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Anadolı] Üniversitesi Açıköğretim !'akültesi Dekanlığı tarat'ündırn haztrlanan Ana- Dil'fürkÇe iiğrenme

ortıümı ile her yıI 'l'ürkiye'ye öğ.enim görmck amacıyla gelen yaklaşık 90 bin yabancı uyrı.ıklu öğrenciye. 't'ürkiye'de

bulunan vc eğilim için bütçe ayınmayircak durumda o|an 1,ulılaşık 3 milyon mültcciye ve tüm bunlafa ek olarak 'l'ürk

devlctlerinde yaşayan bireylğc. 'l'ürkiye'den I)ünyanın dört bir tarafına göç ctmiş Tü.klere.'fürk dilini ve kültürünü
öğrenmck isteyen tüm Dünya laıanda§larına günümüz öğrctim teknolojilerini kullanarak yer ve zamından bağnırsız
olarak, kendi öğrenme hızlarında. eğlcncrek uzaktan'l]ürkçe iiğrenme flrsatl sunulmaktadır.

Ana-Dil ']'ürkçe; herkcs tarıflndon kullanılabi]ecek sade ve basit bir amyüzle lasarlanmış, 'l'üıkçcnin yabancı
diI olarak öğrcıiııi alanında açık dcrs mılzcmesi rrlarak kullanılabilccek online bir c)rtamdır. l]u onamda; A l ve A2
düz-eyine yönclik öğrenıırc materyalleri sunulnra]itadir. AnaJ)il: 'fürkçe Ögrennrc ()rurmında kJhlımcıların
eğlenerck 'Iürkçe öğrenmelcrine hizmet ctmek amacly!a e-dersler. video derslcr- ses dosyalarü vc metinIcr- ııyun gibi
öğrenme araçları gcliştirilmiştir. Progrım: katüllmcllann kendi iiğrenme hüZında ve kontrolündc çalışabilmcsine
olanak tanımaktı ve kesinlikle üst düzey bir bilgisayar bccarisi gercKirmemeLıcdir. Sislemde ingilizcc, Arrpça ve
Rusça dil desteği suDulmuştur. Ana-I)il 'türkçe. bireysel dil öğrcnimine yönelik olmakla birliktc },abancı|ara 

'fürkçe

öğretimi üzerine çallşan tüm öğrcticilerin yüz yüz-e eğitimde de kullanabil9ccklcri öğrenme materyalleri sunmaktadır.
Türkçc},i yabarıcı dil o]arak iiğcnmek vc arğrctmek isteyen hcrkcs ücretsiz
olarak hnps://tıjrkce,anadolu-cdu.tr adresinden kaylı o]a.ak bu öğrcnme ortımınl kolavlıkla kullanabilir.
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öğrencilerinizr- yabancılara'I'ürkçe oğreten personeIinize vc birimlerinize ekte }cr alan öğrenmc ortamtna ait
Türkçe, İngilizce. Rusça ve Arapça tanıttm broşürlerinin duyurulması konusunda gcreğini olurlannııa arz ederim,
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Amoç
ANA - Dİt ftürkçe) progrom|nın omoc,, sizlere Türkçeyi öğrelmek ve Türkçeyi bir ilelişim dili

olorok iş, eğitim ve günlük yoşomınızdo kulIonobilecek düzeye erişmenizi soğ|omoktır.

lçerik
Bu progrom, A1, A2 düzeylerinden oluşmoktodır. Her bir düzeyde forklıloşon soyıdo ünite ile

Türkçe diI becerileri kozondırılocoktır.

Al düzeyinde 9ünlük yoşomdo kullonohileceğiniz selomloşmo, lğnışmo, hotır sormo, meslekleri

ionımo, soyılon tonımo, yemek yeme, olışveriş yopmo, hovo durumu ve mevsimleri fork elme,

tedovi olmo ve kutlomo gibi eikinliklerde kulİonobiieceğiniz dil becerileri kozondırılocoklır.

