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1) GENEL BİLGİLER
BAŞVURU TARİHLERİ:
24 ARALIK 2018 – 7 OCAK 2019
(BAŞVURULAR 24 ARALIK 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’DA BAŞLAYIP, 7 OCAK 2019 TARİHİNDE SAAT
17.00’DE SONA ERECEKTİR.)
SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ:
1) 12 OCAK CUMARTESİ 2019		
2) 12 OCAK CUMARTESİ 2019 		
3) 13 OCAK PAZAR 2019 			
4) 13 OCAK PAZAR 2019 			
5) 14 OCAK PAZARTESİ 2019			
6) 14 OCAK PAZARTESİ 2019			
7) 15 OCAK SALI 2019 			
8) 15 OCAK SALI 2019 			

SAAT: 10.00 – 12.30
SAAT: 15.00 – 17.30
SAAT: 10.00 – 12.30
SAAT: 15.00 – 17.30
SAAT: 10.00 – 12.30
SAAT: 15.00 – 17.30
SAAT: 10.00 – 12.30
SAAT: 15.00 – 17.30

(KONTENJAN: 50 KİŞİ)
(KONTENJAN: 50 KİŞİ)
(KONTENJAN: 50 KİŞİ)
(KONTENJAN: 50 KİŞİ)
(KONTENJAN: 50 KİŞİ)
(KONTENJAN: 50 KİŞİ)
(KONTENJAN: 50 KİŞİ)
(KONTENJAN: 50 KİŞİ)

Adaylar bir dönemde, yalnız bir oturumda sınava girebilecektir.
SINAV SÜRESİ:
150 DAKİKA
SORU SAYISI:
TİDYeS, Kavrama ve Üretim olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kavrama bölümü, çoktan seçmeli 52 sorudan
oluşmaktadır. Üretim bölümü ise 8 farklı görevden oluşmaktadır. Kavrama bölümündeki sorulardan en fazla 8 tanesi
deneme türü sorulardır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez. Soruların güçlük ve ayırt edicilik
özelliklerini tespit amacıyla sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan sorulardır. Deneme
sorularına ilişkin bilgi ve belgeler sınav sonrasında bir surette açıklanmaz ve paylaşılmaz.
SINAV İÇERİĞİ:
Sınavın Kavrama bölümünde sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve gördüğünü anlama soruları bulunmaktadır. Üretim
bölümünde tanıtma, planlama, değerlendirme ve tartışma, resim betimleme görevleri bulunmaktadır. Sorular hakkında
detaylı bilgi için http://tidyes.ankara.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
SINAV TÜRÜ:
TİDYeS elektronik ortamda Türk İşaret Dili yeterliliğini ölçmeyi hedefleyen bir sınavdır. Ortak Başvuru Metninin
dil kazanımlarını temel alan sınav, adayların tüm dil seviyelerindeki yeterliliğini ölçebilmektedir. Bireyselleştirilmiş
bilgisayarlı test altyapısını kullanan TİDYeS’in temel yaklaşımı ise bireyin o ana kadar verdiği yanıtlara dayanarak
belirlenen dil düzeyine en uygun maddelerin uygulanması esasına dayanmaktadır.
SINAV YERİ:
Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi
Korkutreis Mahallesi Lale Sokak No:5
Maltepe/Ankara
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SINAV ÜCRETİ:
300,00 ₺ (ÜÇYÜZ TÜRK LİRASI)
SINAVIN UYGULAYICISI:
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) adına Ankara Üniversitesi Sınav
Yönetim Merkezi (ASYM)’dir.
GEÇERLİLİK SÜRESİ
Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYeS) sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir.
ADAYIN SORUMLULUKLARI
a) Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından,
Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.
Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği
takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik
veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez.
Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.
b) Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken, başvurusu reddedilen veya başarısız olan
adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki
dönemler için geçerli değildir.
c) Sınav ücretini ödedikten sonra başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen,
sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların
ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru hesaba yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya
aittir.
d) TİDYeS elektronik ortamda yapılan ve bilgisayar kamerası kullanılan bir sınavdır. Bu nedenle sınava başvuracak
adayların kişisel bir bilgisayarı ve bilgisayar kamerasını kullanma bilgisine sahip olmaları gerekir. Sınavda, adaylara
bilgisayar ve bilgisayar kamerası kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde kullanım desteği sağlanmaz.
e) Sınavın uygulanması ile ilgili tüm bilgilendirmeler ve uyarılar elektronik ortamda yapılır. Adaylara sözlü veya
yazılı bilgilendirme yapılmaz. Sınav süresince görevlilerin adaylarla iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler
tarafından sınava ilişkin sözlü veya yazılı açıklama yapılmaz. Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik
ortamda edinirler.
2) BAŞVURU
BAŞVURU: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ
DİKKAT!
Başvuru için adaylar, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İŞARET DİLİ YETERLİLİK SINAVI (TİDYeS)
UYGULAMA KILAVUZUNA http://asym.ankara.edu.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır.
ASYM e-Sınav Merkezinin görsel sınavlar için belirlediği aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite
dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı
takdirde, ilgili TİDYeS’in başvuru tarihlerinin son günü saat 17.00’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer.
BAŞVURULARIN YAPILMASI
ADAYLAR BAŞVURU SÜRECİNİ 3 ADIMDA TAMAMLAYACAKTIR.
T.C. Uyruklu adaylar için:
• Adaylar başvurularını https://aday.ankara.edu.tr internet adresindeki Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden
yapacaklardır.
• Adaylar aday.ankara.edu.tr internet adresinde “Sisteme kayıt olmak için tıklayınız.” linkinden Aday Kayıt
Formunu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Fotoğraf alanı zorunlu değildir.) (Bkz: Adım 1, Adım 2) T.C. Kimlik
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•

