
T.e. 

MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 


Sayl : 32026198-1O.07.02-E.15597724 03.10.2017 
Konu: Ortaoku15. Slmflarda Yabancl 

Dil Aglrhkh Egitim Uygulamasma 
Yonelik Tedbirler 

............................. KA YMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Miidiirliigu 

............................ MODDRLUGUNE 


Bakanhglmlz Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin ekli 29/09/2017 tarih ve 
15417808 saylh yaz11an dgru1tusunda, yabancl di1 aglrhkll egitimin belirlenen ortaokullarda 
etkili ve amacma uygun ~ekilde uygulanabilmesine yonelik belirtilen talimatlarla gerekli 
biitiin tedbirlerin almmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLci 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 

Ekler: 

YaZl ( 2 Sayfa) 


DAGITIM: 

Tiim ilye Kaymakamhklanna 

Tiim Ortaokul Miid. 


Bu evrak guvenli elektronik imza ile irnzalamru~tlr. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ddb1-6b 75-3f17 -bOe4-999b kodu ile teyit edilebilir. 

https://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mudfuliigii 


Say! : 43769797-1O.07.02-E.15417808 29.09.2017 
Konu : Ortaokul 5. Sllllflarda YabancI 

Dil Agrrhkh Egitim Uygulamasllla 
Yonelik Tedbirler 

.............. V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mudfuliigii) 

ilgi : a) Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhglll1ll20.02.2017 tarihli ve 10 saYlb Kurul Karan 
eki ilkogretim Kurumlan (ilkokul ve Ortaokul) Haftahk Ders <;izelgesi. 

b) Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmlll 04.09.2014 tarihli ve 86 saYlh Kurul 
Karan eki imam Hatip Ortaokullan Haftahk Ders <;izelgesi. 

c) 24/08/2017 tarihli ve 105 saYlh Talim ve Terbiye Kurulu Karan eki YabancI Dil 
Aglrhkh 5. Slmf ingilizce Dersi Ogretim Programl. 

9) Temel Egitim Gene! Mudfuliigiinun 15.09.2017 tarihli ve 43769797-10.07.01- E. 
13998194 saYlh yazlSl. 

d) Din Ogretimi Gene! Mudfuliigiinun 15.09.2017 tarihli ve 45123216-121.0l-E. 
13903570 saYlh yazlSl. 

Ogrencilerimizin en az bir yabancI dili yazdI ve sozlii ileti~im kurabilecek ~ekilde iyi 
derecede ogrenmesini saglamak amaClyla egitim yontemlerinin geli~tirilmesi ve mufredatta 
gerekli dlizenlemelerin yapIlmasllla yonelik tedbirler kapsamlllda, yabancI dil egitiminin 
niteliginin artmlmasl i9in ogrenci ve ogretmenlere yonelik bilgilendirici ve destekleyici 
9ah~malar Genel Mudfulugu.mlizce ylirurulmektedir. 

Buna gore; 2017-2018 egitim ogretim y!hnda ilinizce belirlenen ortaokullann rum 5. 
slmflannda, ilgi (c) Kurul Karan eki "YabancI Dil Agrrhklt 5. Sllllfingilizce Dersi Ogretim 
Program!" mn uygulanacagl ortaokullar ile imam hatip ortaokullannda yabancI dil aglrhkb 
egitim ilgi (9) ve (d) yazllarla ba~lat11ml~tlr. 

ilgi (9) ve (d) yazllarda yapIlan a91klamalara ragmen uygulamaya yonelik gerek yazl, 
gerek e-posta ve gerekse sozlu olarak Genel Mudfulugfunuze yapllan ba~vurularda ge~it1i 

tereddUtlerin olu~tugu bilindiginden Genel Mudur!ugu.muzce a~agldaki a91klamalarlll 
yapllmasllla gerek duyulmu~tur. 

-i1gi (9) ve (d) yazl ekinde ilinize isimleri bildirilen okullar dt~lllda pilot uygulamaya 
dahil edilmeyen ortaokullar ilgi (a) <;izelge'nin 7. maddesi kapsamlllda haftada 18 saate 
kadar; imam hatip ortaokullan ise ilgi (b) <;izelge'nin 4. maddesi kapsamlllda haftada 7 saate 
kadar 5. slmflarda yabancI dil agrrhkh egitime devam edebileceklerdir. 

-ilgi (9) ve (d) yazl ekinde yer alan ortaokul ile imamhatip ortaokullanndaki ogretmen 
ve ogrencilerimize Bakanhglmlzca temin edilecek materyaller gonderileceginden, 
ogretmenlerimiz tarafllldan velilerimize herhangi bir materyal aldmlmayacak ve bu konuda 
okul mudfuluklerine gerekli uyanlar yapIlacaktlr. 

• ilgi (9) ve (d) yazl ekinde yer alan ortaokullar haftada 15, imam hatip 

Adres: Atatilrk Blv. 06648 KlZllayfANKARA Bilgi i-;:m: ~enay KOSE 
Elektronik Ag: w\y\'V.meb.gov.tr Tel: 0 (312) 413 1608 
e-posta: tegm._ ogretimmaterY'll1eri@meb.gov.tr Faks: 0 (312) 4254049 

Bu evrak g!lvenli elektronik il11za ile il11zalamm~tIr. htlps:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden b3a5-f56d-3c8c-8000-9dge kodu He !eyi! edilebilir. 



ortaokullannda ise haftada 14 ders saatlik yabancl dil aglrhkh egitim uygulamasml imkan ve 
~artlanna gore tek ogretmen tarafllldan veya birden fazla ogretmen tarafllldan yapabilecek, 
ancak e-okul not giri~leri yabancl dil dersi olarak sadece tek bir not ~eklinde 

gef(;ekle~tirilecektir. 

-Uygulama yapan ortaokullar sadece 15, imam hatip ortaokullan sadece 14 ders saati 
yabancl dil (iugilizce) uygulamasl yapacaklardu. 

-Uygulama yap an okullanmlzda dil seviye gruplan olu~turu1mayacaktu. 

-Uygulama yapllan okullardaki ogretmen ihtiyacl illilye milli egitim miid"iirliiklerince 
okullar araSl gorevlendirmeler yoluyla da kar~Ilanabilecektif. 

-Okul mudiirlUklerince ihtiyay duyulmasl halinde yabancl illl dersi (ingilizce) iyin 
yapIlacak gorevlendirmelerde 20102/2014 tarih ve 9 saYlh Talim ve Terbiye Kurulu Kurul 
Kararl dikkate allllacaktif. 

Bu baglamda, ilgi (y) ve (d) yazIlarda belirtilen yabancl dil aguhkll egitimin be1irlenen 
ortaokul ve imam hatip ortaokullarlllda etkili ve amacma uygun ~ekilde uygulanabilmesine 
yone1ik yukanda belirtilen talimatlarla birlikte Valiliginizce gerekli biitiin tedbirlerin allllmasl 
hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Miicahit AKGON 


Bakan a. 

Genel MiidiirV. 


DAGITIM 

Geregi Bilgi 

B Plam Din Ogretimi Genel Miidiirliigune 

insan Kaynaklan Gene1 Miidiirliigune 

Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigiine 

Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgllla 
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