T.e.
MUS V ALiLidi

Ii

il MilU Egitim Miidiirliigu

Sayt

'i

09.09.2019

: 12356836~10.06.01-E.16345618

Konu : Yabancl Ogrenciler Uyum Snuflan

..............................KAYMAKAMLIGNA
ilye Milli Egitim MUdiirliigu
•.

..

.• l4 .•

..................................... MUDURLUvUNE
ilgi : MEB. Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigllniin 06.09.2019 tarih ve E.16186880 saYlh
i
yazlSl.
ilgi yazlda 2011 Ylhndan itibaren y~anan yogun goc;le birlikte iilkemize gelen y~banCl
ogrencilerin egitim ogretim ilitiyac;lanna cevap verebilmek ve bu ogrencilere yonelik egitim o~, etim
hizmetlerinin koordinasyonunu saglamak amaclyla ilgi (k) Genelge kapsammda geyici ' !:!itim
merkezleri kurulmu~tur. Bu merkezlerdeki egitimin; kitlesel akmla iilkemize goC; etmi~ y
ogrencilerin, iilkelerine dondiiklerinde veya Bakanh~D1lZa bagh her tOr ve derecedeki
kurumuna geymek ve egitimlerine iilkernizde devam etmek istemeleri halinde, sene kayblm onl
nitelikte olmasl planlanml~trr. Ancak gec;ici egitim merkezlerinde bulunan yabancl ogrencilerin ~gitim
ogretim hizmetlerinden daha iyi yararlanmasl amaclyla resrni okullara gec;i~lerinin saglanmasl v
hazrrda resmi okullarda bulunan yabancl ogrencilerin topluma ve egitim sistemine u
arhrllmasl gerekmek:tedir.
Yabancl ogrencilerin Tiirkc;e dil engeli sebebiyle egitim sistemine uyumlarl konusunda zotluklar
ya~anmaktadrr. Bu ogrencilerin Tiirk egitim sistemine uyumunun artmlmasl amaclyla
Yum
Sllliflanmn aC;llmasl uygun goriilmektedir. Bu kapsamda yapIlacak i~ ve i~lemler a~a!!!ldaki
aC;lklamalar dogruItusunda yiiriitiilecektir:
1) Uyum Slmfimn Tanllm ve Kapsaml
a) Uyum snuflan, ilkogretim ve ortaogretim seviyelerinde bulunan yabanci ogrencilerden 1'iirkye
dil beceri diizeyleri yetersiz olan1ann kaydedilecegi slmfl ifade eder.
b) Uyum snuflan yabancl ogrencilere yonelik olarak iiC;Uncii slllifian on ikinci smlfa (dahil)i kadar
ac;I1abilir.
c) Uyum snuflanmn her smlf diizeyinde en az lO, en yok 30 ogrenciden olu~turulmasl ~sasttr.
Ancak her slmf diizeyinde bir smlf ac;llamamasl durumunda ilkokul 3 ve 4 iincii; ortaokul 5 ve 6 nCI, 7
ve 8 inci; ortaogretim 9 ve 10 uncu, 11 ve 12 nci slmfia kaYlth ogrenciler birle~tirilrni~ sml arda
egitim alabilirler. Aynca belirtilen silltflann birle~tirilmesi halinde de Slllif olu~turulacak s JIda
ogrenci bulunmamasl durumunda aym seviyede (ilkokul, ortaokul ve ortaogretim) bulunan @r nciler
ayrn uyum smlfinda egitim gorebilir.
C;) Okulda bir snuf olu~turulacak kadar ogrenci bulunmamasl durumunda bu ogrenciler, I uyum
Slllifl aC;llan yakm bir okulda uyum slmfma almlr.
d) illilc;e merkezlerinde 10 ogrenciden az mevcut olmasl durumunda illilc;e milli
miidiirliigiinUn belirleyecegi bir okulda uyum smlfl a91br.
~~:.r~ snuflan~~a e.~itim en ~ bir, en c;ok birbirini takip eden ~ donem ~ek1inde jverilir.
Blrbmm takip eden lki donem ~eklmde uyum snufina kattlan ogrencller tekrar uyum stmfina
katllamaz.
f) Ortaogretim seviyesinde uyum smlfina kattlan ve donem notu olu~mayan ogrenciler ilJgi (d)
yonetmelik hiikiimleri dogrultusunda telafi programlanna almrr.
2) Uyum S1illflarma Almacak Ogrencilerin Belirlenmesi ve 01c;me-Degerlendirme

