
              İGÜTÖMER TÜRKÇE YETERLİK SINAVI 

Türkçe Yeterlik Sınavında adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri 

yeterlikleri ölçülmektedir. 

Sınav Bölümleri Soru Sayısı Puan Süre (dk.) 

Okuma 25 25 60 

Dinleme 20 25 30 

Yazma 1 25 30 

Toplam 46 75 120 

                                                                      ARA 30 DK. 

Konuşma 
Bağımsız Konuşma 1 12 5 

Karşılıklı Konuşma 7 13 10 

Toplam  8 25 15 

                  TOPLAM          54          100         135 

  

Okuma ve dinleme bölümleri: Bu bölümlerde yer alan metinlere ait sorular boşluk doldurma, 

doğru yanlış, çoktan seçmeli ve eşleştirme soru tiplerinden oluşmaktadır. Okuma ve dinleme 

bölümlerinde akademik, edebî, köşe yazısı, rapor, analiz, röportaj, diyalog, anons, duyuru, 

reklam, kitap ve ülke tanıtım vb. metinler bulunmaktadır. 

Yazma  Adaya bir konu verilir ve bu konu hakkında bir kompozisyon/özgün metin yazması 

istenir. 

Konuşma bölümü karşılıklı konuşma ve bağımsız konuşma olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Bağımsız konuşma bölümünde adaya bir konu verilir ve bu konu hakkında konuşmaya 

hazırlanması için en az 1, en fazla 3 dakika süre tanınır. Aday, belirlenen süre içinde hazırlığını 

tamamlayıp konuşmaya başlar.  Öngörülen süre 5 dakikadır. 



Karşılıklı konuşma: Bu bölümünde adaya 1 konu hakkında çeşitli sorular sorulur. Karşılıklı 

diyalog şeklinde uygulanır. Öngörülen süre 10 dakikadır. 

Yazma ve konuşma bölümlerinde değerlendirme işlemleri ölçekler doğrultusunda en az 2 ölçme 

ve değerlendirme ekibi tarafından yapılır. 

Türkçe Yeterlik Sınavının uluslararası tanınırlığı ve geçerliği ile ilgili akreditasyon ve sınav 

geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda sınavda (içerik ve uygulama) çeşitli 

değişiklikler yapılabilmektedir. 
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