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Ortaogretim Genel Mildiirliigtinlln YabanC1 Dil Egitimi ve Ogretimi Yonetmeligi ile 
iJgili yazlsl ekte gonderilmi~tir. Ekte gonderilen soz konusu yonetmelikle ilgili goru~ ve 
onerilerinizin yer alacagl klsa bir raporunun 25104/2017 tarihine kadar Bakanliga iletilmek 
tizcre Mtidlirliigiimiize gonderilmesi hUsusUlida; 
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Konu : Milli Egitim BakanlIgl YabanCl Dil 

Egitimi ve Ogretimi Yonetmeligi 

.....................vALiLidiNE 

01 MHli Egitim Mudurlugu) 

ilgi Mim Egitirn Bakanhgl Yabancl Dil Egitimi ve OgI'ctimi yonetmeligi. 

Geli~en ve degi~en ~artlara bagb olarak ortaya 91kan yeni ihtiya91ar dogmltusunda ilgi 
Yonetmeligin guncellenmesine gerek duyuhnu?tur. 

Bu nedenle, soz konusu Yonetmelikle i1gili uygulamada kar~lla~llan somnIaI' ve yozum 
oncriJeri ile goru~ ve onerilerinizin ycr alacagl MudOrtUgunUze ait ktsa bir raporunun 
28/04/2017 tarihine kadar resl11l' yolla Genel MudilrIugumLize ve a~aglda belirtilen e~Posta 
adresine elektronik oriamda gonderilmesi hususunda 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 
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MILLlEGITIM BAKANLJGI.YABANCI nIL 
EGITIMI VE OGRETIMI YONETM.ELIGI 

niRiNci BOLiIM 

Amae;, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 


Amae; 
MAUDE 1 - (J) Bu Yonetmeligin amaCl. Millj Egitim BakaniIgll1a bagh resmi ve ozel 

ilkogretim, ortaogretim, uzaktan ogretim ile yaygm egitim okul veya kurumlannda yaplJan yabancl dil 
egitimi ve ogretimi ile ilgili usul ve esaslan dUzenlemektir. 

Kapsam 
MAUDE 2 - (1) Bu yonctmelik. resml ve ozel ilkogretim, ortaogretim, uzaktan 6gretim ile 

yaygm egitim okul veya kurumlannda yapJlan yabancl dil egitimi ve ogretiminin amay, program, 
yontem ve uygulamalanm kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik, 1411 0/1983 tarihli ve 2923 saYlh Yabal1CI Dil Egitimi ve 

Ogretimi ile Tiirk Vatanda~lanmn Farkh Dil ve Lehyeleril1in Ogrenilmesi Hakkl11da Kanul1un 3 Mcii 
maddesine dayamJarak hazlrlanml§tJr, 

Tammlar 
MADDE 4 - (1) ELI Yonetmelikte geyen; 
a) Bakal1!Jk: MilE Egitim Bakanl1gml. 
b) HazJrl1k sUllfl: Ortaogretirn kurumlanml1 9 UDCU sImf1anndan once, esas smlf niteliginde 

olmayan agu'llkh olarak yabancl dil egitimi verilen sl111il, 
e) Kuru!: Talim ve Terbiye Kurulunu, 
<:;:) OkuJ veya kurum: ilkogretim ve ortaogretim kurumlanm, 
d) Uzaktan Ogretim: Bjli~im Teknolojileri kullamlarak belirli bir mekandan baglmslz olarak 

yapJian ogretimi, 
e) Yabancl dil: Resmi ve oze], ilkogretim, ortaogretim, uzaktan ogretil11 ve yaygltl cgitim okuJ 

veya kUl'umlarmda TUrkye dl~ll1da egitim ve ogretimi yapIJan dili, 
f) Yaygm egitim: Orgtin egitil11 sistemine lli9 girmel11i~ ya da herhangi bir kadel11esinde bulunan 

veya bu kadcl11eden ytl<ml~ oIanlara veri len egitimi 
ifade eder. 

iKiNCi nOLUM 

Yabanci Dil Egitimi ve Ogretiminin Aroacl ve Programlar 


YabanCI dB egitimi ve ogretiminin amaCI 
MAUDE 5 ~ (1) OrgHn, yaygll1 ve uzaktan ogretim kw~umlarJl1daki yabancl dll egitimi ve 

ogretiminin amaeI, MilE Egitimin genel ama9 vc temel ill<elerine uygun olan1-l< okul vo kurumlann 
ama\( ve seviyeleri de goz onfillde bulundurularak egitim ve llgretimi yapJlan yabaneJ dilde bireylerin; 

a) Dinleme-anlilma, 
b) Okuma-anlarna, 
e) Konu~l11a, 
y) Yazl11a 
bccerileri kazanmalannl, ogrendigi dille ileti~im kurmalaI'lm ve yabancl dil ogretimine kar~l 

olumlu tUtU111 geJi§tirmelerini saglamaktJr. 
Ogrctirn prograrnlan 
MADDE 6 - (1) Yabancl elil ogretim program Ian ile ilgili olarak: 
a) i1kogretim ve oJiaogretim programlannm birbirinin devanlt ve tamamlaYlcl nitelikte olmas1 

esastlr, 



b) Egitim aray-gereci, bilimsel ve teknolojik esaslara, yeniliklere, <;evre ve iilke ihtiya<;lanna 
gore slirekli olarak geli~tirilir. . 

c) Zorunl u ve se9111e1i yabancl dil derslerinin ogretim programlan, Kurulun onaYll1dan soma 
yiirlirlUge kOl1ur. 