No ve kayıt olurken belirledikleri şifreleri ile aynı adresten sisteme giriş yaparak “Sınav Başvurusu” menüsünden
başvurmak istediği sınavı (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRK İŞARET DİLİ YETERLİLİK SINAVI)
seçerek sistem tarafından kredi kartı ile ödeme linkine yönlendirilecektir.
Ödeme işlemi başarı ile gerçekleşen adaylar sistem tarafından https://aday.ankara.edu.tr adresindeki sayfalarına
yönlendirilip “ÖDEME İŞLEMİ BAŞARILI, SINAV BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR.” mesajını sayfalarında
görecektir ve başvuru işlemi tamamlandığına dair kısa mesaj ya da e-posta gelecektir. (Bkz: Adım 3)

(BAŞVURULAR 24 ARALIK 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’DA BAŞLAYIP, 7 OCAK 2019 TARİHİNDE
SAAT 17.00’DE SONA ERECEKTİR.)
DİKKAT!
“ÖDEME İŞLEMİ BAŞARILI, SINAV BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR.” mesajını sayfalarında göremeyen
adayların kredi kartı ödemelerinde sorun oluşmuş olabilir. Bu adayların sınav seçimi ve ödeme işlemlerini yeniden
gözden geçirmeleri gerekmektedir.
b) Yabancı Uyruklu adaylar için
• Daha önceden Yabancı Uyruklu Numarası bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası yerine bu numarasını kullanacaktır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC Uyruklu, Yabancı Uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, bu alana T.C.
Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Merkezi Nüfus İdaresi
Sisteminden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan ve 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu Numarasını
(Y.U.) yazacaktır. MERNİS’ten Yabancı Uyruklu Numarası edinmemiş olan adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.
gov.tr adresinden ve ÖSYM Çağrı Merkezi’nden detaylı bilgi edinebilirler.
DİKKAT!
Başvuru süresi içinde Yabancı Uyruklu Numarası edinmeyen adaylar başvuru yapamayacaktır.
Yabancı Uyruklu Kimlik Numarasının TİDYeS’te kullanılacak Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası ile aynı
olması gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Kimlik Numarasının farklı olması durumunda, doğabilecek olumsuz
sonuçlardan aday sorumludur.
		
ADIM 1 			
			
ADIM 2
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ADIM 3

ENGELLİ VE SÜREKLİ CİHAZ KULLANAN ADAYLAR
Engel durumu olan adayların, sistemde “Engel Durumu” nu işaretleyerek engel durumu ile ilgili sağlık raporunu
ve engeline ilişkin talebini içeren dilekçeyi tarayarak 7 Ocak 2018 tarihine kadar destek@asym.ankara.edu.tr adresine
göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde engel durumunuz dikkate alınmayacaktır. Zamanında yapılmayan
başvurulardan aday sorumludur.
•
•

