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Karşılıklı Konuşma, ses kayıtları yoluyla adaylara yöneltilen ve 

adayların sözlü olarak yanıtlaması beklenen soruların yer aldığı 

düzlemdir. Karşılıklı konuşma bölümünde kişisel bilgiler, akrabalık 

ilişkileri, yaşanılan çevre gibi konularda sesli olarak sorulan soruları 

anlayabilme ve bu sorulara uygun yanıt verebilme becerileri ölçül

mektedir. 

Sözlü Anlatım, adaylara yazılı ve görsel soru kökleri kullanılarak 

yöneltilen ve adayların sözlü olarak yanıtlaması beklenen soruların 

yer aldığı düzlemdir. Sözlü anlatım bölümünde içinde bulunulan 

belli bir duruma bağlı olarak bir isteği, özrü, sorunu, duyguyu, 

öneriyi, reddedişi dile getirme, gördüklerini, iş, oluş, durum ve nite

lik olarak anlatabilme gibi beceriler, adayların bunları sözlü olarak 

dile getirmesi istenerek ölçülmektedir . 

. 
, Yazılı Anlatım 

Yazılı Anlatım, adaylara yazılı soru kökleri kullanılarak yöneltilen ve 

adayların yazarak yanıtlaması beklenen soruların yer aldığı düzlem

dir. Adayın düşüncelerini kendisine verilen bir konu çerçevesinde 

yazarak anlatabilme becerisi ölçülmektedir. 

-
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� Soru Dağılımları 

BECERİ SORU SAYISI PUAN SÜRE 

OKUMA 25 Soru 25 45 dk. 

DİNLEME 25 Soru 25 30 dk. 

KARŞILIKLI KONUŞMA 9 Soru 15 30 dk. 

SÖZLÜ ANLATIM 5 Soru 10 15 dk. 

YAZILI ANLATIM 1 Soru 25 45 dk. 

Tanıtım Sınavı 
e -YADİS başvurusu kesin kayda dönüşmüş olanların İnternet üzerin

den girebilecekleri, adaylara e -YADİS'İ tanıtan ve sınav olma deney

imi kazandırmayı amaçlayan örnek sınavdır. Tanıtım Sınavında aday

lara ancak dinleme ve okuma düzlemleri için sonuç dönütü verile

bilmektedir. 

Düzey Belirleme Sınavı 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yetişkin bireylerin dilbilgisi ve 

sözcük bilgisi alanındaki genel Türkçe becerilerini ölçen ve Türkçe 

yeterlikleri Avrupa Konseyi ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı'na 

göre belirlenmiş olan A 1 - C1 düzeylerine göre hazırlanmıştır. 

e -YADİS DBS adayları güvenilir bir şekilde başlangıç seviyesinden 
yüksek seviyeye kadar olan farklı dil seviye ve becerilerine göre 

sınıflandırmak için tasarlanmış bir düzey belirleme sınavıdır. Bu 

sayede adaylar hangi düzeyde sınava girecekleri konusunda kararsız 

kaldıkları durumlarda DBS sonucuna göre dil yeterliliklerini öğrenmiş 

olacaklardır. DBS sonrasında adaylara bir sertifika veya yeterli-
lik belgesi verilmemektedir. .-------, 
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il. BAŞVURU, KAYIT VE ÜCRETLER 

Başvuru 

e -YADİS başvuruları doğrudan SINAV MERKEZİ'ne yapı

labileceği gibi e -YADİS İnternet sitesinden de ön kayıt 

yapılabilmektedir. İnternet sitesinde nerelerde sınav merkezleri 

olduğu, bu merkezlere nasıl ulaşabileceği hakkında gerekli bil

giler bulunmaktadır. 

Kayıt 

e -YADİS' e girmek için kayıt işlemlerinin yapılmış olması gerek

mektedir. Kayıt için gereken işlemler sınava giriş formunun 

doldurulması, sınav ücretinin ödenmesi ve sınava giriş belge

sinin alınmasından oluşmaktadır. 

Sınav Ücreti 

Sınav ücreti, SINAV MERKEZİ tarafından önerilen yollardan biri 

kullanılarak ödenecek olan ücrettir. Ücretin yatırıldığı makbuz, 

dekont, fatura veya bunların elektronik versiyonları ile bel

gelendirilir. 

Sınava Giriş Formu 

SINAV MERKEZİ tarafından sağlanan ve aday tarafından eksik

siz ve doğru olarak doldurulması gereken formdur. Bu form, 

aynı zamanda, sınav merkezi ile aday arasında karşılıklı imza 

edilmiş olan bir sözleşme niteliğindedir. 

Sınava Giriş Belgesi 

SINAV MERKEZİ tarafından ücret ödemesi yapan adaylara ver

ilen ve adayın kaydının kesinleştiğini gösteren belgedir. Bu bel

genin sınav günü geçerli bir başka kimlikle ya da pasaportla 

birlikte adayın yanında olması gerekmektedir. 
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e-VADNS Türkçe

111. SINAV GÜNÜ

Sınava Girme 

SINAV MERKEZİ tarafından belirlenen sınav günü, 

adayların sınav saatinden 30 dakika önce sınav yerinde 

olmaları ve yanlarında Sınav Giriş Belgesi ile birlikte geçer

li bir kimlik ya da pasaport bulundurmaları gerekmekte

dir. Adaylar sınav yerinde yanlarında cep telefonu, 

dizüstü bilgisayar, çağrı cihazı, her türlü sözlük, kitap, her 

türlü sırt, el çantası vb. herhangi bir eşya bulunduramaz

lar. Sınav salonuna kayıtları onaylanmış ve kendilerine 

Sınav Giriş Belgesi verilmiş adaylar ile sınav görevlileri 

dışında herhangi bir kişinin girmesine izin verilmez. 