Al duzeyi 7 tıniteden oluşmoldodır.8u ünifelere oii boşlıklor oşoğıdoki l.oblodğ veriimiştl|

Üniie '| - Selomloşmo, Tonışmo, Hoiır Sormo

Üniie2-Gün|ükHoyoi

Ünite 3 - Nerede?

Ünite 4 _ Afiyet otsun

Üni|e5-Hovo Nosıt?

Ünile 6 - Voy Boşımo Gelenter!

Üniie7-İyiBoyromlor

Ajl düzeyinde
Güntük yoşomdo kullonobileceğiniz oile ve okrobo odlgrını fork elme, spor ile ilgili kovrom|on

ionımo, boş zomon ve hobi|erinizi ionımlomo, iş yoşomı ile ilgili görüşmeleri gerçekleştirme,

sosyol çewe ve orkodoş iletişimi kurmo, mevsimlere göre oylon lonımo gibi dil becerileri

kozondırılocoktır.

A2 düzeyi 5 ünjieden oluşmokfodıı: Bu ünilelere oif boşiklor oşoğıdaki loblodo verilmişlir,

Ünite I - Özleyece6im

Ünite 2 - Su Gibi Ezberledim

Üniie 3 - Bir Vormış Bir Yokmuş

Ünite4 - Elemon Aronryor

Ünite5-PikniğeGitsek
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Ögr"nme - Öğretme §üreci
Her bir üniiede öncelikle o ünilede öğretilecek olon kozonımlor ile ilgili bir e-ders sunulmok-

todır, Derse hozırlonmonız ve güdülenmenizin omoçlondığı bu e-derslerde öncelikle bir

onimosyon video i|e ünile kopscmındo size kozondırılınok istenen t{im kozonım, beceri ve sözcük

türlerine ilişkin biigiler bulunmoktodır. Animosyon videonun ordındon eğlenceli ve etkileşimli

konu onlotımlorı yopılmğkto, orolordo do kendi öğrenmelerinizi kontrol edebilmeniz için olışlır-

moloro yer verilmekledir,

Progrom kendi öğrenme hızınızdo ve kontrolünüzde çohşobilmenize olonok tonımokto ve kesin-

likle üst düzey bir bilgisoyor becerisi gerektirmemek|edir. Dilediğiniz kodor tekror ve uygulomo

yopobilirsiniz. Alışlırmolordo sizleri yönlendirmesi için bozı semboller kullonılmıştır- Bu semboller-

in korşılığı olon oçıklomoIor oşoğıdoki roblodo verilmiştir.

sürük|e bırok

Yozma

Dokun

Dinleme

Dinle ve Seç

lleri

E-dersleri tomom]odıhon sonro dilerseniz öğrendiklerinizi

pekişiirmek için özellikle di|bilgisi konulorının onlotı|dığı video

dorslerimizi ideyebilir, dinleme - onlomo ve okumo - onlomo

becerilerinizi gelişiirmek için kıso içeriklerle, her zomon her yerden

koloyco erişebileceğiniz eğlenceli diyologlon dinleyebi|ir, dilerseniz

de mobil cihoılonnzdon do roholço uloşobileceğiniz, eğlenirken

öğıeneceğiniz, öğrendiklerinizi pek-§iireceğiniz, yeni kelimeleri ve

kolıplon tonıyobileceğiniz oyun uygulomolorımız ile eğlenceli vokil

geçirebilirsiniı

Eğlenceli bir öğrenme süreci geçirmenizi diliyoruz.

Değerlendirme
Ano - Dil Türkçe progromı isteyen herkesin kotoyve ücretsk olorok

erişebileceği bir plofformdo Tüıkçe'nin öğretimini temel

oldığındon şimdilik resmi bir dcğerlendirme uygulomosı bulun-

momoktodır. Kendi ögrenmelerinizi ünitelor içindo sizlere sunulon

eikinlikler sırosındo öz değerlendirme yoporok denetleyebilirsiniz.

