
TANITIM:

“UTS”: UZAKTAN TÜRKÇE SINAVI

• UTS Nedir?

Uzaktan Türkçe Sınavı (UTS), Türkçeyi Türkiye içinde veya dışında yabancı dil
olarak öğrenen yetişkin bireylerin dil becerilerini internet üzerinden ölçmek üzere
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi (A.
Ü. TÖMER) tarafından hazırlanan, yazılımı BİLEMEK Ltd. Şti. tarafından geliştir-
ilen bir düzey belirleme ve sertifikalandı rma sınavıdır.

• Sınav Türleri

� UTS Sertifika Sınavı

Yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerine internet üzerinden veya bizzat başvuran
ve başvurusu kesinleşip sınav günü ve yeri kendisine bildirilmiş olan adaylara
uygulanan, yalnızca yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde bilgisayar üzerinden
yapılan ve sonuçları (hak edenlere beraberinde bir sertifika ile) belgelendirilen bir
sınavdır. Bu sınavı tamamlayan kullanıcıların dinleme, okuma ve dilbilgisi soruları
(toplam 81 soru) ile ilgili performansları sınav sırasında bilgisayar tarafından değer-
lendirilmekte ve sonuç kullanıcıya sınav bitiminde bildirilmektedir. A.Ü. TÖMER
notlandırıcıları tarafından sonradan değerlendirilen karşılıklı konuşma, sözlü
anlatım ve yazılı anlatım becerileri (toplam 19 soru) ile ilgi sonuçları da içeren tam
ve kesin sonuçlar ise adaylara en geç 10 gün içinde e-mail yoluyla bildirilmekte ve
sertifika almaya hak kazanan adayları n belgeleri kendilerine en geç 2 ay içinde
postayla gönderilmektedir.

� UTS Deneme Sınavı

Başvurusu doğrudan ve yalnızca internet üzerinden yapılan ve yine tamamen
internet üzerinden uygulanan, UTS sertifika sınavıyla birebir aynı içerik ve format-
ta olan bir sınavdır. UTS Deneme Sınavına katılım, sertifika sınavı için başvuru
işlemlerini tamamlayan adaylara ücretsizdir. UTS Deneme Sınavı soruları UTS
Sertifika sınavlarında kullanılan ve kullanım sıklı ğı ve süresi tamamlanmış olup
sınav ortamından çıkarılmış sorulardan oluşmaktadır. UTS Deneme Sınavı
sonuçları adaylara, beceri düzlemlerine göre tanımlanmış bir rapor olarak en geç 10
gün içinde duyurulmaktadır.
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• Ölçülen Beceriler

UTS’de ölçülen beceriler sınav uygulamasındaki sırasıyla aşağıdaki gibidir:

� Dinleme

Dinleme bölümünde adaylara sözlü metin ya da diyaloglar dinletilmekte, aday-

ların dinleme-anlama becerisi, dinlenen kayıtları n içeriğine yönelik çoktan seçmeli

sorular yoluyla ölçülmektedir.

� Dilbilgisi

Dilbilgisi bölümünde adaylara Türkçenin dilbilgisel yapısına yönelik çoktan

seçmeli sorular sorulmaktadır.

� Okuma

Okuma bölümünde, aynı metne yönelik 3’er çoktan seçmeli soru yoluyla bir

metinde ya da diyalogda geçen temel iletiyi anlayabilme, hakkında konuşulan ya da

konuşulmayan konuları belirleyebilme, metinde geçen sözcükler arasındaki ilişki-

leri çözümleyebilme ve metin hakkında yorum yapabilme gibi beceriler ölçülmek-

tedir.

� Karşılıklı Konuşma

Karşılıklı konuşma bölümünde kişisel bilgiler, akrabalık ilişkileri, yaşanılan

çevre gibi konularda sesli olarak sorulan soruları anlayabilme ve bu sorulara uygun

yanıt verebilme becerileri ölçülmektedir.

� Sözlü Anlatım

Sözlü anlatım bölümünde, içinde bulunulan belli bir duruma bağlı olarak bir

isteği, özrü, sorunu, duyguyu, öneriyi, reddedi şi dile getirme; gördüklerini iş, oluş,

durum ve nitelik olarak anlatabilme gibi beceriler, adayların bunları sözlü olarak

dile getirmesi istenerek ölçülmektedir.