Adaylar yalnızca kendileri için belirlenen bölüme 

oturacaklardır. Kullanıcıların katılacağı sınav kendileri için 

belirlenen bilgisayara daha önceden yüklenmiş olacaktır. 

Kullanıcılar kendileri için belirlenmiş olan kullanıcı adı ve 

şifrelerini girerek sınavı başlatacaklardır. Kullanıcılar bu 

aşamadan itibaren sınav akışını gösteren yönergeleri 

izleyeceklerdir. Tüm sınav uygulaması boyunca süre, 

kullanıcının bilgisayarında etkin olan saat ile ölçülecektir. 

Kullanıcılar sınav süresince karşılaştıkları sorunlar 

(yalnızca bilgisayar ya da İnternet bağlantısından kaynaklı 

teknik sorunlar ve kullanıcının yaşayabileceği olağanüstü 

sağlık sorunları) için ellerini kaldırarak gözetmenden 

yardım isteyebileceklerdir. 
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Sınav Bitirme 

Adaylar sınav süresince "Çıkış" düğmesini tıklayarak 

geçerli bölümü ya da sınavı bitirebilirler. Sınavı ta

mamlamadan bitirmek isteyen ya da tamamlayan 

adaylar "Sınavınız sona ermiştir." uyarısını gördükler

inde yerlerini terk etmeyecek ve gözetmenin gelme

sini bekleyeceklerdir. Adaylar ancak gözetmen izin 

verdikten sonra sınav salonunu terk edebilirler. 

Kullanıcılar belirlenen sınav tarihinden 3 iş günü öncesine kadar 

talep etmek koşuluyla sınav tarihlerini değiştirebilirler. Sınav tarihini 

değiştirmek isteyen kullanıcılar sınav merkezi tarafından belirlenecek 

olan bir sonraki sınava girebilirler. 

Gecikme 

Kullanıcılar belirlenen sınav tarihinden 3 iş günü öncesine 

kadar talep etmek koşuluyla sınav tarihlerini değiştirebilirler. 

Sınav tarihini değiştirmek isteyen kullanıcılar sınav merkezi 

tarafından belirlenecek olan bir sonraki sınava girebilirler 

Sınavdan Atılma 

Sınav süresince önceki bölümlerde sunulan 

"genel kurallar"a aykırı davrandıkları tespit 

edilen, başkasının yerine sınava girdiği 

tespit edilen, sınav salonuna alınması yasak 

olan eşyaları salona soktuğu anlaşılan, 

diğer kullanıcıların ekranlarını görmeye 

çalışan ya da kendi ekranını diğer kullanı

cılara göstermeye çalışan, sınav salonunda 

diğer kullanıcıları rahatsız eden, sınav salo

nundaki diğer kullanıcılarla ve gözetmenle 

sözlü diyaloğa, tartışmaya giren, herhangi 

bir biçimde sınav içeriğini kopyalamaya ve 

dışarı çıkarmaya çalışan, sınav araç gereç

lerine (monitör, klavye, fare, kulaklık, mik

rofon ve sınavla ilgili tüm yazılımlar) zarar 

veren ya da zarar vermeye teşebbüs eden, 

herhangi bir sebeple sınav görevlisine 

haber vermeden yerini terk eden kullanı

cılar sınav salonundan çıkarılacak ve 

sınavları iptal edilecektir. 
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Sınavı Yarım Bırakma 

Kullanıcılar kendi istekleri ile herhangi bir aşamada sınavı 

yarım bırakırlarsa sertifika ya da diploma alma şansını yitirirler. 

Ancak yanıtladıkları sorular ile ilgili sonuçlar kendilerine 

bildirilir. Herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile sınavı yarım 

bırakmak zorunda kalan adaylara gözetmen raporu 

doğrultusunda yeniden sınava girme ya da aldığı sınavı daha 

sonra tamamlama hakkı verilir. 

Teknik Gereksinimler 

e -YADİS İnternet tabanlı bir sınavdır. Sınavın yapılacağı ma

saüstü veya dizüstü bilgisayarlar en az 2 GB Ram belleğe ve 

minimum 1024 x 768 çözünürlüğe sahip olmalıdır. 1 nternet 

Explorer veya Mozilla Firefox güncel versiyonu yüklenmiş 

olmalı ve browser üzerine Silverlight v5 programı kurul
malıdır. 

Ses kaydının yapılabilmesi için mikrofon, kayıtların dinlene

bilmesi için hoparlör, aday görüntüsü alabilmek için web 

kamerası bulunmalıdır. 

iV. SINAV SONUÇLAR! 

Değerlendirme 

Dinleme ve Okuma bölümlerinde yer alan soruların 

değerlendirmesi, belirlenen puanlama ölçütleri doğrultusunda 

bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. 

Karşılıklı Konuşma, Sözlü Anlatım ve Yazılı Anlatım bölüm

lerinin notlandırılması ANA MERKEZ tarafından yapılmaktadır. 

Başarı Durumu 

e -YADİS Türkçe sınavları A 1, A2, B 1, 82 ve C1 düzeylerinde 

okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçmeye 

yöneliktir. Sorular düzeylere göre hazırlanmaktadır ve adaylar 

sadece girdikleri düzeyden belge alabilmektedir. Sınavda her 

bir beceri alanından en az % 60 (15 puan), toplamda % 70 
oranında başarı sağlamak koşulu ile adaylar başarılı 

sayılabilmektedir. Herhangi bir beceri düzleminden başarısız 

olan aday sınavdan da başarısız olmaktadır. 
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