…

Sevg�n�n coşkunun

sam�m�yet�

Sıradak� Haber
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