<;) Oku] ve kUfllmJarda uygulanan yabanci dil kurslannda, Kurulca ytirlirllige k0l1a11 ya da zlimre 
ogretmenlerince programlar dogrultusunda haZlTlal11p illil<;e milll egitim mtidlirItiglince onaylanan 
ogretim program Ian uygulamr. 

UygulamaJar 
MADDE 7 - (1) Orglin, yaygll1 ve llzaktal1 'bgretim kllrumlanndaki yabancl dil egitim ve 

ogretimi uygulamalannda dikkate abnacak esaslar ~unIardlr: 
a) Ilkogretim kurumlannda; 
1) 4 lincli sImftan itibaren zorunlu yabancl dB derslerine yer verilir. AYlll smlftan itibaren 

zorun]u yabal1cl di! derslerinin takviyesi amaclyla ya da ikinci yabancl dil dersi olarak se<;l11eIi 
yabancl dil derslerine de yer verilebilir. 

2) Tum sll11flarda ders saatleri dl~1llda ogrencilerin seviyelerine uygun olarak yabancl dil 
yeti~tirici kul's programlan uygulanabilir. 

b) Oliaogretim kurumlannda: 
I) ilkogretimdeki yabancl dil ders programlannm devamJ olarak zorunlu birinci ve Kurulca 

uygun gorl-L1en okullarda zorunlu ikinci yabancl dil derslerine yer verilir. Aynca zorunlu yabancl dil 
derslerinin takviyesi amaclyla se<;meli yabancl dil derslerine de yer verilebilir. 

2) OkuJ tUru ve s1l11flara gore yabancl dil ders saatlerinin saYlsma Kurulca karar verilir. 
3) TUm smIflarda ders saatleri dl~mda ogrencilerin seviyelerine uygun olarak yabunc1 dil 

yeti~tirici kurs programJan uygulanabilir. 
c) Yaygm egitirn kurumlannda; 
I) Ya~am boyu egitimi de destekleyecek ~ekilde degi;;ik ihtiya<; alanlanna vo ya~ gruplanna 

cevap vermek uzere <;e~jtli kademelerde yabmlcl dil kurslan ayt1abilir. 
2) 8/2/2007 tarihli ve 5580 saYlh OZel Ogretim Kurumlart Kallullu kapsamlllda yaballci dil 

kurslan a~dabilir. (04/03/2009-27159 RG) 
3) Kurslar, birbirini izleyen programlar ~eklinde dUzenlenebiJecegi gibi oze! ama\h baglmslz 

programlar ~eklinde de duzenJenebi1lr. Kademeli olarak da dUzenJenecek yabancl dil kurslannda 
gerektiginde ve iht1ya9 halinde ki~ilerin seviyeleri tespit edi!ir. Orgiin egitim yoluyla aldlkJan yabancI 
dil bilgiJeri, uzaktan ve yaygmyabancl dil ogretimi kurslanmn ilgili kademelerindeki programlarla 
kar~lla~ttrllarak uygunlugu belirlellir. Bu uygunluk dogrultusunda kursiyerler, ilgili kademede egitime 
ba~latIl1r. 

{T(,:{JNClr BOCUM 

NakiUer ve Sorumlulugun Kalkmasl 


Farkh yab~lllci dil okutulan okullara nakil 
MADDE 8 - (1) Nakillerde ogrencilerin; 
a) Ogrenim gorebiJecekleri aym yabancl dil dersi okutulan okullara nakledilmelerine ozen 

gosterillr. 
b) Nakledilebilecekleri aym yabanel dil dersinin okutuldugu okul buJunmadlgl takdirde 

ogrencinin yabancl dil dersi, nakledildigi okulun yabancl dil dersi ite degi~tirilir. Nakillerde donem ve 
yanYll notlarl, ilglli mevzuat hUktimIerince belirlenir. Ancak iki donem notunun farkb yabancl 
dillerden oimasl hiilinde de yanyd notu, iki donem notul1un aritmetik ortalamasl almarak belirlenir. 
Ozel Yonetmeligi bulunan okullarda ilgili yonetmelik hUkUmleri uygu!al1lr. 

c) OkuJ yonetimJeri, nakilleri nedeniyle yabanci dil dersi degi~en ogrencilerin yeti~tjrilmeleri 
i9il1 gerekli onlcmJeri ahr. 

Sorumlulugun kalkmasl 
MADDE 9 - (1) Yabancl dil dersi degi~en ogrenciierin oneeki slmflarda yabancl dil dersinden 

sorumJulugu varsa, sorumluluk degi~tirilen yeni yabancI dil dersinden ba~al'lh olunmasl halinde 
kalka1'. 



DORDUNCU BOLUM 

Ce~itli ve Son Hiikiimler 


YiiriirHikten kaldmlan yonetmelik 
MADDE 10 ~ (1) 14/911985 tarihli ve 18868 saYlb Resmi' Gazete'de yaYlmlanan Yabancl Dil 

Egitimi ve Ogretimi Yonetmeligi yiirLirliikten kaldmlIUl~tlr. 
Yiiriirliik 

MADDE 11- (1) Bu Yonetmelik, yaYUnl tarihinde yiirUrlUge girer. 

Yilriitme 

MADDE 12 - (1) Btl Yonetmclik hlikLimlerini Milll Egitim Bakam yUri.iti.ir. 
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