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2020/2021 Öğretim Yılı için Köken Dili Dersleri Hakkında Bilgi 
 

Sevgili Veliler! 
 
Aşağıda geleneksel Türkçe Anadil Dersi hakkında sizi bilgilendirmek ve çocuklarınızı 

bu derse kayıt ettirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamak istiyoruz. 
 
Anadili Dersleri Kimler İçindir? 

Anadilinde ön bilgisi olan 1. sınıftan 10. sınıfa kadar öğrenciler için seçmeli bir derstir ve 
isteğe bağlıdır. 
 

Dersler Nerede Yapılır? 
Belirlenmiş merkezi (Standorte) yerlerde yapılır. Ders yapılan okulların adlarını 

aşağıdaki linkten görebilirsiniz: 

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-

mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Koordinasyon Ofisinden (aşağıya bakınız) 
ve Türkçe Uzman Danışmanlık Merkezinden (aşağıya bakınız) de bilgi alabilirsiniz. 

 
Çocuğumu Ne Zaman ve Nereye Kaydettirmeliyim? 
Türkçe Anadili Dersi için önce çocuğunuzun okuluna yakın Türkçe dersinin verildiği bir 

okul bulunuz! 
 

• Konum K ile işaretlenmişse, çocuğunuzu TC Frankfurt Başkonsolosluğu'nun anadili 
için koordinasyon ofisine kaydettirebilirsiniz: www.anadil.de Kayıt son tarihi 30 
Haziran 2020 dir. 

Kayıt formunu doldurunuz (kayıt formu sayfa 1) ve bunun bir kopyasını oluşturunuz 
Kayıt formunun bir tanesini çocuğunuzun okuluna, diğerini derslerin yapıldığı 
okula veriniz. 

Kayıt Form 31 Ağustos 2020'ye kadar okullara verilmelidir. 
 

• Konum H ile işaretlenmişse, kayıt formunu doldurunuz ve bunun bir kopyasını 
oluşturunuz. Bu kayıt formunun birisini çocuğunuzun okuluna, diğerini derslerin 

yapıldığı okula veriniz. 
Kayıt, 31 Ağustos 2020  'ye kadar yapılmalıdır.  Kayıt yaz tatilinden önce olursa, 
daha iyi olur. 

  

        

Bearbeiterin  Claudia Molnár 
Durchwahl  069 38989-228 
Fax   069 38989-188 

E-Mail               Claudia.Molnar@kultus.hessen.de 
 
Datum  27. Mai 2020 
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Kayıt Formunu Nasıl Doğru Doldururum? 

Ebeveynler (Eltern) kısmının altındaki yere, soyadınızı, adınızı, cadde ve ev 
numaranızı, posta kodunuzu, ikamet ettiğiniz yeri, telefon numaranızı ve gönüllü olarak 
e-posta adresinizi yazınız. 

Öğrenci (Schüler) kısmının altındaki yere, çocuğunuzun soyadını, adını, doğum 
tarihini, gittiği okulun adını  ve sınıfını yazınız. Seçmeli ders kısımda Türkçeyi 
işaretleyiniz. 

Seçtiğiniz konumdaki derslerin yapıldığı okulun ve semtin adını belirtiniz. 
Lütfen kayıt formunda yerin adını, tarih yazmayı ve imza atmayı unutmayınız! 
Kayıttan sonra katılım zorunludur. 

 
Kayıt Formunu Nerde bulabilirim? 

Kayit Formunu (Anmeldeformular) bu linkde bulabilirsiniz: 

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-

mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen 
 
Çocuğumun Kaydını Nasıl Sildirebilirim?  

Bir sonraki öğretim yılı için öğrenci kaydının iptali, sadece öğretim yılının sonunda 
yazılı olarak mümkündür. Çocuğunuzun okulunun okul idaresi kayıt iptalini imzalamalı 
ve onaylamalıdır. 

 
Ders Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 
Konsolosluğun (K) sorumluluğundaki Anadli derslerine katılan öğrencilerin ders 

değerlendirmelerinin karnelerine de yazılabilmesi için okula bir dilekçeyle başvurmanız 
gereklidir. 
Bunun için gerekli olan başvuru formunu (Antrag auf Zeugniseintrag) aşağıdaki linki 

tıklayarak bulabilirsiniz. 

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-

mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen 

Böylece okul karnesine derse katıldığını belirten değerlendirme yazılır: 
Değerlendirme; katıldı (tg), başarıyla katıldı (mEtg) veya iyi başarıyla katıldı (mgEtg) 

diye yazılır. 
1. ve 2. sınıftaki öğrencilerin karnesine yukarıdaki gibi değil açıklayıcı değerlendirmeler 
yazılır. Not yazılmaz. 

 

Umarım sorularınızı cevapladık. Buna rağmen herhangi bir sorununuz veya yardıma 
ihtiyacınız olursa lütfen FBZ (Uzman Danışmanlık Merkezi) ile iletişime geçiniz. 

 
Türkçe Bölümü Danışmanları: 
Eda Korkmaz ve Yasemin Karakadoğlu 

Tel: 069 38989-289 
E-Mail: Eda.Korkmaz@kultus.hessen.de 
E-Mail: Yasemin.Karakadoglu@kultus.hessen.de 

 
 
Saygılarımla 

 

Claudia Molnár 

Köken Dili Dersi, Çok Dillilik ve Okullarda Entegrasyon için  

Uzman Danışmanlık Merkezi Başkanı 
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