Tğm 6neıi ve dizehmeleıiniz içİn Jüİfen bizimle İletişime geçin ;

a n a d İ I @ a n d d o ı u. e du.tr
tu r kce. a n ad o l u @ g m a i l.co m
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Purpose

The purpose of ANA-DİL [rurkish) progrom is io teoch you Turkish ond help you hove o ]evel of

Turkish longuoge which you con use ii ğs o woy of communicolion in your business, educoiion,

ond doily life.

Conlenl
This progrom includes A1, A2 levels. Turkish longuoge skills will be ocquired in eoch level with o

different nuınber of unik.

At A1 level:

You will ocquire such longuoge skills os greeting, meeling, osking obout one's being, ideniifying

longuoge use reloled |o iobs, numbers, eoling, shopping. weother condition, seosons, celebro-

lions ond gefiing treolmenl-

Al level consisis of 7 units. The tities of lhose unils is presented in the toble below

Unit l - Greeting, Meeling, Asking obout one's being

Unit2-Doiiylife

Unit 3 - Where?

Unil 4 - Enioy your meol

Unit 5 - Whot's ihe weqther like

Unit 6 - Woe is me

Unil7 - Hoppy Boiroml

At A2 Level:

At this level doi|y life skills such os noticing words for fomily members ond relotives, recognizing

spori re|oted conceprs, defining poslime oclivilies ond hobbies, tolking at wo* life, communicol-

ing with {riends ond in lhe socigl environment, recognizing monlhs occording to seosons will be
ocquired-

A2 Level consists of the foİlowing 5 units:

Unit l- lom going to miss..,

Unii 2 - | have leorned it by heort

Unit 3 - Once ı.ıpon o time

Unit 4 - Wonted

Unit 5 - Sholl we 90 on o picnic?



Leorning-Teoching Process

Al eoch unil, on oclivity module is presented primorily os lo which leoming obiectives ore to be

tought- These modules, which oim lo prepore ond moiivole you obout the topic of the unii include

on onimoied video lhqt presenls oll lhe obiectives, ski|ls ond vocobulory lo be leomed in eoch

unii. Afier the video, the subiecl motter is presented in o fun ond interoctive monner, which olso

ollows you lo lesl your leorning occosionolly.

The progrom enobles you sfudy ot your own poce ond control ond it does nol require ony high

level of computer skill. You con do revisions ond prociice os much os you wdnt. To guide you,

some symbols ore used in lhe exercises. The explonotions of those symbols ore given be[ow.

Drog releose

Writing

Top

Listening

Listen ond select

Bock

Forword

Hoving completed the oc|iviğ modules, you moy wotch the

video lessons where lorgel longuoge poinli ore presented so

thot you cgn reinforce whot you hove leomed, lislen to short

ond fun videos thol ore ol your reoch ony'ime ond onywhere

you wish in order to improve your listening ond reoding com-

prehension skills, ond hove greol lime leorning ond proclising

with our goming opp|icotions thoi you con downlood on your

mobile devices.

Ano-Dil Turkish Teoching Podol teoches you Turkish ot your

own leorning poce ond under your own conlrol using reol life

siluolions in o fun ond themoticolty orgonised woy.

We wish you o fun leorning process.

Assessment

Since Ano-dil Turkish progrom is orienled lo leoching of Turkish

on o plotform where everyone con occess eosily ond for free, il
doesn'l hove o formo! qssessmenl sludy for now. You con moni-

loryour own leoming through self-evqluotion which is presenl-

ed lo you in tha octivities of lhe units.

For oll your suggeslions ond edilions, pleose conloct us ol:

conlqct informotion

a n a di l @ o n a do l u. e du,t r
tu r kce.a n a d ol u @ g mo i l.co mU



NA-DlL

{eıt
L[enu nporpaıoıvıul ıtPo4tıoÜ flıuıxıı f[ypeqxnÜ} - o6yuı,ıru rypeqKoMy Rıtıxy, uro6uı
ırıoxııo 6»ıno ı4cnonb3oBaTb ero B Kaı{ecTBe nıuıxa o6ıqeııan a pa6oueü ıı
noacegHeaxoü xh3HLl.

