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Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  

Eğitim, Araştırma ve Din İşleri  Bakanlığı  

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

D e v l e t  D i l  S e r t i f i k a s ı  

 Konuyla ilgili yazıları verilen defterciğe yazınız. 

 Lacivert ya da siyah tükenmez kalemle yazınız. 

 Bütün konuları yazmalısınız. Her konuyu ayrı sayfaya yazınız. 

 Sınav süresi: 120 dakika. 

DİKKAT 

1. ETKİNLİK 
Bir blogda çocukların kitap okuma alışkanlığı hakkında okuduğunuz aşağıdaki yazıya dayanarak bir dergide 

yayınlanacak 350 kelimelik bir makale yazın. Makalenizde: 

 Günümüzde çocuklarda ve gençlerde kitap okuma alışkanlığı oranının düşüş göstermesi   

 Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında okulun rolü hakkında görüşlerinizi bildirin. 

 

 

 

 
  

Çocuklarımız ve Kitap 

Güzel ülkemizde kitap okuma alışkanlığının her geçen gün azalmasının 

nedenlerinden biri de dizileştirilmiş kitaplar olsa gerek. İnternet ve televizyon 

sayesinde zaten az okuyan bir toplum olan ülkem insanları daha da az okur hale 

geldi. Hele hele yeni nesil, kitap okuma alışkanlığını bilmez oldu. Ne aileler ne de 

eğitim kurumları yeterli teşviği sağlayamıyor.  

 

 

 

 

 

 İnternet ve televizyon başında geçirilen ölü zamanla çocuklarımız kitap okumayı tamamen unuttu ya da 

hiç edinemedi. Son yıllarda iyiden iyiye artış gösteren dizilerin katkısıyla, kitap unutuldu.  

Günümüz gençlerinde ve çocuklarda ise kitap okuma alışkanlığı oranı düşüş gösteriyor. Bunda ailelerin ve 

de hatta okulların rolü de yok değil.  

Hayat mücadelesi içinde, çocuklarımızla yeteri kadar ilgilenilmediğini düşünüyorum. Onların sosyal bir 

birey olmalarına fazla da destek olunmadığına inanıyorum. 

Öncelikle okullarda - ki bizim dönemlerimizde kitap saatleri olurdu ayrıca- okuma alışkanlığının ve kitap 

sevgisinin çocuklara verilmediği ve eksik kaldığı kanısındayım. Çocukların dünyasına inilmiyor, onlara 

okumak için teşvik gelmiyor. Hatta düşünen insan olmaktan çıkıyorlar, fikir üretmekten yoksun, ezberci 

birer insan olarak topluma katılıyorlar. Düzen öyle gerektiriyor çünkü.  

Sistem öyle yerleşmiş ki, örneğin çocuğa bir ödev verildiğinde, çocuk, araştırma yapmadan, kendinden bir 

şey katmadan, hazırda ne varsa onu hazırlayıp sunuyor. Böyle olunca da gelecek nesillerden fazla bir şey 

beklememek gerekiyor. 

Umarım, okullarda kitap okuma saatleri düzenlenerek böyle bir sistem yerleştirilir ve ailelerin katkısı ile 

de bu alışkanlık kazandırılır. 
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2. ETKİNLİK 
Avrupa Kültürü adlı internet dergisinde yayınlanmak üzere, aşağıdaki makaleye dayanarak, New York şehrindeki 

Onasis Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sergi hakkında okuyucularınızı bilgilendiren bir makale yazın. (300 

kelime) 
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