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İlgi: Yunus Emre Enstitüsü'nün 30.06.20l7 tarihli ve2017lE.2043 sayılı yazısı.

Yunus Emre Enstitüsü'nden alınan ilgide kayıtlı yazıda,5653 Sayılı Yunus Emre Vakfi
Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca, Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve
belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfi tarafindan gerçekleştirilmesini öngördüğü
belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Vakfin söz konusu Kanun'dan hareketle Yunus Emre Enstitüsü'nü
kurarak yurt dışında kültiir merkezleri açtığı ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla
uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapmaya karar verdiği bildirilmektedir.
Ayrıca, Avrupa Dilleri Ögretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafindan
geliştirilen TYS yılda üç defa yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri'nin bulunduğu ülkelerde ve
Türkiye'de Ankara'da düzenlendiği ve bir sonraki sınav uygulama tarihinin 12 Ağustos
2017'de yapılacağı beliıtilmekte olup, söz konusu sınav uygulaması için başvuru tarihleri
3 Temmuz-4 Ağustos 2017 o|arakbelirlendiği ifade edilmektedir.

Ekte yer alan söz konusu Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Tanıtım Metninin
üniversitelerinizin ilgili birimlerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
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EK: TYS Tanıtm Mehi (1 sayfa)

Tiirkçe Yetertik Sınavı (fYS), Tiirkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğenen

bireylcrin okuma, dinleme, yaffi^ le konuşma becerilerini ölçmek iizere, "Avrupa Dilleri
ögetııni ortak Çergeve Metni,nde belirlenen yeterlik tanrmlan doğnıltıısun<la yunus Emre

Enstitiisü tarafindan geliştirilen, 2013 yılından bu ızna uluslararası ölçekte ylü üç defa

Tiiıkiye,de ve yunus Emre Enstitiilerinin bulunduğu tiim iıılkelerde eş zamanlı uygulanan bir

dil yeterlik smavdır.

TYS, yabancı öğencilerin Tiirkiye'ye ilğsini artırmaHa birlilıe söz konusu

öğencilerin iş ve eğtim bErnııulaıının kabulİınü kolaylaşurması ve daha sağlam bir diizlemde

değerlendirilınesi açısından büyük 6nem arz ebnelfedir.

Tiirkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olan Tys ile yurt dışında Tiırkçe

öğeten faıklı kurumlaıdaki öğetimin de §tandartlaştınlnası amaçlamaliaalrr.

Hilen kiğt tabaııh olarak uygulanarı ancak düa sonra çewimiçi (online) sınav

uygulamasıyla da gerçekleştirilecek TYS'de adaylann okum4 dinlerne, yazma ve konuşma

becerilerindeki yeterlilderi ölçülmektedif .

Sınav iki ohırumda gerçekleşıne}ledir. Okuma, Din]eıne ve YıTna bölüınleri 1.

oturumda; Konuşma (Bağmsn Konşma ve Kaşılıkh Konuşma) böliimü 2. otuıumda

yapılmaktadır. 1, oturum; Okuma 60, Dinlçme 45, Yazrna 60 olınak üzere, toplam 165 dakik4
2. oturum Bağmsız Kon§ma 5, Kaşılıklı konuşma 10 olmak üere, toplam 15 dakikadır.

§ınavın tamamr, 180 dahİa sürmektedir.

Sınavda, başanlı olaı adaylara E.2, Cl, CZ düzeyleriıde Tiir*çe Yeterlik Belgesi

verilmektediı. Türkçe Yeterlik Belgesi,ne süip olan adaylar, Tiirkiye,de herhangi bir kıırumda

okuma hakkı kazandıilannda Tiirkçe hazıılık sınıfi okumakun muaf tutulmaktadırlar, Aynca
Tüıtçe rehberlik ve)a terciıınanhk yapmak isteyen yabancllardan da Türkçe Yeterlik Belgesi

istenmektedir.

TYS ile ilgili aynnnlı bilğye tys.yee.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


