
ROSETTA STONE ONLINE DİL EĞİTİM ARACI 

 

Nedir? 

• Rosetta Stone bir online dil öğrenme aracıdır. Mobil cihazlar veya bilgisayarlar 

üzerinden dil öğrenebilmenizi amaçlar. 

• Rosetta Stone uygulaması hem dili ve dil yapısını öğrenmenizi sağlar, hem de size 

konuşma pratikleri yaptırarak konuşma becerilerinizi geliştirmenizde yardımcı olur. 

• Uygulama içerisinde 30 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Bu diller şunlardır; Afganca, 

Almanca, Arapça, Çince, Dari Farsçası, Endonezya Dili, Farsça,  Filipin Dili, 

Flemenkçe, Fransızca, Hintçe, İbranice, İngilizce (Amerikan), İngilizce (İngiliz), 

İrlanda Dili, İspanyolca (Latin Amerika), İspanyolca (İspanya), İsveççe, İtalyanca, 

Japonca, Korece, Latince, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Rusça, Savahilice, Urduca, 

Türkçe, Vietnam Dili ve Yunanca. 

• Uygulama aynı anda birden fazla dil üzerinde çalışmanıza da imkan sağlar. Dil 

değişikliğini, uygulamayı yükledikten sonra bilgisayarlarınız üzerinden yapabilirsiniz. 

Seçiminiz mobil uygulamaya otomatik olarak yansıyacaktır ve bir önceki dilde 

kaydettiğiniz ilerleme saklanacaktır. 

• Her bir dil 5 seviyeden oluşmaktadır. 1 seviye ilerlemek ise yaklaşık 50 saat 

sürmektedir. 

• Rosetta Stone ile dil öğrenmeye istediğiniz seviyeden başlayabilirsiniz. Tüm seviyeleri 

tamamlama zorunluluğu yoktur. 

• Uygulamadaki 5 seviye de tamamlandığında B1 (Bağımsız kullanıcı, orta seviye) 

seviyesine ulaşmış olursunuz.  

• Uygulamayı kullanma şeklinizi kişiselleştirebilirsiniz. Uygulama içerisinde gramer, 

kelime bilgisi, konuşma ve okuma becerilerinizi ne ölçüde geliştirmek istediğinizi 

seçme imkanı vardır. 

• Uygulamayı mikrofonla veya mikrofonsuz kullanabilirsiniz. 

 

 

 

 



Nasıl Yüklenir? 

• Öncelikle App Store veya Google Play üzerinden uygulamayı indiriniz. 

• Rosetta Stone uygulamasına ücretsiz şekilde kayıt olabilmek için üniversitenin internet 

ağında olmanız gerekmektedir. 

• Öncelikle üniversite internet ağındayken, kutuphane.cbu.edu.tr sitesindeki “Rosetta 

Stone Online Dil Eğitim Seti” linkine, daha sonra ise yönlendirildiğiniz sitedeki “Erişim 

Linki” bağlantısına tıklayınız. 

• Username kısmına mailinizi, password kısmına ise uygun gördüğünüz bir şifreyi 

yazınız. “Choose Language to Learn” bölümünden ise öğrenmek istediğiniz dili seçiniz 

ve “Sign in” tuşuna basınız. 

• Yönlendirildiğiniz sitedeki “Launch Rosetta Stone” linkine tıklayınız ve mobil cihazınız 

üzerinden uygulamanın açılmasını bekleyiniz. Bu şekilde kaydınızı yapmış olacaksınız. 

• Daha sonra uygulamaya ilk girişinizi yaparken, uygulama size hesabınızın türünü 

soracak. Bu noktada ”Work or school” seçeneğini işaretleyiniz. 

• Çıkan ekrana mailinizi ve önceden belirlediğiniz şifrenizi yazınız. En alttaki namespace 

kısmına ise bir defaya mahsus olmak üzere s2896482 yazınız. Bu şifre uygulamaya 

diğer girişlerinizde otomatik olarak hatırlanacaktır.  

• Bu basamakları uyguladıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. 

 

Arş. Gör. Emine Dündar   