•

Sınav binasına girmeden önce sürekli kullandığınız ve bildirmeniz gereken bir cihaz varsa raporunuzla birlikte
(İnsülin pompası, işitme cihazı vb) 7 Ocak 2018 tarihine kadar destek@asym.ankara.edu.tr adresine yazılı olarak
bildiriniz. Raporuyla birlikte bildirimde bulunmayan adaylar kullandıkları cihaz ile sınava alınmayacaktır.
TİDYeS’te işaretleyici yardımı ile tek kişilik salon uygulaması bulunmaz. Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan
engeli/sağlık sorunu nedeniyle tek kişilik salonda sınava girmesi gereken, işaretleyici yardımı talep edenler,
TİDYeS’e başvurmamalıdır. Bu adaylar sınava katılmak için sınav ücreti ödemiş olsa bile e-Sınav Merkezinde
adayın engeline/sağlık sorununa yönelik bir düzenleme yapılamaz.
Engel durumuna ilişkin talepleri uygun görülen adaylara gerekli destek sağlanacaktır.

3) SINAV ÖNCESİ
ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
• Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyi de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Bu belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır.
a) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRK İŞARET DİLİ YETERLİLİK SINAVINA AİT SINAV GİRİŞ
BELGESİ:
• Adaylar sınav giriş belgelerini https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden alabilecektir. Her aday sınava, sınava
giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.
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b) ÖZEL KİMLİK BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİ:

•

Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını
zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk
damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava alınmayacaktır.
DİKKAT
Sabah oturumuna başvuran adayların Saat 09.30’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanır.
Adaylar, saat 09.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.
Öğle oturumuna başvuran adayların Saat 14.30’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanır. Adaylar,
saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

Sınav binalarına, şeffaf şişe içerisinde su, özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında
hiçbir eşya, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi
vb. elektronik aygıt alınmayacaktır. Basit nitelikte takı vb. ile sınava girilebilir.
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Bunun dışındaki sınavın uygulanmasına ilişkin kurallar ASYM tarafından belirlenir. Adaylar ASYM’nin belirlediği
kurallara uymakla yükümlüdür.
DİKKAT!
Sınava Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgelerinden herhangi birisini yanında bulundurmayan bir aday, mazereti
ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.
4) SONUÇLAR VE İTİRAZ
• Sınav sonuçları ÖSYM’nin ilgili birimine tarafımızca iletilecek olup adayların bununla ilgili bir işlem
yapmasına gerek yoktur.
SINAV SORULARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR;
• Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, ıslak imzalı
dilekçe şeklinde ASYM’ye ulaştırmalıdır.
SINAV SONUCUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR;
• Adaylar sınav sonuçlarını, https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylar sınav
sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde dilekçe
yazarak ASYM’ye ulaştırmalıdır. Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası
Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:
TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 50 ₺ (Elli Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka
dekontu, itiraz konusu ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile ASYM’ye yapacaktır.
• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu
olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
5) SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Bireyselleştirilmiş bilgisayarlı test algoritmasına sahip olan sınavda, yanlış cevabınız aynı türdeki bir sonraki
sorunuzun güçlük derecesini/puanlamasını etkileyecektir.
2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüz elli) dakikadır.
3. Sabah oturumuna başvuran adayların Saat 09.30’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanır. Adaylar, saat
09.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.
4. Öğle oturumuna başvuran adayların Saat 14.30’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanır. Adaylar, saat
14.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.
5. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir.
6. Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna
alınmayacaktır.
7. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz
sayılır.
8. Sınav binalarına; şeffaf şişe içerisinde su, kimlik ve sınava giriş belgesi dışında hiçbir eşya, siyah kurşun kalem,
silgi, kalemtıraş, çanta, cüzdan ya da malzeme ile GİRİLEMEYECEKTİR.
9. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, bilgisayar, databank benzeri özel elektronik donanımlar
ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera
vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet
Görevlileri tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar
binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda emanet ALINMAYACAKTIR.
Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. kaynakları
bulundurmaları yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları
geçersiz sayılır.
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların ekranlarına
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12.

13.
14.
15.
16.

bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini
yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu
Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye
kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.
Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de
değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesini bina ve
salon girişinde ibraz edecektir.
Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamadan önce SALON BAŞKANI tarafından toplanacaktır. Bu belgeler dışında
başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Elektronik ortamda “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” uyarısı geldiğinde sınavınız başlayacaktır.
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YAYINLANMA TARİHİ: 14.12.2018

