
 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÖMER  

TÜRKÇE MUAFİYET SINAVI  

 

Yüksek Lisans - Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrencilerin 

Dikkatine! 

Türkçe Muafiyet Sınavı, 20.09.2019 Pazartesi günü saat 09.30’da Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından, 75. YIL MERKEZİ DERSLİK (Harita 

için tıklayınız!) binasında yapılacaktır.  

Türkçe Muafiyet Sınavının birinci bölümü (çoktan seçmeli ve yazılı anlatım bölümü), saat 

09.30’da başlayacak ve 130 dakika sürecektir, ikinci bölümü (konuşma sınavı) saat 13.30’da 

TÖMER binası 4. katta yapılacaktır. Muafiyet Sınavına girecek öğrenciler, ön kayıt yapmalıdır. 

Sınav günü en geç 09.00’da sınav salonunda –öğrenci belgesi ve geçerli bir kimlikle- hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 

“Muafiyet Sınavı”nın birinci bölümünde dinleme sınavı, test usulü olarak tanımlanan 
çoktan seçmeli ile yazılı anlatım sınavı yapılacaktır. Bu sınavda öğrencilerin kelime bilgisi, dilbilgisi, 
okuduğunu anlama yetenekleri ve yazma becerileri (öğrencilerin kendilerine verilecek olan 
konu/konularla ilgili cümle ve paragraf oluşturma, duygu ve düşüncelerini Türkçe ifade edebilme 
becerileri) ölçülecektir.  “Muafiyet Sınavı”nın bu bölümünün her birinden (çoktan seçmeli + yazılı 
anlatım+ dinleme) başarılı olma şartı 100 üzerinden en az 50 puan almaktır. 

“Muafiyet Sınavı”nın ikinci bölümünde sözlü anlatım sınavı yapılacaktır. Öğrencilerin 
kendilerine verilecek olan konu/konularla ilgili cümle ve paragraf oluşturma, duygu ve düşüncelerini 
Türkçe sözlü olarak ifade edebilme becerisi ölçülecektir. “Muafiyet Sınavı”nın bu bölümünden de 
başarılı olma şartı 100 üzerinden en az 50 puan almaktır. 

Tüm alanlardan (çoktan seçmeli + yazılı anlatım + dinleme + konuşma) başarı sağlayan ve 

genel ortalaması en az “70 (Yetmiş) puan” olan öğrenciler, bir yıl zorunlu Türkçe eğitimi almaksızın 

bölümlerine ders kaydı yaptırmaya hak kazanmış olacaklardır. 

Başarılı olamayan öğrenciler ise, Gaziantep Üniversitesi TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama 

ve Araştırma Merkezi)’e kayıt yaptırabilirler. 

Sınav sonunda herhangi bir belge verilmeyecektir. Muafiyet durumunuz bölümünüze 

bildirilecektir. 

ÖNKAYIT İÇİN TIKLAYINIZ! - https://forms.gle/HgJJct2XzSsJubdm6 

Sınava Girecek Öğrencilerin Yanlarında Bulundurmaları Zorunlu Olan Belgeler 

1. Pasaport veya geçerli bir kimlik kartı, 

2. Gaziantep Üniversitesi, Öğrenci Belgesi. 

 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÖMER  

(TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ) 
Gaziantep Üniversitesi TÖMER Binası, 3. Kat, Nu: 302 

WEB: http://tomer.gantep.edu.tr  
Telefon: 0 342 360 93 82 Dâhili: 3792 

https://goo.gl/maps/DJo6zpkdqDD2HtAfA
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