Cogepxaırııe
3ra nporpaıııııa cocTot4T ııa yposııeü A1, A2. C nepexo4oıı,ı oT oAHoro ypoBHfl Ha

4pyroü 6yger MeHRTbcR Kon]4qeATBo ypoKoB, qTo noMoxeT noBbtcı,,ıTb HaBbıK]4

BrıaAeH!ıg rypeqKı4M R3blKoM.

yPoBEHb A1
llo oxorı.ıaxı4ı4 ypoBHn Al auı npııo6peröre xaauxı4 hcnorlb3oBaH!4f, rypeI]Koro R3btKa

B noBceAHeBHoü xıııHıa B cnegypqı4x <vfiyaıınıxi npnBeTcTBııe, 3HaKoMcTBo,
npo$eccıııı, qı4cİıa, eAa, noKynKu, no[oAa, ce3oHbı, 3AopoBbe.
Ypoaeııu Al cocroıır ııs 7 ypoxoa. Teı,rışı grııx ypoKoB yKa3aHb| a ra6ııaqe.

Ypox 'l - OpııeercTaııe, 3Haxorıcrao, ğııaıor «Kax y Bac 4ena?»

Ypoı< 2- [looce4ıe8Ha8 xrı3Hb

Ypor 3_ tge?

Ypox 4_ Rpuırıoro anneT}ıTa

Ypor 5 - Kaxan cerogıın noroga?

Ypox 6 - Bor qıo co ırıtıoi cnyrunocs

Ypox 7- C npaı4Hı,ıxoıı!

yPoBEHb A2
flo oxouqauı4],, ypoBHn 42 auı npııo6perğre Haauıxıı ı4cnonb3oBaHuı rypeqKoro R3bıHa 8

noBceAHeBHoÜ xı43Ht4: Bbl MoXeTe paccKa3aTb o cBoeÜ ceMbe ı4 poAcTBeHHhKax, o cnopTe,

Aocyre ı4 cBol,|x yBneqeHLln& o cBoeÜ ,qenoeoÜ xı43Hl4, CBoeÜ coılı4arıbHoÜ cpeAe u

Apy3bnx, y3HaeTe Ha3BaH]4e MecRqeB no BpeMeHaM roAa.

Ypoaeıru A2 co cfonr u3 5 ypoxoa. Haıaarııae ypoxoB yKa3aHbı B ra6nı4qe.

YpoKl-R6ygycxyuaru

Ypox 2 - Buyuıın uaay6ox

Ypox 3 - To ecTb To HeT (xnııı 6tınu)

Ypox 4 _ floııcx Corpypxıara

Ypox 5 - Moxer noürıı Ha nı4KH!ıK

(t) ANADoLu
üıivltslresı

I
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llocne saaepııeHııR pa6orıı c MoAyreM, npn xe.naHı4t4 3aKpennTb xoauıü ıvıarepı,ıaı, a

oco6eıxocrı,ı rpaMMaTrıKy, Bbı MoxeTe npocMoTpeTb Eı4Aeo, B KoTopoır,ı ıı46r o6ııcaeHıae
HoBoü TeMbl, a TaKxe gıs pa3BhTyıfl «c.nyıxaHhe- noH!{MaHhe» niı4 «qTeHue- noHuMaHıle»,

MR Bac noAroToBneHH yBnexaTerıbHbıe AIı.anorA c xe6oıuıılıııı coAepxaHheM, Aocryn K

HylM Bbı cMoxeTe oı]eHb nerKo AocTııuu. Kpoıvıe roro, Bbl MoxeTe oqeHb Beceio npoBecTı4

BPeMfl C HaUll4M],1 nrPOBblMl4

npurıoxeHı4sMıa, aıo 6y4er He npocTo pa3BfleqeH!4e, Ho ı/ı c noMolqblo 3Tl/lx ı4rp 8bl

cMoxeTe y3HaTb HoBHe BblpaxeH flı,ı HoBble cnoBa.