f

.
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a) Bakanhk9a egitim ogretim yll1mn L ve II. donem sonlannda TYS yaplhr.
b )Bakanltk9a TYS yaptlmamasl durumunda illilge miIll egitim mudurlUkleri koordin¢sinde
Tiirkge yeterligini olymek amaclyla bir smav yapIllr.
c) TYS'ye ve ilIilge milll egitim miidfrrliikleri koordinesinde yaptlan smava kall1amayan
ogrencilere ilgili okul miiduriilmudiir yardlmcIsI, smlf ogretmeni, struf ~ube rehber ogrebeni,
Turkge/Turk Dili ve Edebiyatl ogretmeninden ol~an en az u9 ki~ilik komisyonca Turkye Dill Beceri
Yeterlilik Smavi yaplhr. Bu smav yaztll ve sozlu ~ekilde gergekle~tirilir. Smav sonucunda 60 I puan
altlnda alan ogrenciler uyum slmfma altmr.
,
9) Bakanltk9a yapllan son Tiirkye Yeterlik Smavma (TYS) katllan ve 60 puan altmqa alan
II
ogrenciler uyum smlflanna almtr.
d) Uyum slmfma alman ogrencilere Tiirkge dersi i9in her donem bir defa dersin ogr~tmeni
tarafmdan ara smavyaplltr ve S1l1av sonucu e-Okul sistemine i~lenir.
I
e) tki donem uyum slmf1l1da kaYlth olup yapllan TYS'de ba~anh olamayan ogrencper fevcut
sImf seviyesine aktanhr. Bu ogrencilerin bir egitim ogretim ytlt boyunca ilkokullarda Ilkok}lllarda
Y eti~tinne Programma (iYEP) ortaokul ve ortaogretim seviyesinde ise Tiirkge/Turk dili ve e4ebiyatt
dersinden Destekleme ve Yeti~tinne Kurslanna (DYK) veya Bakanltkya a91lan dil kurslarma kablmasl
saglamr.
I
3) Uyum Slmflar1l1da Uygulanacak HaftahkDers (:izelgesi, Ogretim Prograrru ve Materyali
a) Uyum slmflannda uygulanacak olan haftaltk ders yizelgesi (Ek), ogretim progratm ve ~gretim
materyali ilkokul, ortaokul ve ortaogretim seviyelerine veya struf diizeyine gore Bakanltk9a belirlenir.
I
b) Haftaltk ders yizeigeleri tiim egitim seviyelerinde haftaltk 30 saat olacak ~ekilde haztrlaqIr. Her
bir ders saati 40 dakikadlr.
I
4) Uyum Stmflar1l1da GorevlendiriIecekOgretmenler
i
I
Uyum s1l11flannda oncelikle ilgi (c) Kanun yeryevesinde yah~an ogretmenler olmak' iizere
.
kadrolu, sozle~meli veya ucretli ogretmenler gorevlendirilir.
5) Veri Giri~i
i
a) Okul yonetimi taraf1l1dan okulda uyum slmf1l1a ahnacak ogrenciler iyin s1l11f seviyplerine
I
uygun uyum s1l11flan e-Okul sistemine tammlanlr.
b) Yabancl ogrenciler okul yonetimleri tarafmdan seviyelerine uygun olarak e-Okul sist~minde
tammlanan uyum s1l11flanna ahntr.
i

c) Uyum stmf1l1daki ogrenciler is;in devamslz1tk, not ve benzeri bilgilerin e-Okul sistemin~ giri~i
uyum smlf1l1a ahndlklan okul yonetimi taraf1l1dan saglamr.
. '
9) Donem sonunda yapIlan TYS'de ba~anh olan ogrenciler bir sonraki donemin ba~md~ okul
YOnetimince mevcut S1l11fina aktanltr.
I

6) Diger Hukiimler; a) Uyum s1l11f1l1a alman ogrenciler MEBBis Norm Modulu kapsLm1l1da
nonnlarm belirlenmesinde degerlendirilmeyecektir.

r

b) Uyum s1l11flannda yukarlda belirtilmeyen hususlar dl~mdaki i~ ve i~Iemierde ilgi (a), ~b), (c)
Kanunlar, (9), (d), (e), (t), (g), (g), (h), (1), (i) Yonetmelikler, G) Yonerge, (k) Genelge ve (1) ~Iavuz
hiikiimleri uygulamr.
I
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
I
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SaYl : 32782069-1O.06.01-E.16186880
Konu : Yabancl Ogrenciler Uyum Smlfian