� Yazılı Anlatım

Yazılı anlatım bölümünde kullanıcıların, düşüncelerini kendilerine verilen

birkaç konudan biri çerçevesinde yazarak anlatabilme becerisi ölçülmektedir.
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• Soru Türleri

UTS toplam 100 sorudan oluşan bir sınavdır. 100 sorunun beceri düzlemlerine
göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

� Dinleme Bölümü

Dinleme sorularına ait oldukları düzey ve yanıtlama süreleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

Dinleme bölümünde her bir sorunun ayrı süreleri bulunmasına rağmen, toplam
süre 30 dakikadır. Ses kayıtlarında ve bu kayıtlarla ilgili sorulardan oluşan bu bö-
lümde kullanıcılardan ses kaydını dinlemeleri ve bu kayıtla ilgili doğru seçeneği
işaretlemeleri istenmektedir. 5., 14. ve 23. sorularda seçenekler bir cümleden değil,
görsel bir ögeden (fotoğraf ya da çizim) oluşmakta, kullanıcılara ses kaydında bu
ögelerden hangisinin tarif edildiği sorulmaktadır. Sınav uygulamasında kullanıcılar
ses kayıtlarını en çok iki kez dinleyebilmektedir. Dinleme bölümünde sorulan soru-
ların tamamı çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
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Dinleme 9 9 9 27

Temel
Düzey

Orta
Düzey

Yüksek
Düzey Toplam

Dilbilgisi 9 9 9 27

Okuma 9 9 9 27

Karşılıklı Konuşma 5 5 5 15

Sözlü Anlatım 3 3

Yazılı Anlatım 1 1

100

Soru
Numarası

1 - 9 Temel 30 - 70 sn.
� Bir ya da bir kaç tümcelik soru ve diyaloglar:
� 20 - 60 sözcük arası metin kayıtları.

Düzey İçerik Yanıtlama
Süresi

10 - 18 Orta 30 - 70 sn.
� Bir ya da bir kaç tümcelik soru ve diyaloglar:
� 30 - 80 sözcük arası metin kayıtları.

19 - 27 Yüksek 30 - 70 sn.
� Bir ya da bir kaç tümcelik soru ve diyaloglar:
� 40 - 100 sözcük arası metin kayıtları.



� Dilbilgisi Bölümü

Dilbilgisi sorularının ait oldukları düzey ve yanıtlama süreleri aşağıdaki tablo-
da gösterilmiştir.

Kul la nı cı la ra dil bil gi si bö lü mü için top lam 20 da ki ka lık bir sü re ve ril mek te dir.
Dil bil gi si so ru la rı, tüm ce ya da kı sa pa rag raf lar dan oluş mak ta dır. Bu bö lüm de üç
fark lı so ru tü rü bu lun mak ta dır. Bun lar dan il ki boş luk dol dur ma so ru la rı dır. Bu so ru -
lar da, cüm le de ki bir ek ya da söz cü ğün ye ri boş bı ra kıl mış, kul la nı cı lar dan boş lu ğa
uy gun doğ ru eki ya da söz cü ğü bul ma la rı is ten miş tir. İkin ci so ru tü rün de, tüm ce de
bi ri yan lış olan dört söz cü ğün al tı çi zil miş, kul la nı cı lar dan yan lış söz cü ğün ve ril di ği
se çe ne ği bul ma la rı is ten mektedir. Üçün cü so ru tü rün de ise so ru da ve ri len tüm ce, se -
çe nek ler de ay nı an la mı verecek biçim de fark lı dil bil gisi yapılarıy la yeniden sunul -
muş, aday lar dan doğ ru tüm cenin sunul duğu seçeneği bul maları is tenmektedir. 

� Okuma Bölümü

Okuma sorularının ait oldukları düzey ve yanıtlanma süreleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:

Kul la nı cı la ra oku ma bö lü mü için top lam 40 da ki ka lık bir sü re ve ril mek te dir.
Oku ma bö lü mü her dü zey için üç me tin ol mak üze re top lam 9 me tin den oluşmak -
ta dır. Her me tin için kul la nı cı la ra 3 so ru so rul mak tadır. 
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Soru
Numarası

