EV ORTAMINDA
®

SINAV SİSTEMİNİN KULLANILMASINDA
UYULMASI GEREKEN KURALLAR

TDS® (Türkçe Dil Sınavı) online sınav sistemi, Türkçe dil sınavını ev ortamında,
bilgisayarınızda yapmanızı sağlar. TDS® sistemi Seviye Tespit Sınavı ve Kur Bitirme
Sınavlarına evden girmenizi sağlar. Sınavda başarılı olduğunuz takdirde, sistem
adınıza tanınmış Türkçe dil sertifikasını verecektir.
TDS® tanıtım videosu aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır:
TDS® TANITIM VİDEOSU
Doğru bir şekilde kayıt yapmanız ve sınava evden katılmaya hazır olduğunuza emin olmak için
aşağıda bahsedilen gereksinimleri sağladığınızdan ayrıca kural ve prosedürleri yerine
getirdiğinizden emin olunuz.
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SINAVA HAZIRLIK
SINAV İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR
TDS® sınavına kaydolmadan önce bilgisayarınızın ve odanızın aşağıdaki gereksinimleri
karşıladığından emin olun. Bilgisayarınızın ve sınava gireceğiniz odanın aşağıdaki şartları
sağlamadığı takdirde sınavı gerçekleştirmenin mümkün olmayacağını unutmayın.

Bilgisayar
Sınav sadece bilgisayar ortamında
yapılacaktır. Tablet veya mobil telefon
kullanımına izin verilmez.
Bilgisayarda yüklü işletim sistemi
Windows® için 10, 8, 7 veya içinde
Windows yüklü olan Mac® bilgisayar
olmalıdır. iOS® ve Android® işletim
sistemlerinin kullanılması
uygulanamaz.
Sınav çevrimiçi yapılacaktır. Bu yüzden;
Chrome veya Firefox web tarayıcısının
güncel sürümünü kullandığınızdan
emin olunuz. Ayrıca, Java ve Adobe
Flash Player uygulamalarının en güncel
sürümleri yüklü olmalıdır.

Hoparlör ve Mikrofon
Hoparlörler, dâhili ya da harici olabilir
veya bilgisayara uygun kulaklık
bağlayarak sağlanmalıdır.
Mikrofon, bilgisayarda dâhili olmalı
veya bilgisayara harici mikrofon özelliği
olan kulaklık bağlayarak sağlanmalıdır.

İnternet Bağlantısı
Sınavı her hangi bir kesinti olmadan
gerçekleştirmek ve yükleme ve indirme
işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek
için en az 15 Mbps hızında bir internet
bağlantısı sağlamak önemlidir.

Kamera
Sınav sırasında, bilgisayar ekranını gözlemlemenin yanı sıra, bir gözetmen, sınav
kurallarına uyduğunuzdan emin olmak için davranışınızı ve sesinizi takip edecektir.
Bu nedenle,
Bilgisayarda dâhili kamera olmalı veya bilgisayara harici bir web kamerası bağlı
olmalıdır.
Gözetmen tarafından istenildiğinde, masanızın yüzeyini ve sınava katıldığınız odayı
gösterebilmesi için kameranın 360 derecelik hareket etme özelliği olması gerekir.
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SINAV ORTAMI VE TEST ALANI

Tek Olmak
Sınav, hiç kimse sınav sırasında odaya
girmeyecek şekilde ve iyi aydınlatılmış
sessiz bir odada yapılmalıdır.
Park, internet kafe veya restoran gibi halka
açık bir yerde sınav yapılmasına izin
verilmez.

Görünüş ve Giyim
Kimlik doğrulama amacıyla, yüzünüz
görünür olmalıdır ve güneş gözlüğü
veya diğer aksesuarlar tarafından
gizlenmemelidir.
Kulaklık kullanılmadığı takdirde,
kulaklarınız sınav boyunca görünür
olmalı ve saç, şapka veya benzeri
eşyalarla örtülmemelidir.
Sınav, bilgisayar kamerasını kullanılarak
bir gözetmen tarafından izlenir. Ayrıca,
tüm sınav oturumu kaydedilir ve sınav
öncesi ve sırasında fotoğrafınız çekilir.
Fotoğrafınız kimlik doğrulama amacıyla
isteyen kuruluşla paylaşılacağından,
sınavınız için uygun şekilde
giyindiğinizden emin olunuz.
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Masaüstü ve Oturma
Bilgisayar ve klavye bir masa üstünde
veya masa üstü yüzeyinde olmalıdır.
Kullanılan masanın üstünde ve sınav
çevresindeki alanda, sınav sırasında
kullanımı kabul edilmeyen tüm kişisel
eşya veya malzemeler ve iletişim
ve/veya depolama kapasitesine sahip
elektronik cihazlar gibi teçhizat ve
öğeler olmamalıdır.
Standart bir sandalyede oturmalısınız;
bir yatak veya kanepede oturmanız ya
da uzanmanız kabul edilmez.
Herhangi bir kayıt cihazının
kullanılması kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında sadece içecek
tüketilmesine izin verilir. Yiyecek
tüketimine izin verilmez

