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BASIN MENSUPLARI İÇİN YURTİÇİ YABANCI DİL EĞİTİMİ 

YÖNETMELİĞİ 

 

 

Amaç ve Dayanak 

Madde 1. Bu Yönetmelik, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüsünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, basının 

güçlendirilmesine ait faaliyetler çerçevesinde, basın mensupları için hazırlanacak yurtiçi eğitim 

programlarının uygulanmasına ait esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Mali Kaynak 

Madde 2. Hazırlanması ve uygulanmasına ait esas ve usuller aşağıda belirtilen eğitim 

programları Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından ve Tanıtma Fonunca bu 

amaca tahsis edilecek mali kaynak dikkate alınarak programlanır. 

Bu eğitim programları Genel Müdürlükçe hazırlanır ve uygulamaya konur. 

 

Eğitim Programına Katılacaklar 

Madde 3. Bu eğitim programlarına katılmak üzere başvuracakların; 

a) En az lise veya denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş bir eğitim kurumunu 

bitirmiş olmaları, 

b) Basın yayın alanında fiilen çalışmakta olmaları ve sarı basın kartı taşımaları, 

c) 45 yasını geçmemiş olmaları, 

d) Bir basın yayın organına bağlı olarak çalışanların, yabancı dil eğitim programlarına 

katılmak üzere, kurumlarından izin almış olmaları,  

Gerekir. 

 

Duyuru 

Madde 4. Eğitim programları ile ilgili hususlar ve programlara katılacakların tesbitine 

ait esaslar, programın başlamasından en az 15 gün önce Genel Müdürlükçe uygun vasıtalarla 

duyurulur. 

  

Eğitim Programına Alınma 

Madde 5. 4 üncü madde uyarınca eğitim programlarına katılması uygun görülenler 

eğitime başlatılır. 

 

Yurtiçinde Yabancı Dil Eğitimi 

Madde 6. Yabancı dil eğitimi yurtiçinde, eğitim programı çerçevesinde Genel 

Müdürlükçe seçilecek kurum ve kuruluşlarda yapılır. 

Bu kuruluşlarda, eğitim programı süresince başarılı olunan dönemlerin bedeli Genel 

Müdürlükçe karşılanır. 

Her kurs döneminde aynı kişi için bir defa ödeme yapılır. 

 

Düzenli İzleme Yükümlülüğü 

Madde 7. Eğitime katılanlar, belirlenecek eğitim programını sürekli ve dikkatli şekilde 

takip etmek zorundadırlar. 

Eğitimin gerektirdiği dikkat ve ciddiyeti göstermediği tesbit edilenlerin programları 

yarıda kesilir. 
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Madde 8. Eğitim programlarının işleyişi, Genel Müdürlükçe izlenir. 

 

Yürürlük 

Madde 9. Bu Yönetmelik, Devlet Bakanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Bakanı yürütür. 

 

 