1 - 9 Temel

20 dakika

� 3 - 12 sözcük arası 1 - 2 tümce

Düzey İçerik Yanıtlama
Süresi

10 - 18 Orta � 5 - 15 sözcük arası 1 - 2 tümce

19 - 27 Yüksek � 5 - 20 sözcük arası 1 - 2 tümce

Soru
Numarası

1 - 9 Temel

40 dakika

� 30 - 50 sözcük arası 3 ayrı metin ve her metne
bağlı 3 soru

Düzey İçerik Yanıtlama
Süresi

10 - 18 Orta
� 40 - 60 sözcük arası 3 ayrı metin ve her metne

bağlı 3 soru

19 - 27 Yüksek
� 50 - 100 sözcük arası 3 ayrı metin ve her metne

bağlı 3 soru



� Karşılıklı Konuşma Bölümü

Karşılıklı konuşma sorularının ait oldukları düzey ve yanıtlama süreleri aşağı-
daki tabloda gösterilmiştir.

Kar şı lık lı ko nuş ma so ru la rı nın ta ma mı ses ka yıt la rın dan oluş mak ta, kul la nı cı la -
ra her bir so ru için ay rı bir ya nıt la ma sü re si ve ril mek te dir. Top lam da bu bö lüm için
ve ri len sü re 20 da ki ka dır. Her bir so ru bir di ya log bi çi min de ve bel li bir ko nu çer -
çe ve sin de su nul mak ta dır. Kul la nı cı lar dan din le dik le ri so ru la ra mik ro fon la rı nı kul -
la na rak be lir le nen sü re için de ya nıt ver me le ri bek len mek te dir. Kul la nı cı lar dan bek -
le nen, ken di ya şan tı la rı ile il gi li ger çek bil gi ler ver me le ri de ğil dir. Kar şı lık lı ko nuş -
ma so ru la rı yal nız ca kul la nı cı la rın so ru lan so ru la rı an la yıp an la ma dık la rı nı ve bu
so ru la ra uy gun ya nıt lar ve rip ve re me dik lerini ölç mek tedir.

� Sözlü Anlatım Bölümü

Söz lü an la tım so ru la rı nın ait ol duk la rı dü zey ve ya nıt la ma sü re le ri aşa ğı da ki
tab lo da gös te ril miş tir.

Söz lü an la tım bö lü mün de kul la nı cı la ra top lam da 6 da ki ka lık bir sü re ve ril mek -
te dir. Bu bö lüm de kul la nı cı lar dan, re sim ler le ya da me tin ola rak su nu lan bir olay
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Soru
Numarası

1 - 9 Temel Her bir yanıt
için 10 sn

Her bir yanıt
için 15 sn

Her bir yanıt
için 20 sn

� 3 - 6 tümce arası diyalog

Düzey İçerik Yanıtlama
Süresi

10 - 18 Orta � 3 - 4 tümce arası diyalog

19 - 27 Yüksek � 3 - 5 tümce arası diyalog

Soru
Numarası

1. soru
� Bir tümce ya da metin olarak sunulan 

konuşma konusu

Düzey İçerik Yanıtlama
Süresi

2 soru
� Hakkında konuşulacak fotoğraf, resim, çizim,

tablo gibi görsel

3. soru
� Aralarındaki ilişki öykülendirilebilecek fotoğraf,

resim, çizim, tablo gibi görsel dizisi

Tüm
düzeyler

için

� Her bir
soru için
hazırlan-
ma süresi:
1 dakika



veya bir du rum hak kın da ki düşün ce le ri ni söz lü ola rak an lat ma la rı is ten mek te dir.
Kul la nı cı la rın mik ro fon kul la na rak ver dik le ri ya nıt lar bil gi sa yar ta ra fın dan kay de -
dil mek te dir. Bu so ru nun ön ce lik li he de fi, kul la nı cı lar dan ken di le ri ne ve ri len olay,
du rum ya da re sim hak kın da ola bil di ğin ce uzun bir ko nuş ma oluş tur malarıdır. 

� Yazılı Anlatım Bölümü

Yazılı an la tım so ru la rı nın ait ol duk la rı dü zey ve ya nıt la ma sü re le ri aşa ğı da ki
tab lo da gös te ril miş tir.

