
 

 

 

Voorbeeld casus mondeling college-examen 

Examenvak en niveau Turks elementair havo 

Naam kandidaat  

Examennummer  

Examencommissie  

Datum  

Voorbereidingstijd 20 minuten 

Titel voorbereidingsopdracht Çocukların ve Gençlerin Dünyasında 
İnternet 

 

Instructie  

Uw mondeling examen gespreksvaardigheid bestaat uit twee delen:  

1. In het eerste deel houdt u uw presentatie in het Turks van max. 5 minuten.   

2. In het tweede deel leest u een stukje uit bijgaande tekst voor én voert u een 
gesprek in het Turks met de examinator over het thema van deze opdracht. Ter 
voorbereiding op dit gesprek kunt u uw woordenboek gebruiken om uw ideeën te 
formuleren.     

U mag geen aantekeningen maken op deze opdracht. Daarvoor kunt u kladpapier 
gebruiken. U mag uw aantekeningen echter niet gebruiken tijdens het examen.   

 

Succes!   

 

Aan het eind van de voorbereidingstijd haalt één van de examinatoren u op. Wilt u 
deze opdracht dan meenemen? 

 

 

 



Çocukların ve Gençlerin Dünyasında İnternet 
 
Bilgisayar ve internet kullanımı son yıllarda toplumsal yaşamın hemen her alanına 
girmiştir. Bunu sadece teknolojik bir gelişme olarak değerlendiremeyiz. Aynı zamanda 
sosyal alanda bir değişimden de bahsetmeliyiz. 
 
İnternet gençlere dünyanın hemen her köşesinden haberdar olma, oldukça hızlı bir 
şekilde bilgiye ulaşma, arkadaşlarıyla ilişki kurma gibi bir çok olanaklar sunmaktadır. 
Ancak her yeni teknolojik gelişimde olduğu gibi nasıl ve ne kadar kullanıldığı ile 
bağlantılı olarak zarar verici etkileri de olabilmektedir. İnternet bağımlısı kavramı artık 
günlük dilimize girmiş bir kavram. İnternet ortamında giderek daha fazla zaman 
harcayan, farklı sosyal aktivitelerden uzaklaşmış, arkadaş ilişkilerinden kendisini geri 
çekmiş gençlerin sayısı her geçen gün artmakta.  
  
İnternetin çok hızlı ve kolayca bir çok bilgiye ulaşma sağladığı bir gerçektir  
Ancak internetin bilgiye hızlı ve kolay ulaşım sağlaması, özellikle çocukların psikolojik 
gelişimlerini etkileyecek  bilgilerle karşılaşma riskini de beraberinde getirmektedir.  
  
İnternette mevcut olan bilgileri denetleyen, kontrol eden bir düzen yoktur. Dolayısıyla 
18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerin girmesinde sakınca olan sitelere yönelik bir 
kısıtlama da yoktur. Gençler pornografi, kumar ya da şiddet içerikli sitelere 
girebilmektedirler. Burada anne babaya düşen görev; çocuklarını internet kullanımı ile 
ilgili bilinçlendirmek, çocuklarının ihtiyaçlarının ve meraklarının farkında olmak, gerekli 
yönlendirmeyi yapmak olmalıdır. 
   
Çocuklar sadece “okul arkadaşları”ndan bahsetmiyor artık “net arkadaşları”ndan da 
bahsediyorlar. Her geçen gün yeni kavramlarla ve yeni ilişki tanımları ile karşılaşılabilir. 
Bu yeni kavramlar bize bir miktar uzak ve yabancı da gelebilir. Bu yeni durum kendi 
değerlerini oluşturana kadar çalkantılı bir süreç yaşanması doğaldır.  
  
Anne babalar nelere dikkat etmeliler  
Çocukları için “gözetleyici” değil iyi birer “gözlemci” olabilmelidir. Çocuklarının 
ihtiyaçlarının ve meraklarının neler olduğunu fark etmeli ve uygun kaynaklara 
yönlendirebilmelidirler. İnternet kullanımı konusunda çocuklarını bilinçlendirmelidirler. 
Hayatın her alanında olduğu gibi çocuğun ihtiyaçlarını da gözeterek internet kullanımı 
konusunda sınırlamalar getirilmelidir. Çocuklarını eleştirmemek yada her konuşmayı 
öğüt verme fırsatı olarak değerlendirmemek önemlidir. 
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