06.09.2019

GENELGE
2019/15

ilgi:

a) 222 SaYlh ilkogretim ve Egitim Kanunu
b) 1739 SaYlh Milli: Egitim Temel Kanunu
c) 4857 Saylh i~ Kanunu
y) Mim Egitim Bakanhgl OkulOncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi
d) Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetme1igi
e) Milli Egitim Bakanhgl Yaygm Egitim Kurumlan Yonetmeligi
f) Milli Egitim BakanlIgl Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi
g) Milli Egitim Bakanhgl Rehberlik Hizmetleri Yonetmeligi
g) Milll Egitim BakanlIgl Denklik Yonetmeligi
h) Milll Egitim Bakanhgl Aytk Ogretim Ortaokulu Yonetmeligi
1) Milli Egitim Bakanhgl Aylk Ogretim Lisesi Yonetmeligi
i) Milll Egitim Bakanhgl Meslekl Aylk Ogretim Lisesi Yonetmeligi
j) Halk Egitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasma Dair Yonerge
k) 2014121 SaYlh Genelge
1) Denklik if?lemleri Ktlavuzu 2011

2011 yllmdan itibaren y~anan yogun gOyle birlikte iilkemize gelen yabancl ogrencilerin
egitim ogretim ihtiyaylarma cevap verebilmek ve bu ogrencilere yone1ik egitim ogretim
hizmetlerinin koordinasyonunu saglamak amaClyla ilgi (k) Genelge kapsammda geyici egitim
merkezleri kurulmu~tur. Bu merkezlerdeki egitimin; kitlesel akmla iilkemize gOy etmi~
yabanCl ogrencilerin, iilkelerine dondUklerinde veya Bakanhglilllza bagh her tiir ve
derecedeki egitim kurumuna geymek ve egitimlerine iilkemizde devam etmek istemeleri
halinde, sene kaybml onleyecek nitelikte olmasl plan1anmI~tlf. Ancak geyici egitim
merkezlerinde bulunan yabancl ogrencilerin egitim ogretim hizmetlerinden daha iyi
yararlanmasl amaclyla resmi okullara geyi~lerinin saglanmasl ve hali hazlrda resmi okullarda
bulunan yabancl ogrencilerin topluma ve egitim sistemine uyumunun artlf~lmaSl
gerekmektedir.
.
Yabancl ogrencilerin Tiirkye dil engeli sebebiyle egitim sistemine uyumlan konusunda
zorluklar ya~anmaktadIT. Bu ogrencilerin Tiirk egitim sistemine uyumunun artlrtlmaSl
amaclyla uyum slmfianmn ayllmasl uygun gorulmektedir. Bu kapsamda yapllacak :i~ ve
i~lemler a~agldaki ayIklamalar dogru1tusunda yiiriitii1ecektir:
1) Uyum Smlfmm Tamilll ve Kapsailll
a) Uyum s1lllfian, ilkogretim ve ortaogretim seviyelerinde bulunan yabancl ogrenci~erden
Tiirkye dil beceri diizeyleri yetersiz olanlarm kaydedilecegi smlfl ifade eder.
.
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b) Uyum smrfian yabancl ogreneilere yonelik olarak U9Uneu smIftan on ikinei s1ll1fa
(dahil) kadar a91labilir.
e) Uyum smlflarmm her smlf duzeyinde en az 10, en 90k 30 ogreneiden olu~turulmasl