Bu bö lüm de tüm dü zey ler için üç fark lı ko nu ve ril mek te ve kul la nı cı lar dan 30
da ki ka için de bu ko nu lar dan bi ri hak kın da dü şün ce le riy le il gi li bir kom po zis yon
yaz ma la rı; ve ri len ko nu ne olur sa ol sun bu ya zı da bil dik le ri söz cük ve dil bil gi si ya -
pı la rı nı en üst dü zey de kul lan ma la rı bek len mek te dir. Kul la nı cı lar kom po zis yon la rı -
nı klav ye kul la na rak bil gi sa yar üze rin de oluş tu ra bi le cek le ri gi bi, ka ğıt ka lem kul la -
na rak da ya za bil mek te dir. Her iki tür de ki kom po zis yon lar (ka ğıt ka lem le ya zı lan lar
ta ra na rak) ve ri ta ba nın da elekt ro nik ola rak tu tul mak ta dır.

• Başvuru ve Kayıt

� UTS Başvuru

UTS için baş vu ru in ter net üze rin den ya pıl mak ta dır. Sına vı al mak is te yen kul la -
nıcı la rın ön ce lik le www.bi le mek.com/uts ve ya www.to mer.an ka ra.edu.tr/uts ad re si -
ne gir me le ri, bu ra dan "UTS Baş vu ru" bö lü mü nü seç me le ri, son ra da "UTS Ser ti fi -
ka Baş vu ru" bu to nu nu se çe rek al mak is te dik le ri ser ti fi ka tü rü nü be lir le me le ri, son
ola rak da "Başvu ru For mu"nu dol dur ma la rı ge rek mek te dir. Bu aşa ma dan son ra baş -
vu ru su onay la nan aday lar sına va gir mek is te dik le ri ül ke de ki UTS mer ke zi ne yön -
len di ril mek te ve sınav la il gi li di ğer tüm işlem le ri bu mer kez üze rin den ta mam la ma -
la rı is ten mek tedir.

� Sınav Merkezleri

UTS Sertifika sınavına girilebilecek sınav merkezleri için bkz.
www.bilemek.com/uts.
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Soru
Numarası

1. soru
� Özel alan bilgisi gerektirmeyen bir yazma

konusu

Düzey İçerik Yanıtlama
Süresi

Tüm
düzeyler
için ortak

30 dakika



� Ödemeler

• Sınav Ücreti
Sı nav üc re ti, kul la nı cı nın sı na va gir di ği ül ke de, ye rel sı nav mer ke zi ta ra fın dan

be lir le nen he sap la ra ha va le yo luy la ve ya kre di kar tıy la öden ebilmektedir. 

• Er ken De ğer len dir me Üc re ti
Kul la nı cı lar sı nav la rı nın, sı nav ta ri hi ni ta kip eden 3 (üç) iş gü nü için de de ğer -

len di ril me si ni is ti yor lar sa baş vu ru sı ra sın da bu ta lep le ri ni be lirt me li dir ler. Er ken

de ğer len dir me is te yen kul la nı cı la rın er ken de ğer len dir me için ay rı ca ücret öde me -

le ri ge rek mek te dir. 

• Ye ni den De ğer len dir me Üc re ti
UTS’yi alan kul la nı cı lar sı nav so nuç la rı nın ken di le ri ne bil di ril me si nin ar dın dan

bir ay için de sı nav so nuç la rı na iti raz et me hak kı na sa hip tir ler. Sı nav la rı nın ye ni den

de ğer len di ril me si ni is te yen kul la nı cı la rın bu ta lep le ri ni e-pos ta yo luy la ana mer ke -

ze bil dir me le ri ge rek mek te dir. Kul la nı cı la rın ye ni den de ğer len dir me iş le mi için ay -

rı ca üc ret öde me le ri ge rek mek te dir. 

• Ay rın tı lı Ra por Üc re ti
Kul la nı cı lar stan dart sı nav so nuç bel ge si dı şın da so run ya şa dık la rı dil be ce ri le -

ri hak kın da ay rın tı lı bir ra por is ti yor lar sa bu nu da baş vu ru sı ra sın da be lirt me li ve

be lir le nen ay rın tı lı ra por üc re ti ni öde me li dir. 

• Sı nav Mer ke zi De ği şik li ği Üc re ti 
Her han gi bir mer kez de sı na va gir mek üze re baş vu ru da bu lu nan, baş vu ru su

onay la nan an cak da ha son ra sı nav mer ke zi ni de ğiş tir mek is te yen kul la nı cı la rın bu

de ği şik lik için ay rı ca üc ret öde me le ri ge rek mek tedir. 

