Sınava
hazırlanan
adaylar ve
danışmanlar
için kılavuz

Sınavın dünya üzerinde geçerli olduğu alanlar:
• ‘aile birleşimi’ vizeleri – Birleşik Krallık
• Süresiz oturma izni – Birleşik Krallık
• Vatandaşlık başvuruları – Birleşik Krallık
için geçerlidir.

www.ielts.org/lifeskills

Birleşik Krallık vizeleri
ve göçmenlik için
onaylanmış konuşma
ve dinleme sınavı

Bu test kimler için?
IELTS Life Skills, Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Ofisi
(UKVI) tarafından başvurularının bir parçası olarak konuşma ve
dinleme becerilerini kanıtlaması gereken kişiler için özel olarak
tasarlanmıştır.
Aşağıdaki başvurularda bulunan kişiler tarafından kullanılabilir:
• ‘Aile birleşimi’ vizesi. Eğer hâlihazırda İngiltere’de daimi olarak
yaşayan bir akrabanızın, eşinizin ya da partnerinizin yanında
kalmak istiyorsanız.

IELTS Life Skills, Avrupa Dilleri
Öğretimi Ortak Çerçeve Programı
(CEFR) kapsamında konuşma ve
dinleme becerilerinin A1 veya B1
seviyesinde olduğunu kanıtlaması
gereken kişiler için uygulanan bir
İngilizce sınavıdır.
Bu sınav, İngiltere Göçmenlik
Bürosu’nun Güvenli İngilizce Dil
Testleri (sıklıkla SELT testleri olarak
anılır) listesinde yer almaktadır ve
Birleşik Krallık’la birlikte dünyanın her
yerinde uygulanmaktadır.
IELTS Life Skills, üç ayrı IELTS Test
Ortağı tarafından sunulmaktadır –
British Council, IDP: IELTS Australia
ve Cambridge English Language
Assessment.

• Süresiz oturma izni. Eğer hâlihazırda Birleşik Krallık’ta
yaşıyorsanız ve burayı daimi ikametgahınız yapmak istiyorsanız.
• Vatandaşlık. Eğer Birleşik Krallıklar vatandaşlığına başvurmak
istiyorsanız.
Diğer tüm vize kategorileri için IELTS testi kullanılabilir. IELTS
veya IELTS Life Skills sınavlarını Birleşik Krallık vizeleri ve
göçmenlik için nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili daha fazla bilgi
edinmek için, www.ielts.org/unitedkingdom sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.

Sınav Seviyeleri
IELTS Life Skills iki seviyede mevcuttur:
• A1 Konuşma ve Dinleme – ‘aile birleşimi’ vizeleri için
• B1 Konuşma ve Dinleme – ‘Süresiz oturma izni ve
vatandaşlık’ için

Sınav Biçimi
IELTS Life Skills, yüz yüze Konuşma ve Dinleme sınavıdır.
Sınavınızı, sınav görevlisi ve başka bir aday ile birlikte
gerçekleştireceksiniz.
IELTS Life Skills

CEFR A1
Seviyesi Konuşma ve
Dinleme (16-18 dakika)

CEFR B1
Seviyesi Konuşma ve
Dinleme (22 dakika)

İngilizce sınavına ihtiyacınız olup olmadığını
kontrol edin.
Vize başvurunuz için İngilizce sınavına girmeniz
gerekip gerekmediğini öğrenmek için, www.gov.
uk adresindeki UKVI internet sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

Sınavın İçeriği
Sorular, İngilizce konuşulan bir ülkedeki gündelik iletişimi yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda başlıklarını bulabileceğiniz
gündelik konularda kısa konuşmalara yönlendirileceksiniz:
• Kişisel bilgiler/deneyimler
• Aile ve arkadaşlar
• Alışveriş
• İş
• Sağlık

• Hobiler
• Eğitim/kurs
• Ulaşım
• Ev
• Hava durumu

Sınav, her seviyede sizin dinleme ve cevap verme düzeyinizi, ifade becerinizi ve diğer insanlarla konuşma seviyenizi değerlendirmek
üzere tasarlanmıştır.