[1opran Typeqxııü- Pogıroü nıuıK noAroToBneH raxuıı o6paıoıu, qTo o6yqaıoı.ılı4ücR MoxeT

n3yqaTb 3ToT fl3bıK ı.ıa roü cKopocTı,r, KoTopaı eıııy ygo6Ha, noAo6paHHbıe TeMbı

aKryanbHb| H oTBeı]aıoT ceroAHfiUHeMy AHo.

O6yreııııe - Yse6xtıü npoı{e((
Kaxguü ypox cHa6xötı MoAyneM, B KoTopoM paccKa3bıBaeTcn TeMa ypoKa ı4 K qeMy

HyxHo cTpeMı4rucı, npııo6perafl 3Tı4 3HaHnfl. Mopynu npe4ııa3HaqaeTcfl AnR MoTyıBaquu

]4 noAroToBKe K ypoKy, npexAe Bcero Bbl npocMaTpı4BaeTe noAroToBneHHoe

MynbTı4nnyıKaqı4oHHoe Bı4Aeo, B KoTopoM Bbı yBlrAı4Te aco ııxSopııaqı4p 06 ypoKe, o

HoBblx croBax, KoTopblM nnaH}ıpyeTcff aac o6yrırru. flocne ı*ynurıınİhKaı{ı4oHHoro

Bı/ıAeo, nepexogıır* ı< rıosoü ıeıvıe, o6bflcHeııuıe aegörcı )l$4Bo 14 l4HTepaKrı4BHo !4

nocıeAHee, Ar|R npoBepKı4 norıyqeHHblx 3Harıı,ıü gaııuı ynpaXHeHrrR.

[lporpaıvıııa noAroToBneHa TaK, ı{To no3BonReT BaM 3aHı4MarucR e co6crseHHoM TeMne ı4

noA Baı.Uı4M KoHTponeM ı4 coBceM He Tpe6yeT BblcoKoro ypoBHn BJraAeHuff

KoMnbpTepoM. Buı ıınoxeTe noBTopffTb MaTepnai n npaKThKogaTbcfl cTonbKo, cKonbKo

aaıvı ııeo6xo4ı,ııvro.,Qın roro, wo6uı Hanpaaııru Bac npıı pa6ore ua4 ynpaxHeHu9Mı4, Mbı

ı4cnonb3yeM onpeAenÖHBble cı4MBonbl. 3HaqeHı4İ KoTopbıx Aauuı a ra6nnqe:

nepeHech cJlyılaTb ası6tıpat

HanuUu

Haxrııa

a( ,"*

} 
,""ono

cnyuaü

I

@



Koxraxıuı:

ANA{tlt

Oqeıııaaxne
Ha cerogxı AocTyn K nporpaMMe «Pogxoü flıuıx ([ypeı;xııü)ıı 6ecnnarHuıü n nw6oü

xeıaıoı4ııü ıvıoxeT Bocnonb3oaaıscı aıoü nporpaıoırıoü pıE ı43yqeHh, TypeqKoro R3blKa,

a oQııqııanuxoro oqeHhBaHha npno6perĞnııuıx ıııaxı,ıü ııa 4auuuıü MoMeHT HeT.

O6yuaıoqııücn MoxeT caMocToflTenbHo oueHı4Tb CBoü nporpecc c noMou{bıo

cnequanbHblx 3agaıı,ıÜ, coAepxaı4rıxcF B KaxAoM ypoKe.

CeRxı,rrecu c rıaııuı no ııo6tııı Bo3Hı4Kapu.l],ıM y Bac aonpocaıvı H npeAnoxeH iM.

o nodil @ a n ad ol u.e du.tr
t u ı kce.o n a d ol u @ g m o i l -co m
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