� Kesin Kayıt ve Kayıt Onayı

UTS mer ke zi ne sı nav baş vu ru sun da bu lu nan ve ilk baş vu ru la rı ka bul edi len

kul la nı cı la rın öde me ler ve ka yıt la il gi li di ğer iş lem le ri ye rel mer kez ler ara cı lı ğıy la

ger çek leş tir me le ri ge rek mek te dir. Ye rel mer kez ka yıt iş lem le ri ni ta mam la yan kul la -

nı cı la ra ait bil gi ve bel ge le ri ana mer ke ze ulaş tı rır ve ana mer kez ta ra fın dan ke sin
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ka yıt ya pıl dık tan son ra, kul la nı cı ya "Sı nav Gi riş Bel ge si", de ne me CDle ri ve ta nı -

tım ki tap çık la rı pos ta yo luy la, di ğer bil gi ler de e-pos ta yo lu ile gön de ri le rek ka yıt

sü re ci tamam lanır. 

• Sınav Uygulaması

� Genel Kurallar

Kul la nı cı la rın be lir le nen sı nav sa atin den en az ya rın sa at ön ce sı nav mer ke zin -

de ol ma la rı, sı na va gi re bil mek için ge rek li bel ge le ri ek sik siz ola rak yan la rın da bu -

lun dur ma la rı ve is ten di ğin de gö rev li le re gös ter me le ri, sı nav mer ke zi ve sı nav sa lo -

nu nun fi zi ki ko şul la rı na uy gun gi yin me le ri, sı nav sa lo nu na gir me den ön ce tüm ki -

şi sel eş ya la rı nı (cep te le fo nu, di züs tü bil gi sa yar, çağ rı ci ha zı, her tür lü yi ye cek içe -

cek, her tür lü söz lük, ki tap, def ter, ka lem, her tür lü sırt, el çan ta sı, vb.) gö rev li ler

gö ze ti min de il gi li bö lüm le re bı rak ma la rı gerek mek tedir.

� Gerekli Belgeler

Sınav Giriş Belgesi

Kimlik Belgesi

� Kabul Edilmeyen Belgeler

Kullanım süresi bitmiş tüm belgeler

Sürücü belgesi

Üyelik kartları

Öğrenci kimlik kartları

Kredi kartları

Sigorta kartları

Resmi ve özel kurumlara ait kimlik kartları

Her türlü kart fotokopisi

� Sınav Salonuna Kabul ve Sınav Öncesi İşlemler

Sı nav sa lo nu na ka yıt la rı onay lan mış ve ken di le ri ne sı nav gi riş bel ge si ve ril miş

kul la nı cı lar ve sı nav gö rev li le ri dı şın da her han gi bir ki şi nin gir me si ne izin ve ril me -

ye cek tir. Kul la nı cı la rın sı nav sa lo nu na gir me den ön ce sı nav gi riş bel ge si ile ge çer -
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li kim lik kart la rı nı sı nav gö rev li le ri ne gös ter me le ri ge re ke cek tir. Kul la nı cı lar sı nav

baş la ma dan ön ce gö rev li ler ta ra fın dan ve ri len giz li lik an laş ma sı nı im za la ya cak lar -

dır. Sı nav sa lo nu na gir me den ön ce sı nav son ra sı iş lem ler de ve so nuç ra por la rın da

kul la nıl mak üze re tüm kul la nı cı la rın fo toğ raf la rı çekilecek tir.

� Sınavı Başlatma

Kul la nı cı lar yal nız ca ken di le ri için be lir le nen bö lü me otu ra cak lar dır. Kul la nı cı -

la rın ala ca ğı sı nav ken di le ri için be lir le nen bil gi sa ya ra da ha ön ce den yük len miş ola -

cak tır. Kul la nı cı lar sı nav baş vu ru su sı ra sın da ken di be lir le dik le ri kul la nı cı adı ve

şif re yi gi re rek sı na vı baş la ta cak lar dır. Kul la nı cı lar bu aşa ma dan iti ba ren sı nav akı -

şı nı gös te ren yö ner ge le ri iz leyecek ler dir. 

� Sınav Süresi ve Ara

Sı nav sü re si, sı nav da ve ri len ara ile bir lik te top lam 165 da ki ka dır. Be ce ri düz -

lem le ri ne gö re be lir le nen süreler aşağıdaki gibidir.

