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Türkçe Dersine İlgi Duyan  
Öğrenci Velilerinin Dikkatine 
 
 
 
 
 
2022/2023 Öğretim Yılı için Köken Dili Dersleri Hakkında Bilgi 

 

Sevgili Veliler!    

 

Aşağıda Türkçe Köken Dili 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. 

 

Ders Nerede Yapılır? 

Türkçe Dersinin yapıldığı okulların listesini ve kayıt formunu aşağıdaki linkten bulup 

indirebilirsiniz. 

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

mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu Koordinasyon Ofisinden ve 

Türkçe Danışmanlık Merkezinden de bilgi alabilirsiniz. 

Çocuğumu Ne Zaman ve Nereye Kaydettirmeliyim? 

Eğer çocuğunuzun gittiği okulda Türkçe Dersi verilmiyorsa, yukarıda verdiğimiz internet 

adresinden Türkçe Dersi olan bir okulu seçip çocuğunuzu kaydettirebilirsiniz 

Eğer listede seçtiğiniz okulun yanında K harfi (Konsolosluk) varsa aşağıda belirtilen           

üç yere kayıt etmelisiniz:  

Bearbeiterin  Yasemin Karakadoglu 
Durchwahl  069 38989-289 
Fax   069 38989-188 
E-Mail    Yasemin.Karakadoglu@kultus.hessen.de 

 

Datum  14. Februar 2022 
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1) Frankfurt Başkonsolosluğu Türkçe Koordinasyon Internet sayfası üzerinden 

cocuğunuzun kaydını yaptırınız:www.anadil.de  

       Son kayıt tarihi 15 Temmuz 2022’dir. 

2) Internetten indirebileceğiniz veya okuldan da elde edebileceğiniz kayıt formunun (An-

meldung) her iki sayfasını doldurduktan sonra imzalayarak bir fotokopisini çekiniz. 

Daha sonra kayıt formunun aslını çocuğunuzun sınıf öğretmenine veriniz. 

3) Eğer Türkçe Dersi çocuğunuzun kendi okulunda yapılmıyorsa, o zaman elinizdeki 

kayıt formunun kopyasını da çocuğunuzun Türkçe Dersi’ne katılacağı okula veriniz. 

Formu okula kendiniz şahsen götürebileceğiniz gibi posta ya da email yoluyla da gön-

derebilirsiniz. Okulun adresini internetteki listeden bulabilirsiniz. 

Eğer listede seçtiğiniz okulun yanında H harfi (Hessen) varsa aşağıda belirtilen iki yere 

kayıt etmelisiniz: 

Kayıt formunun her iki sayfasını doldurduktan sonra imzalayarak bir fotokopisini çekiniz. 

1) Formun aslını çocuğunuzun sınıf öğretmenine veriniz. 

2) Eğer çocuğunuzun kendi okulunda Türkçe Dersi yapılmıyorsa, o zaman elinizdeki 

kayıt formunun kopyasını da çocuğunuzun Türkçe Dersine katılacağı okula ver-

iniz. Formu kendiniz şahsen götürebileceğiniz gibi posta ya da email yoluyla da 

okula ulaştırabilirsiniz. Gerekli adresleri internetteki okulların listesinde bulabilir-

siniz. Son kayıt tarihi 30 Eylül 2022’dir.  

 

Kayıt Formunu (Anmeldung) Doğru Olarak Nasıl Doldurabilirim? 

 

Veliler (Eltern) kısmının altındaki yere soyadınızı, adınızı, sokağınızı ve ev numaranızı, 

posta kodunu, şehrini, telefon numaranızı ve varsa email adresinizi yazınız. 

 

Öğrenci (Schüler) kısmının altındaki yere çocuğunuzun soyadını, adını, doğum tarihini, 

okulunu ve sınıfını yazınız.  

 

Altındaki dil seçiminde Türkçe’nin yanındaki kutuyu işaretleyiniz.   

Daha sonra Türkçe Dersinin yapıldığı okulun adını ve şehrini yazınız. En sonunda ise 

bu formu doldurduğunuz yeri ve tarihini yazarak imzalamayı unutmayınız. 

 

Çocuğunuzu Türkçe Dersine kaydettirdikten sonra derse katılım zorunludur.  
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Çocuğumun Kaydını Nasıl Sildirebilirim (Abmeldung)? 

Çocuğunuzun Türkçe Dersinden kaydının silinmesi sadece sene sonunda yazılı 

olarak ve bir sonraki yıldan itibaren geçerli olmak üzere mümkündür. Okul idaresi 

de kayıt iptal dilekçesini imzalamalı ve onaylamalıdır. Türkçe öğretmeni de yaz 

tatilinden önce bu durumdan haberdar edilmelidir. 

 

Ders Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 

Konsolosluk (K) öğretmenleri tarafından verilen Türkçe derslerinin değerlendirilmelerinin 

karnelere yazılabilmesi için kayıt formunun ikinci sayfasındaki, „Antrag auf 

Zeugnisantrag “ bölümünün mutlaka imzalanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde 

Türkçe dersinin değerlendirmesi çocuğunuzun karnesine yazılır. 

Değerlendirmeler  tg (katıldı), mEtg (başarıyla katıldı) veya mgEtg (yüksek başarıyla 

katıldı) şeklindedir. 1. ve 2. sınıftaki öğrencilerin karnesine yukarıdaki gibi değil açıklayıcı 

değerlendirmeler yazılır. Notlar rakam olarak karneye yazılmaz. 

 

Herhangi bir sorununuz veya yardıma ihtiyacınız olursa lütfen FBZ (Uzman Danışmanlık 

Merkezi) ile iletişime geçiniz. 

 

 

Saygılarımızla 

 

Yasemin Karakadoğlu, Eda Korkmaz ve Şeref Germeç 

 

Türkçe Bölümü Danışmanları  
(Köken Dili Dersi, Çok Dillilik ve  

Okullarda Entegrasyon için Danışmanlık Merkezi) 

 


