
 

 

Türkçe Ana dil öğretimi  

2022/2023 eğitim öğretim yılı 
 

Değerli veliler, 
 

yabancı kökenli öğrenciler sahip oldukları ana dilleriyle zengin bir dil bilgisine 

sahiptirler. Biz, Saarland Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, bu yeteneklerin yıllardır 

farkındayız ve değer veriyoruz. Amacımız, bu zamana kadar olduğu gibi, öğrencilere 

verilen farklı ana dil dersleriyle, bu yetenekleri desteklemeye devam etmektir. Ana 

dilde yüksek düzeyde yazılı ve sözlü yeterlilik, başarılı şekilde ikinci bir dilin, eğitim 

dili olan Almanca'nın ve diğer yabancı dillerin öğrenilmesinin temelini 

oluşturmaktadır. Ana dil öğretimi hem bireysel hem de sosyal çok dilliliği güçlendirir 

ve daha yüksek mesleki nitelikler için fırsatlar sunar.  

 

2018/2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönem başlangıcından itibaren, ana dil 

öğretimi, Saarland Eğitim ve Kültür Bakanlığı gözetimi ve denetimi altında 

düzenleniyor. Dersler Saarland Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından atanmış olan 

ana dil öĝretmenlerinin yanı sıra Bakanlıĝın hazırladıĝı müfredata göre veriliyor.  

 

Ana dil dersleri - farklı ve yüksek talep olan okullarda – ilkokul 1. sınıftan itibaren 10. 

sınıfa kadar verilmektedir. Ana dil eğitimi öğleden sonra haftada 2 saat olmak üzere, 

gönüllü öğrenciler için bir dil kursu olarak verilmektedir. Öğrenci grupları, farklı 

okullar’dan ve sınıflar‘dan oluşabilir. Ana dil derslerine katılım, eğitim öğretim yılı 

boyunca devamlılık süresi göz önünde bulundurularaktan, karneye dahil ediliyor.  

 

Çocuğunuzun/Çocuklarınızın devlet denetimi altında ana dil eğitimine katılmasını 

istiyorsanız, 16.09.2022 tarihine kadar, ekte bulunan kayıt formunu doldurmanızı ve 

imzalamanızı ve ayrıca bu formu okul'un sekreterliğine teslim etmenizi rica 

ediyorum. 

 

 

Saarbrücken, 29.08.2022 

 

  



 

 

KAYIT FORMU 

Türkçe Ana dil öğretimi 

2022/2023 eğitim öğretim yılı 
(Lütfen blok harflerle doldurun. Yeterli alan yoksa lütfen arka sayfayı kullanın). 

 

Aşağıda belirttiğim çocuğumu/çocuklarımı devlet denetimi altında sunulan Türkçe ana dil 
dersine gönüllü olarak eğitim almasını/almalarını kayıt etmek istiyorum. 

1. çocuk:     Adı: ______________________  Soyadı: ______________________  Sınıf: _________ 

2. çocuk:     Adı: ______________________  Soyadı: ______________________  Sınıf: _________ 

3. çocuk:     Adı: ______________________  Soyadı: ______________________  Sınıf: _________ 

Veri koruma bildirisi:  

Çocuğumun/çocuklarımın verilerini Saarland Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile paylaşılmasını 

kabul ediyorum. Veriler 31.12.2030 tarihinden sonra Saarland Eğitim ve Kültür Bakanlığı 

tarafından silinecektir. 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 (Velilerin Adı ve Soyadı) 
 

 

_______________________________________________ 

(Velilerin imzası) 
 
 
 

__________________________ , ____________________ 

(Yer, Tarih) 

 

 