Sınav sü re sin ce oku ma bö lü mü nün ar dın dan 15 da ki ka lık zo run lu bir ara ve ril -

mek te dir. Ve ri le cek ara nın baş lan gı cı oku ma bö lü mü nün ar dın dan bil gi sa yar ta ra -

fın dan kul la nı cı ya bil di ril mek te dir. Kul la nı cı lar is ter ler se 15 da ki ka nın ta ma mı nı

kul lan ma dan sı na va de vam ede bi lir ler. Be lir le nen sü re so nun da sı nav sa lo nu na dön -

me yen kul la nı cı lar sı nav sa lo nu na alın ma ya bi lir ya da sı nav la rı ge çer siz sa yı la bi lir.

Tüm sı nav uy gu la ma sı bo yun ca sü re, kul la nı cı nın bil gi sa ya rın da et kin olan sa at ile

öl çü le cek tir. Kul la nı cı lar sı nav sü re sin ce kar şı laş tık la rı so run lar (yal nız ca bil gi sa -

yar ya da in ter net bağ lan tı sın dan kay nak lı tek nik so run lar ve kul la nı cı nın ya şa ya bi -

le ce ği ola ğa nüs tü sağ lık so run la rı) için el le ri ni kal dı ra rak gö zet men den yar dım is -

teyebilecek ler dir.
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Dinleme

Dilbilgisi

Okuma

Ara

Karşılıklı konuşma

Sözlü anlatım

Yazılı anlatım

Toplam

30 dakika

20 dakika

40 dakika

15 dakika

20 dakika

10 dakika

30 dakika

165 dakika



� Sınavı Bitirme

Kul la nı cı lar sı nav sü re sin ce çı kış bu to nu nu tık la ya rak ge çer li bö lü mü ya da sı -

na vı bi ti re bi lir ler. Sı na vı ta mam la ma dan bi tir mek is te yen ya da ta mam la yan kul la -

nı cı lar "Sı na vı nız bit ti, lüt fen gö rev li nin gel me si ni bek le yin." uya rı sı nı gör dük le rin -

de yer le ri ni terk et me ye cek ve gö zet me nin gel me si ni bek le ye cek ler dir. Kul la nı cı lar

an cak gö zet men izin ver dik ten son ra sı nav sa lo nu nu terk ede bilir ler.

� Özel Durumlar

• Gecikme
Be lir le nen sa at te sı nav mer ke zin de bu lun ma yan ve sı nav sa ati ne ka dar sı nav ön -

ce si iş lem le ri ta mam la ma yan kul la nı cı lar hiç bir şe kil de sı nav sa lo nu na alın maz lar. 

• Sı nav dan Atıl ma
Sı nav sü re sin ce; ön ce ki bö lüm ler de su nu lan "ge nel ku ral lar"a ay kı rı dav ran dık -

la rı tes pit edi len, baş ka sı nın ye ri ne sı na va gir di ği tes pit edi len, sı nav sa lo nu na alın -

ma sı ya sak olan eş ya la rı sa lo na sok tu ğu an la şı lan, di ğer kul la nı cı la rın ek ran la rı nı

gör me ye ça lı şan ya da ken di ek ra nı nı di ğer kul la nı cı la ra gös ter me ye ça lı şan, sı nav

sa lo nun da di ğer kul la nı cı la rı ra hat sız eden, sı nav sa lo nun da ki di ğer kul la nı cı lar la ve

gö zet men le söz lü di ya lo ğa, tar tış ma ya gi ren, her han gi bir bi çim de sı nav içe ri ği ni

kop ya la ma ya ve dı şa rı çı kar ma ya ça lı şan, sı nav araç ge reç le ri ne (mo ni tör, klav ye,

fa re, ku lak lık, mik ro fon, ve sı nav la il gi li tüm ya zı lım lar) za rar ve ren ya da za rar ver -

me ye te şeb büs eden, her han gi bir se bep le sı nav gö rev li si ne ha ber ver me den ye ri ni

terk eden kul la nı cı lar sı nav sa lo nun dan çı ka rı la cak ve sı nav la rı ip tal edi le cek tir.

• Sı na vı ya rım bı rak ma
Kul la nı cı lar ken di is tek le ri ile her han gi bir aşa ma da sı na vı ya rım bı ra kır lar sa

ser ti fi ka ya da dip lo ma al ma şan sı nı yi ti rir ler. An cak ya nıt la dık la rı so ru lar ile il gi li

so nuç lar ken di le ri ne bil di ri lir. Her han gi bir sağ lık so ru nu ne de ni ile sı na vı ya rım bı -

rak mak zo run da ka lan aday la ra gö zet men ra po ru doğ rul tu sun da ye ni den sı na va gir -

me ya da al dı ğı sı na vı da ha son ra ta mam la ma hak kı ve ri lir. 

