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Yetişkinler için kolay bir 
İsveççe ile hazırlanmış kitaplar
Basit bir dille yazılmış kitap okumak, İsveççe öğrenmek için iyi bir 
yoldur. Kolay bir İsveççe ile yazılmış öyküler ve öğretici kitaplar mev-
cuttur. İlgilendiğiniz konuda, düzeyinize uygun kitapları bulabilmek 
için kütüphanede yardım isteyebilirsiniz.

Bazı kitaplar hem kolay bir İsveççede hem de başka bir dilde mevcut-
tur, örneğin İsveççe ve Arapça, veya İsveççe ve Dari dilinde. Bir çok 
kitabın sesli örnekleri [ljudböcker] de bulunmaktadır.

Kolay bir İsveççe ile yetişkinler için kitap basan iki yayın evinin ağ adresi: 
ll-forlaget.se  
viljaforlag.se



Kolay anlaşılır haberler
8 Sidor [8 Sayfa] kolay bir İsveççe ile hazırlanmış bir gazetedir. 
8 Sidor herhangi bir politik parti veya herhangi bir derneğe ait 
değildir. Hangi haberlerin basmaya değer olduğuna gazetede çalışan 
gazeteciler karar verir.

8 Sidor adlı gazeteyi kütüphanede okuyabilirsiniz. 8 Sidor adlı 
gazeteyi ağ sayfasından ya da yazılımını indirerek telefonunuzdan 
okuyabilir ya da dinleyebilirsiniz. 8sidor.se

Sesam da kütüphanede okuyabileceğiniz bir gazetedir. Sesam kolay 
bir dil ile yazılmıştır. Her makalede kullanılan kelimelerin bir listesi de 
çıkarılmıştır. sesam.nu

Kolay anlaşılır bir İsveççe ile yayın yapan Radio Sweden, bir haber 
programı olup, İsveç’e yeni gelenlere yönelik yayın yapmaktadır. 
Pazartesi gününden cumaya dek her gün öğleden sonra saat 4’te, 
günün önemli haberlerini içeren yeni bir program yayınlanır. Bu 
programı ağ sayfasından doğrudan dinleyebileceğiniz gibi bilgisayar 
veya telefonunuzdan indirerek de dinleyebilirsiniz. sverigesradio.se



Kolay anlaşılır toplumsal içerikli broşürler
Bir çok resmi kurumun, kolay anlaşılır bir İsveççe ile hazırlanmış broşü-
rü bulunmaktadır. Ağ sayfalarında, LL sembollerini veya kolay okunur 
anlamına gelen ”Lättläst” yazısını arayın. Bir çok resmi kuruma ait bilgi, 
başka dillerde de mevcuttur. Diğer diller anlamına gelen ”Other langu-
ages” yazısını arayın. Bir çok dilde broşürü olan kurumlara örnek olarak: 
migrationsverket.se 
arbetsformedlingen.se 
forsakringskassan.se

İsveç hakkında bilgi [Information om Sverige] İsveç ‘e yeni ge-
lenler için hazırlanmış bir ağ sayfasıdır.  Buradan, kolay bir İsveççe ile 
olduğu gibi başka dillerde de hem İsveç’e hem de İsveç toplumuna 
dair bilgi edinebilirsiniz.  
informationsverige.se 

Alla Väljare [Tüm Seçmenler] seçim ve politikaya dair kolay İsveççe 
ile hazırlanmış bir ağ sayfasıdır. 8 Sidor’un redaksiyonu çalışanları aynı 
zamanda Alla Väljare’yi hazırlayan ekiptir. 
allavaljare.se

Oturduğunuz yerin belediyesi okul, konut, yardım ve bakım konula-
rında bilgiye sahip kurumdur. Belediyenizin ağ sayfasını belediyenin 
adını takiben “.se” yazısını girerek bulabilirsiniz – örneğin:  
botkyrka.se 
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