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LanguageCert AÜ TÖMER 

C1 

TürkYet (Konuşma) 

Örnek Sınav 1   

 
Gözetmen İçin Açıklamalar 
 

KAYIT CİHAZINI KONTROL EDİNİZ 

 
Sınav Süresi: 13 Dakika 
G = Gözetmen          A = Aday 
 
BİRİNCİ BÖLÜM (3  dakika) 
 
G: LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet Konuşma Sınavı, C1 düzeyi, (bugünün tarihini 

söyleyiniz)   
(Adayın adını söyleyiniz). Sınav başlıyor. 
Merhaba. Benim adım (tam adınızı veriniz). Lütfen adınızı ve soyadınızı söyler misiniz? 
 

A: (Tam adını söyler .) 
 
G: Teşekkürler. Nerelisiniz? 
 
A: (Cevap verir ) 
 
G: Teşekkür  ederim. Birinci bölüm. Birazdan  size  bazı  sorular  soracağım. 

(Zamanınız  varsa  listeden  en  fazla  beş  soru  seçiniz. Soruların farklı  konulardan  olmasına  
dikkat  ediniz.  Konuyu  veriniz ; ör “Çevre”) 

 

Konular 
 

Arkadaşlık 

• Size göre ideal arkadaşlık nasıl olur? 
• Arkadaşınız için neler yaparsınız/yapamazsınız? 
• En yakın arkadaşınızı anlatınız. 
• Arkadaşınız için hediye seçerken nelere dikkat edersiniz? 

 

Medya/ Sosyal Medya 

• Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz? 
• Sosyal medya hangi alanlarda olumlu yönde kullanılabilir? 
• Sosyal medyanın olumsuz etkilerine örnekler verir misiniz? 
• Gençleri sosyal medyanın olumsuz etkilerinden nasıl koruyabiliriz? 

 

Gençlik  
• Sizce günümüz gençlerinin en büyük problemi nedir? 
• Gençlerin yaşıtlarıyla yaşadığı sorunlar neler olabilir? 
• Gençlerin ebeveynleriyle iletişimi hakkında görüşleriniz nelerdir? 
• Bu problemleri çözmek için neler yapılabilir? 

(devam ediyor) 
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   Çevre 
 

• Küresel ısınma nedir? Küresel ısınma hakkında neler duydunuz? 
• Küresel ısınma nedeniyle ülkenizin doğal hayatında bir değişiklik oldu mu? 
• Ülkenizde/dünyada çevre sorunlarıyla ilgili neler yapılıyor? 
• Sizin çevre sorunlarının çözümüyle ilgili görüşleriniz neler? 

 
   İş Hayatı 

 
• Sizce iş hayatının zorlukları nelerdir? 
• İyi bir kariyer yapmak için nelere ihtiyaç vardır? 
• İş hayatında başarılı olmanın sırrı size göre ne olabilir? 
• İnsanlar kendilerine uygun olan mesleği nasıl belirleyebilirler? 

 
   
 
A: (Cevap  verir.) 
 
G: (Gözetmen kısa  cevaplar verir  ya da  yorumlar  yapar.) 
 
G: Teşekkürler.  
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İKİNCİ BÖLÜM (3 Dakika) 
 
G:  Şimdi  ikinci  bölüm. Size  bazı durumlar  vereceğim. Sizden  diyaloğa  başlamanızı  ya da  

cevap  vermenizi  rica  ediyorum. Birinci  durum. ( A’ dan bir  durum  seçiniz.) 
 

A 
• Siz benim çocuğumsunuz. Son günlerde çok durgun ve sessiz görünüyorsunuz. Sizinle  

konuşmam gerekiyor. Ben başlıyorum . 
Canım son birkaç gündür çok sessizsin. Bir sorunun mu var? 

 
• Siz çok zengin bir iş kadınısınız. Ancak tüm paranızı kaybederek iflas ettiniz. Size destek 

olmam gerekiyor. Ben başlıyorum. 
Yaşadıklarına gerçekten çok üzüldüm. Konuşmak ister misin? 

 
• Turist olarak gittiğim bir ülkede pasaportumu çaldırdım. Polise gidip gerekli işlemleri 

yaptırmam gerekiyor. Ben başlıyorum. 
Merhaba. Ben maalesef pasaportumu çaldırdım. 
 

• Çok susadınız. Markete girip su aldıktan sonra cüzdanınızın yanınızda olmadığını fark 
ettiniz. Ben başlıyorum. 
Merhaba, buyurun hoş geldiniz . 
  

 
 
A: (Cevap   verir.) 
 
G: (Aday  ile  canlandırma yapılır. – Yaklaşık  iki defa konuşma sırası  gelmelidir.) 
 
G: İkinci  durum. ( B’den bir durum seçiniz.)  

 
 
B 

• İşe geç kaldınız ve patronunuzla kapıda karşılaştınız. Patronunuz size oldukça kızgın 
görünüyor.  
Siz başlıyorsunuz. 

 
• En yakın arkadaşınızın doğum gününü unuttunuz. Bir parti düzenleyip gönlünü almanız 

gerekiyor.  Siz başlıyorsunuz. 
 