Sınav Sırasında Not Alma
Güvenlik nedeniyle, kalem ve kâğıt
kullanarak not alımına izin verilmez.
Gerektiğinde, sınav sistemi
arayüzünde not alınabilir.

SINAVA KATILMAK İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ

TDS® HESAP OLUŞTURULMASI VE KAYIT
“www.onlinetds.org” web sitesine gidiniz.
“Sınav Katılımcıları” adlı düğmeye tıklayınız.
“Hemen Kayıt Ol” düğmesine tıklayarak TDS® sınav sistemine kaydolunuz.
Geçerli kişisel e-postanızı kullanarak kaydolmanız ve bir şifre oluşturmanız istenecektir.
Kayıt sırasında talep edilen kişisel bilgiler, pasaport, ulusal veya uluslararası kimlik vb.
resmi kimlik belgelerinizle aynı olmalıdır.
Kayıt olabilmek için, TDS® sisteminin “kullanım şartları ve gizlilik politikası”nı kabul
etmeniz ve onaylamanız gerekir.
Sistem tarafından onay verildiğinde, kayıt için kullandığınız e-posta ve şifreyi kullanarak
hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

SINAV BAŞVURUSU
Sınav tarihini ve saatini planlamak için yetkili bir TDS® sınav merkezi ile irtibata geçiniz.
Sınav Merkezi ile anlaşma üzerine, TDS®’ye girmeniz için kullanabileceğiniz tek
kullanımlık bir sınav kodu (kuponu) verilecektir.
Sınav kodunu satın alma işlemi girmeden önce yapılmalıdır.
TDS® hesabınızla veya sınavla ilgili bir konuda desteğe ihtiyacınız olursa sınav
merkeziyle iletişim kurabilir veya info@onlinetds.org adresine e-posta
gönderebilirsiniz.
Sınav merkezine bildirimde bulunulmaksızın sınava planlanan tarih ve saatte hazır
bulunmama durumunda sınav iptal edilecek ve ödenen ücretler iade edilmeyecektir.
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SINAV YAPILMASI
SINAV ÖNCESİ
Sınavın check-in prosedürlerini gerçekleştirmek için sınava girmeden bilgisayar
ekipmanınızın ve sınav ortamınızın otuz dakika önceden hazır olduğundan emin
olunuz.
Kimlik doğrulaması istendiğinde sınav gözetmenine göstermek için resmi kimlik
belgelerinizi hazırlayınız. Kimliğinizdeki tam adınız, TDS® hesabınızdaki bilgilerle
eşleşmelidir.
Sınav kodu numarasını hazırlayın.
Sınav gözetmeni, sınav yönetmeliklerini ve izleme prosedürlerini gözden geçirmek ve
bilgilendirmek için sizinle iletişime geçebilir.
Sınav gözetmeni, sizden kullandığınız masanın yüzeyi de dâhil olmak üzere odanın
360 derecelik bir görünümünü görmek için bilgisayarınızdaki kamerayı kullanmanızı
isteyebilir.

