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Bilgi ve ileti~im teknolojilerinin yayglllla~t1gt ve uluslararasl ili~kilerin hlzla 
arttIgt gilnllmiizde yabanci dil bilmenin onemi daha da ortaya yiknll~ ve en az bir yabanci dil 
bilgisi bireylerin mutlaka sahip olmasl gereken beceriler arasmda yer alml~tlf. Buna gore, 
yabanci dil ogreniminin okullanmlzda daha etkin hale getirilmesi ve niteliginin artlfllmasllla 
yonelik 9ah~malar BakanhglITllZCa yilriltillmektedir. 

12.09.2018 tarihli ve 123 saylh Talim ve Terbiye Kurul Karan eki ilkogretim 
Kurumlan Haftahk Ders Cizelgesinin A9Iklamalar bolilmilnde yer alan 7. Madde 
dogrultusunda ortaokul be~inci slmfta imkan ve ~artlarl uygun olan okullarda istege bagh 
olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancl dil dersi ogretimi yapIlabilmektedir. 

Bu kapsamda, yabanci dil agrrhkh egitim yapllan okullann ilgili ~ubelerinde 
2018-2019 egitim ogretim Ylhnda illke genelinde pilot olarak uygulanmasl 21.09.2018 tarihli 
Makam OnaYI ile uygun gorulen 5. ve 6. Slmf ingilizce Ogretim Programlan ile bu 
programlar dogrultusunda destek materyalleri hazlflanml~hr. 

Buma gore, 2018-2019 egitim ogretim YIl111da ortaokul 5. slmflarda yabanci dil 
aglrhkh egitim veren okullann ilgili ~ubelerinde uygulanmak ilzere 5. Simf ingilizce Dersi 
Ogretim Prograll11; 2017-2018 egitim ogretim yllmda ortaokul 5. smillarda yabancl dil 
aguhkh egitim gergek1e~tiren ~ubelerin bu Yll ortaokul 6. simf dilzeyinde uygulanmak iizere 
5. slmf ingilizce Dersi Ogretim Programlmn devaml niteliginde hazIr1anml~ olan 6. Slllif 
ingilizce Dersi Ogretim Programl ogretmenlerin kullammllla sunulmu~tur. 

Aynca, 2018-2019 y!hnda iilke genelinde pilot olarak uygulanacak olan soz 
konusu ogretim programlan dogrultusunda ogrehnenler ve ogrencilere yonelik 5. ve 6. Slllif 
ingilizce pestek Materyalleri de hazlrlanml~ olup, alternatifli olarak kullamma sunulmu~tur. 

Destek materyallerinin alternatifli olarak hazrrlanmasl ile ogretmenlere istedikleri 
materyali seyme olanagl tanmml~ olup hangi materyalin kullamiacagllla dersin zllmre 
ogrehnenleri kurulu karar verebilecektir. 

Hazlrlanan ogretim programlarl He destek materyallerine tegm.meb.gov.tr 
adresinden ula~11abilmektedir. Materyallerin dinleme metinleri aynca hazlflanml~ olup, 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tJr. https:llevraksorgu.rneb.gov.tradresinden 704f-2Sa 1-3c9c-b18b-9fb4 kodu He teyi! edilebilir. 

https:llevraksorgu.rneb.gov.tradresinden


seslendirme CD'lerine de hazlr hale geldikten soma Genel Miidfuliigumiiz web sitesinden ve 
eba.gov.tr adresinden eri~im saglanabilecektir. 

Konuya i1i~kin bilgUendirmenin okul miidfuliiklerine, ogretmen ve ogrencilere 
yapIlmasl hususunda geregini onemle rica ederim. " 
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