PeopleCert Grubu Hakkında
Dünya çapında milyonlarca sınav
200 ülkede +10.000 sınav merkezi
8.000 uzman, iş ortağı ve
gözetmen
Kağıt ve Bilgisayar tabanlı
sınavlar
24x7x365 Müşteri Hizmetleri
Çevrimiçi Sınav Gözetmeni
denetiminde yapılan sınav; anlık
tarama ve notlandırma sistemleri
kapsayan ödüllü teknolojiler

Ankara Üniversitesi Hakkında
Türkiye’nin ilk Yüksek
Öğretim Kurumu
+4.000 akademisyen
Yılda +40.000 lisans ve lisans
üstü mezun

LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet

Yeni Nesil Türkçe
Yeterlik Sertiﬁkası

TÖMER Hakkında
Türkiye Cumhuriyetinde Türkçeyi
yabancı dil olarak öğreten ilk kurum

LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet
hakkında daha fazla bilgi edinmek ve
sınav örneklerine erişmek için lütfen
www.languagecert.org /TürkYet
sitesini ziyaret ediniz.
info@languagecert.org
facebook.com/languagecert.org
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The Next Generation
of Turkish Language Certiﬁcates

Türkçe dil yeterliklerinin uluslararası ölçekte değerlendirilmesi

Neden LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet Sınavları?

LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet, Türkiye’de veya başka bir ülkede profesyonel iş bulmak veya
eğitim görmek isteyen adaylar icin hazırlanmıştır.

•
•
•

LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet
Türkçe yeterlik sınavlarını uluslararası ölçekte uygulamak hedeﬁyle Ankara Üniversitesi TÖMER ve
LanguageCert ortaklık kurarak yeni nesil LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet sınavlarını geliştirdiler.
Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan sınavlar LanguageCert tarafından uygulanmaktadır.

LanguageCert Hakkında
Rüya takımı olarak adlandırılan, alanında uzman akademisyenlerin yönettiği LanguageCert, dil becerilerini
derecelendirme ve sertiﬁkalandırma konularında dil yeterlik ölçümleme ilkeleri ile ileri teknolojilerle sınav
uygulama ve değerlendirme süreçleri arasında köprü kuran ödüllü bir kuruluştur. LanguageCert, 200
ülkede yaptığı milyonlarca sınavdan elde ettiği tecrübe ile sertiﬁkalandırma alanında dünya lideri olmuş
PeopleCert Grubununa aittir.

Ankara Üniversitesi TÖMER hakkında
Ankara Üniversitesi TÖMER, 1984 yılında, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla “Türkçe Öğretim
Merkezi (TÖMER)” adıyla kurulmuştur. TÖMER, 1980’lerde Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten ilk ve tek
kurum olarak hizmet vermeye başlamıştır. Dil alanında yaptığı çalışmalar TÖMER’e “bilimsel tabanlı dil
merkezi” kimliğini kazandırmış ve TÖMER’in yabancı dil öğretiminde uygulanmak üzere yeni yöntem ve
teknikler geliştirmesine olanak vermiştir. Merkez bu süreçte dil öğretimi konusunda kazandığı tecrübe
ile Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi adını almıştır.

Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (AOBM) A1-C2 seviyelerine uygun
Yazılı olarak yapılan sınavlar ve Konuşma sınavları için ayrı sertiﬁkalar
Yazılı olarak yapılan sınavlara ve Konuşma sınavlarına aynı anda veya farklı zamanlarda
katılabilme olanağı
Ücretsiz sınav hazırlığı materyali
Esnek ve katılımcıyı gereksiz yere zorlamayan sınav yapısı ve kısa süreli sınava hazırlık süreci
Hızlı sınav sonucu alma ve sertiﬁkalandırma süreci
Basılı ve elektronik sertiﬁka seçenekleri
C1-C2 seviyeleri için diploma

•
•
•
•
•

LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet kimler icin uygun?
•
•

Anadili Türkçe olmayan bireyler
Türkiye’de Türkçe öğrenim veren üniversitelerin öğrencileri, dil kurslarının öğrencileri, lise
öğrencileri
Eğitim veya iş hayatlarının yarattığı ihtiyaçlar nedeniyle Türkçe Yetkinlik becerilerini
sertiﬁkalandırmak isteyen bireyler
Günlük hayatlarının yarattığı ihtiyaçlar nedeniyle Türkçeye ihtiyacı olan bireyler

•
•

Yazılı Sınav

AOBM Düzeyleri

•
•
•

A1 – Giriş Düzeyi

Dinleme
Okuma
Yazma

A2 – Temel Gereksinim Düzeyi
B1 – Eşik Düzeyi
B2 – Bağımsız Dil Kullanıcısı Düzeyi

Konuşma Sınavı

C1 – Etkili Dil Kullanımı Düzeyi

•

C2 – Yaratıcı Dil Kullanımı Düzeyi

Konuşma

C1 Diploma
4 Beceri
Türk Üniversitelerine
öğrenci olarak
kabul koşulu*

* Öğrenciler başvurmak istedikleri üniversitenin öğrenci kabul koşullarını kontrol etmelidirler.
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