esastlr. Aneak her simf diizeyinde bir simf acIlamamasi durumunda ilkokul 3 ve 4 lineii;
ortaokul 5 ve 6 nel, 7 ve 8 inei; ortaogretim 9 ve 10 uneu, 11 ve 12 nei S1ll1fta kaYlth
ogreneiler birle~tirilmi~ s1ll1flarda egitim alabilirler. Aynea belirtilen slmflarm birle~tirilmesi
halinde de slmf olu~turulaeak saYlda ogrenei bulunmamasl durumunda aym seviyede
(ilkokul, ortaokul ve ortaogretim) bulunan ogreneiler aym uyum S1ll1finda egitim gorebilir.
9) Okulda bir slmf olu~turulacak kadar ogrenci bulunmamasl durumunda bu ogreneiler,
uyum slmfl ~dan yakm bir okulda uyum slmfina ahmr.
d) illi1ge merkezlerinde 10 ogreneiden az meveut olmaSI durumunda iVi1ge milli egitim
mudurlugunUn belirleyeeegi bir okulda uyum smlfl a911Ir.
e) Uyum smlflarmda egitim en az bir, en 90k birbirini takip eden iki donem ~eklinde
verilir. Birbirini takip eden iki donem ~eklinde uyum smlfma katdan ogreneiler tekrar uyum
s1ll1fma katllamaz.
f) Ortaogretim seviyesinde uyum slmfma katIlan ve donem notu olu~mayan ogreneiler
ilgi (d) yonetmelik hUkUmleri dogrultusunda telafi programlanna ahmr.
2) Uyum Smlflarma Almaeak Ogrencilerin Belirlenmesi ve Ol9me-Degerlendirme
a) Bakanhk9a egitim ogretim Ylhmn L ve II. donem sonlarmda TYS yaplhr.
b )Bakanhk9a TYS yapllmamasl durumunda il/ilge milli egitim mudfirlUkleri
koordinesinde Tfirkge yeterligini 0l9mek amaclyla bir smav yaplhr.
c) TYS 'ye ve il/ilge milli egitim mudfirlukleri koordinesinde yapllan smava katllamayan
ogrencilere ilgili okul miidfuii/mudfir yarrumelsl, s1ll1f ogretmeni, slmf ~ube rehber
ogretmeni, Tfirkgel'Ifirk Dili ve EdebiyatI ogretmeninden olu~an en az u9 ki~ilik komisyonea
Turkge Dil Beeeri Yeterlilik Smavi yapllrr. Bu smav yazdI ve sozl1i ~ekilde gergekle~tirilir.
Smav sonueunda 60 puan altmda alan ogreneiler uyum slmfma ahmr.
9) Bakanhk9a yapllan son Tfirkge Y eterlik Smavma (TYS) katIlan ve 60 puan altInda
alan ogreneiler uyum slmflarma ahmr.
d) Uyum smlfma alman ogreneilere Tfirkge dersi i9in her donem bir defa dersin
ogretmeni tarafindan ara smav yaplhr ve smav sonucu e-Okul sistemine i~lenir.
e) TId donem uyum s1ll1finda kaYlth olup yapllan TYS' de ba~anb olamayan ogreneiler
meveut s1ll1f seviyesine aktartlrr. Bu ogrencilerin bir egitim ogretim yIlI boyunca ilkokullarda
tlkokuUarda Y eti~tirme Programma (iYEP) ortaokul ve ortaogretim seviyesinde ise
Tfirkge/Tfirk dili ve edebiyatI dersinden Destekleme ve Y eti~tirme Kurslarma (DYK) veya
Bakanhk9a a911an dil kurslanna katllmasl saglanrr.
3) Uyum Smlflannda Uygulanaeak Haftahk Ders <;izelgesi, Ogretim Programl ve
Materyali
a) Uyum smlflannda uygulanaeak olan haftahk ders 9izelgesi (Ek), ogretim programl ve
ogretim materyali ilkokul, ortaokul ve ortaogretim seviyelerine veya slll1f duzeyine gore
Bakanhk9a belirlenir.
b) Haftahk ders 9izelgeleri tUm egitim seviyelerinde haftahk 30 saat olacak ~ekilde
hazrrlanrr. Her bir ders saati 40 dakikadlr.
4) Uyum Slmflarmda Gorevlendirilecek Ogretmenler
Uyum s1ll1flannda oneelikle ilgi (e) Kanun gewevesinde 9ah~an ogretmenler olmak iizere
kadrolu, sozle~meli veya ueretli ogretmenler gorevlendirilir.
5) Veri Giri~i
a) Okul yonetimi tarafmdan okulda uyum s1ll1fma abnaeak ogreneiler i9in s1ll1f
seviyelerine uygun uyum smlflarl e-Okul sistemine tanlmlamr.
b) Yabanel ogreneiler okul yonetimleri tarafindan seviyelerine uygun olarak e-Okul
sisteminde tannn1anan uyum slmflarma allllIr.
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c) Uyum s1mfmdaki ogrenciler iC;in devamSlzhk, not ve benzeri bilgilerin e-Okul
sistemine giri~i uyum smlfma ahndtklan okul yonetimi tarafmdan saglarur.
y) Donem sonunda yapIlan TYS'de ba~anh olan ogrenciler bir sonraki donemin ba~mda
okul yonetimince mevcut s1illfina aktanhr.
6) Diger Htikfunler
a) Uyum s1ll1fma alman ogrenciler MEBBiS Norm Modiilii kapsammda nortnlann
belirlenmesinde degerlendirihneyecektir.
b) Uyum s1ll1tlarmda yukanda belirtihneyen hususlar d1~mdaki i~ ve i~lemlerde ilgi (a),
(b), (c) Kanunlar, (9), (d), (e), (t), (g), (g), (h), (1), (i) Yonetmelikler, G) Yonerge, (k) Genelge
ve (I) Ktlavuz hiikiimleri uyguIanlr.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
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Ek

ilkokul ve Ortaokul Haftahk Ders <;izelgesi
ilkokul

Ortaokul

Tiirkge

24

24

Gorse1 Sanatlar

2

2

Miizik

2

2

Beden Egitimi ve Oyun

2

Beden Egitimi ve Spor
Toplam

2
30

30

Ortaogretim ~aftahk Ders <;izelgesi
Tiirkge

24

Beden Egitimi ve Spor/Gorsel SanatlarlMiizik

2

ins an i1i~kileri

2

Rehberlik

1

Sosyal Etkinlik

1

Toplam

30