• 3 yaşında çok yaramaz bir çocuğunuz var ve komşunuz gürültüden çok rahatsız olduğu için 
evinize geldi. Siz başlıyorsunuz. 
 

• En sinirli profesörün final sınavına geç kaldınız ve bu sınava giremezseniz okulu 
bitiremiyorsunuz.  
Siz başlıyorsunuz. 

.  
 

 
A: (Başlar)  
 
G: (Aday  ile  canlandırma yapılır. – Yaklaşık  iki defa konuşma sırası  gelmelidir.) 
 
G: (Eğer  zamanınız   varsa A’ dan ya da B’ den üçüncü bir durumu canlandırınız.) 
 
G: Teşekkürler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (4 Dakika) 
 
G: Şimdi  üçüncü   bölüm . Birazdan  vereceğim  konu  hakkında bir  tartışma  yapacağız . 

Geçen gün televizyonda hayvan haklarını savunan bir gönüllüyü izledim. Bazı insanlar zor 
durumda kalmış olan sokak hayvanlarına eziyet ediyormuş. Gerçekten çok üzüldüm. Bu 
konuda sen ne düşünüyorsun?. (Adayın  kağıdını  veriniz.)  
 
Söyleyeceklerinizi  düşünmeniz  için  20  saniyeniz  var. (20  saniye .) Lütfen başlayın . 
 

 
 
Gözetmenin kağıdı  

 
 

 
 
 
 
 
 
G: Teşekkürler. ( Adayın  kağıdını  geri  alınız.) 
 

Hayvan 
Hakları

Hayvanların 
dükkanlarda  

satılması 
yasaklanmalı. 

Hayvanlar doğal 
yaşam 

alanlarında 
yaşamalı

Bazı hayvanlar 
evde bakıma 

ihtiyaç duyabilir

Hayvanlarla ilgili 
eğitim ailede 

başlar

Hayvanlara kötü 
davrananlar 

psikolojik destek 
almalı

Hayvanlara kötü 
davrananlar 

cezalandırılmalı
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Tamamlayıcı sorular ile 5 dakika ) 
 
G: Dördüncü  bölümde  (Aday için  bir  konu  seçiniz)  hakkında  iki  dakika  konuşacaksınız .  
 
  Konular 
 
  A Yurt Dışında Yaşam  
 
  B İcatlar ve Yaşama Etkileri   
 
  C İnsan İlişkileri ve İletişim   
 
 
G: (Bir  kağıt  ve  kalem  veriniz .) Şimdi   not  almanız  için  otuz saniyeniz var. Konunuz; (Konuyu  

tekrar  ediniz). (Otuz saniye  boyunca  göz temasınızı  devam  ettiriniz. Kayıt  devam etsin .) 
 
G: (Adayın  adını  söyleyiniz ), lütfen  başlayın . 
 
A:  (Konuşur .) 
 
G:  (Aday  en fazla  iki  dakika konuştuktan sonra teşekkür  edip tamamlayıcı soruları sorunuz.) 
 
 
  Tamamlayıcı Sorular 
 
    Yurt Dışında Yaşam 
 

• Kendi ülkeniz dışında hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Neden? 
• Sizce yurt dışında yaşamanın zorlukları nelerdir?  
• Bir ülkede insanların mutlu ve rahat olduğunu nasıl anlarız? 
• Sizce dünyanın en mutlu insanları nasıl bir ülkede yaşar? Nedenini açıklayınız. 

 
    İcatlar ve Yaşama Etkileri   
 

• Son günlerde duyduğunuz en ilginç icat hangisiydi? Nasıl bir icattı? 
• Eğer bir icat yapsaydınız ne icat ederdiniz? 
• İcatların insan hayatına olumlu/olumsuz etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
• Keşke olmasaydı dediğiniz bir icat var mı?  

 

    İnsan İlişkileri ve İletişim  
 

• “En uzak mesafe iki insan arasındaki mesafedir.” Sözünden ne anlıyorsunuz?  
• Sizce aynı hobilere ve aynı görüşlere sahip kişiler mi yoksa farklı hobilere ve farklı 

görüşlere sahip kişiler mi daha iyi anlaşır? 
• Size göre iki insanın anlaşabilmesini ve beraber huzurla yaşamasını sağlayan şey nedir? 
• Anlaşmazlıkları çözmenin yolu ne olabilir? 

 
 

 
G: Teşekkürler. ( Adayın kâğıdını geri alınız.)  
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Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Adaya verilecek kağıt ) 
 
 
 

 
 
 
 
  

Hayvan 
Hakları

Hayvanların 
dükkanlarda  

satılması 
yasaklanmalı. 

Hayvanlar doğal 
yaşam 

alanlarında 
yaşamalı

Bazı hayvanlar 
evde bakıma 

ihtiyaç duyabilir

Hayvanlarla ilgili 
eğitim ailede 

başlar

Hayvanlara kötü 
davrananlar 

psikolojik destek 
almalı

Hayvanlara kötü 
davrananlar 

cezalandırılmalı