A1

Testin konusu

• Temel bilgiler ve olay örgüleri anlatma da dâhil
olmak üzere konuşma dilini anlama ve cevap
verebilme ve basit açıklamalarla talimatları takip
• Günlük konuşma çerçevesinde basit olay örgüsü
edebilme
anlatma, ifadeler, sorular ve tek aşamalı talimatlar da
• Bilindik konularda, uygun resmiyet diliyle
dâhil olmak üzere anlama ve cevap verebilme
bilgileri, duyguları ve düşünceleri iletebilme
• Bilindik konular üzerine temel bilgiler, duygular ve
• Bilindik bir durumda, ilgili noktalara
düşünceler
değinerek bir başkası veya birden fazla kişi
• Başka birisi ile bilindik konular üzerine bilindik
ile konuşabilme ve bilindik konular üzerinde
durumlar hakkında konuşabilme.
ortak bir anlayışa ulaşmak için diğerlerinin
söylediklerine cevap verebilme.

Sorular şunları içerebilir:

Sorular

B1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarif etme
Görüş bildirme
Kişisel bilgi verme
Tercih belirtme
Yorum yapma
Bilgi ya da tarif isteme
Katılma ve katılmama
Açıklama, sebep bildirme veya gerekçe gösterme
Karar verme
Öneride bulunma
Seçim yapma.

Solda gösterilen A1 sorularına ek olarak, B1
soruları şunları kapsayabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kıyaslama
Aykırılık, gerekçe, neden veya amaç gösterme
Öncelik belirleme
Planlama
İkna etme
Olay anlatma
Geçmiş ya da gelecek olaylarla ilgili soru sorma
Geleceğe ilişkin kesinlik veya olasılık ifade etme.

Sonraki adımlar
1

Sınava Kayıt Olun
IELTS Life Skills sınavına Birleşik Krallık ve tüm dünyadaki sınav merkezlerinde girebilirsiniz. Size en yakın IELTS Life Skills
sınav merkezini bulmak için, www.ielts.org/testcentres sayfasına bakabilirsiniz.

2

Sınava Hazırlık
Sınava hazırlanmanıza yardımcı olacak ücretsiz örnekleri www.ielts.org/lifeskills sayfasından indirebilirsiniz

3

Sonuç
Sonuçlarınız yedi gün içerisinde yayınlanmaktadır.
Test sonucunuz şu iki sonuçtan birisi olacaktır:
• Geçme
• Kalma
Kalma sonucu başarılı olmadığınız anlamına gelir ve sınav sonucunuz göçmenlik amaçları doğrultusunda kullanılamaz.

‘Aile birleşimi’ vizeleri, sınırsız oturma izni ve
vatandaşlık için IELTS Life Skills yerine IELTS testini
nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için
www.ielts.org/lifeskills sayfasına bakabilirsiniz.

www.ielts.org/lifeskills sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Eğer IELTS Life Skills ile ilgili bir sorunuza internet sitesinde cevap bulamadıysanız,
www.ielts.org/contact sayfasındaki bilgi edinme formunu kullanabilirsiniz
Birleşik Krallık vizelerine başvurmak ile ilgili daha fazla bilgiyi www.gov.uk adresinden edinebilirsiniz
www.facebook.com/IELTSofficial adresinden
sorularınızı yöneltebilrisiniz.

Gizlilik Hakkınız
IELTS Sınav Ortakları sınava giren adayların kişisel bilgi gizliligini korumaktadır.
Daha fazla bilgi için www.ielts.org/privacy sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
British Council
Bridgewater House
58 Whitworth Street
Manchester, M1 6BB
United Kingdom
Tel: +44 161 957 7755
ielts@britishcouncil.org

IDP: IELTS Australia
Level 8, 535 Bourke St
Melbourne VIC 3000
Australia
Tel: +61 3 9612 4400
ielts@idp.com

Cambridge English
Language Assessment
1 Hills Road
Cambridge, CB1 2EU
United Kingdom
www.cambridgeenglish.org/
helpdesk

IELTS USA
825 Colorado Boulevard
Suite 221
Los Angeles, CA 90041
USA
Tel: +1 323 255 2771
ieltsukvi@ieltsusa.org

IELTS Life Skills, IELTS Sınav Ortakları tarafından sunulmaktadır – British Council, IDP: IELTS Australia ve Cambridge English Language Assessment.
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