SINAVIN UYGULANMASI
Sınav gözetmeni tarafından yönlendirme yapıldığında planlanan sınav başlama
zamanında sınava başlayabilirsiniz.
“www.onlinetds.org” web sitesine gidiniz.
Kayıt sırasında kullandığınız e-posta ve şifreyi kullanarak "Sınav Katılımcıları" düğmesini
tıklayarak TDS® hesabınıza giriş yapınız.
Sınav arayüzünde, ekranın sağ üst kısmında bulunan “yeni sınav” düğmesine tıklayınız.
Gireceğiniz doğru sınav türünün üzerine tıklayınız.
TDS® sisteminde bulunan sınav çeşitleri ile ilgili video aşağıdaki bağlantıda
bulunmaktadır:
TDS® SINAV ÇEŞİTLERİ
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Sınava girmek için daha önce tarafınıza sağlanan sınav kodunu ilgili “Sınav Kodu”
alanına giriniz ve ardından “Sınava Katıl” düğmesine tıklayınız.
Sınavı başlatmak için, sınav arayüzünün sağ üst kısmında bulunan “başlat” düğmesine
tıklayınız ve ardından onaylamak için “evet” düğmesine tıklayınız.
Sınav dört dil becerisinden oluşur: okuma, dinleme, yazma ve konuşma. Her bölümün
sınırlı soru sayısı ve cevaplama süresi bulunur.
Sınav sistemi, her bölüm için ayrı bilgilendirme yaparak tüm sınav bölümlerinde nasıl
ilerleyeceğinizi size bildirecektir.
Bir sorudan diğer soruya geçmek, sınav arayüzünün altında bulunan “sonraki”
düğmesine tıklanarak yapılabilir.
Uygulanabilir olduğunda, sınav arayüzünün sol kısmında mevcut olan alanda not
alabilirsiniz.
Aynı bölüm içerisinde, belirli bir soruya cevap vermeden soruyu cevapsız bırakıp
sonraki soruya geçebilir ve ilgili cevaplanmayan soruya daha sonra geri dönebilirsiniz.
Cevaplanan sorular sınav arayüzünün sağ kısmında buluna alanda renkli bir şekilde
işaretlenir, boş bırakılan cevaplanmamış sorular ise renksiz olarak görünür.
Her bir beceri bölümünün cevaplanmasını bitirdikten sonra bir sonraki beceri
bölümüne ilerlemeyi onayınıza sunan bir açılır pencere görünecektir. Açılır pencerede
bulunan “evet” düğmesine tıklayarak sonraki bölüme devam edebilir ve “hayır”
düğmesine tıklayarak geçerli bölümde kalabilirsiniz. Yeni bir beceri bölümüne
girdikten sonra önceki bölüme geri dönülemez.
Soruların cevaplama süresini göstermek için soruların üstünde zaman sayacı
bulunmaktadır.
Tüm sınav sorularını cevaplamayı bitirdiğinizde, sınav arayüzünün sağ üst kısmında
bulunan “Bitir” düğmesine tıklayarak sınavı bitirebilirsiniz. Kaydetme işlemi
tamamlanıncaya kadar sınav penceresini kapatmayınız.
Sınav sorunsuz bir şekilde tamamlandığında bir bildirim sayfası açılır. Bilgilendirme
sayfası açıldığında, sınav arayüzünden çıkmak için 'Tamam' düğmesine tıklayabilirsiniz.
TDS® sınav uygulaması ile ilgili video aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır:
TDS® UYGULAMA EKRANI
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SINAV SIRASINDA
Sınav boyunca sınav gözetmeni tarafından bilgisayar kamerasında görülebildiğinizden
emin olunuz. Herhangi bir şüpheli hareket veya işlem yapmanız sınavınızı geçersiz
kılabilir.
Mobil cihazlar, notlar veya ders kitapları gibi kabul edilmeyen materyallerin kullanımına
izin verilmez.
Sınav sırasında internet tarayıcısı üzerinden başka web sitelerini ziyaret etmek, sınavın
sonlandırmasına ve iptal edilmesine neden olur.
Sınav sırasında başkalarıyla iletişime geçmek kabul edilmez.
Sınav adayı sınav sırasında herhangi bir yardım almamalıdır. Herhangi bir kopya çekme
olayı veya kopya çekme girişimi tespit edildiğinde, sınav sonlandırılır ve iptal edilir.

SINAV SONRASI

Sınav sonucu ve ayrıntılı değerlendirme raporu, sınavın yapıldığı tarihten itibaren on
dört gün içerisinde yayınlanır. Bu bilgileri sınav merkezi ile iletişime geçerek
edinebilir veya TDS® web sitesindeki kişisel hesabınıza giriş yaparak erişilebilirsiniz.
Sınavda başarılı olduktan sonra yetkili TDS® sınav merkezi tarafından size resmi bir
sertifika sağlanacaktır.
Hem değerlendirme raporu hem de kazanılan sertifikanın gerçekliği belgenin
üzerinde bulunan güvenlik numarasını TDS® web sitesinde kullanarak doğrulanabilir.
TDS®’ye ayda iki kez girilebilir.
Diğer konu ve sorunlar için doğrudan sınav merkeziyle iletişime geçebilir veya
info@onlinetds.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

®
Telefon: +90 312 439 43 01
GSM: +90 533 486 63 65

Adres: Fidanlık Mah. Ziya Gökalp Cad.
No: 23 Kat: 2 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA

Web: www.onlinetds.org
E-Posta: info@onlinetds.org