Sı nav uy gu la ma sı nın ana mer kez ya da ye rel mer kez den kay nak la nan tek nik so -

run lar ne de ni ile ta mam la na ma dı ğı du rum lar da kul la nı cı la ra ye ni den sı na va gir me

hak kı ve ri lir ya da ta lep et me le ri du ru mun da sı nav üc re ti ia de edi lir. 
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• Sı na vı er te le me
Kul la nı cı lar be lir le nen sı nav ta ri hin den 3 iş gü nü ön ce si ne ka dar ta lep et mek

ko şu luy la sı nav ta rih le ri ni ve sı nav mer kez le ri ni de ğiş ti re bi lir ler. Sa de ce sı nav ta ri -

hi ni de ğiş tir mek is te yen kul la nı cı lar il gi li ye rel mer kez ta ra fın dan be lir le ne cek olan

bir son ra ki sı na va gi re bi lir ler. An cak sı nav ta ri hi ile bir lik te sı nav mer ke zi ni de de -

ğiş tir mek is te yen kul la nı cı la rın bu ta lep le ri ni ana mer ke ze ilet me le ri ve ta lep le ri

onay lan dık tan son ra il gi li ye rel mer kez le te ma sa geç me le ri ge rek mek te dir. Sı nav

mer ke zi de ği şik li ği ta le bi ka bul edi len kul la nı cı la rın is te dik le ri mer kez de sı na va gi -

re bil mek için ay rı ca üc ret öde me le ri ge rek mek te dir. 

• Üc ret ia de si
UTS için baş vu ran, ge rek li öde me le ri ya pan ve ke sin kay dı ya pı lan kul la nı cı lar,

ana mer kez ya da ye rel mer kez den kay nak la nan tek nik so run lar ne de ni ile sı nav uy -

gu la ma sı nın ger çek leş me di ği du rum lar dı şın da hiç bir se bep le üc ret iadesi talep et -

me hak kına sahip değil dir ler.

• Değerlendirme

� Puanlama

UTS’de so ru lan ilk 81 so ru nun pu an la ma sı, be lir le nen de ğer len dir me öl çüt le ri

doğ rul tu sun da bil gi sa yar ta ra fın dan oto ma tik ola rak ya pıl mak ta dır. Di ğer so ru la rın

de ğer len di ril me si için, ata nan not lan dı rı cı la rın aday la rın ya nıt la rı nı in ce le me le ri ve

not ver me le ri ge rek mek te dir. Bu iş lem için, aday la rın kar şı lık lı ko nuş ma, söz lü an -

la tım ve ya zı lı an la tım so ru la rı na ver dik le ri ya nıt lar ve ri ta ba nın da tu tul mak ta, böy -

le ce not lan dı rı cı lar ken di kul la nı cı adı ve şif re le ri ni kul la na rak not lan dır mak la yü -

küm lü ol duk la rı sı nav so ru la rı nı gö re bil mek te dir. Not lan dı rı cı lar aday la rın ses kay -

dı ola rak sak la nan ya nıt la rı nı din le ye rek ya da ya zı lı an la tım me tin le ri ni oku ya rak

de ğer len dir me sü re ci ni ta mam la mak ta dır lar. De ğer len dir me sü re cin de her so ru için

iki not lan dı rı cı ve bir ha kem not lan dı rı cı gö rev al mak ta dır. Ha kem not lan dı rı cı nın

gö re vi di ğer not lan dı rı cı la rın ver di ği pu an la rı kont rol et mek ve ge çer li ola cak ni hai

pu anı ver mek tir. 

Öte yan dan, UTS’de yal nız ca bir be ce ri düz le min den ba şa rı sız olan aday la rın di -

ğer be ce ri düz le min de gös ter dik le ri olum lu per for man sı, de ğer len dir me sü re ci ne ak -

tar mak adı na ben zer dil sel be ce ri ler ge rek ti ren be ce ri düz lem le ri ara sın da çe şit li ko -

re las yon iliş ki le ri oluş tu rul muş tur. Bu çer çe ve de din le me ve oku ma düz lem le ri; dil -
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bil gi si ve ya zı lı an la tım; söz lü an la tım ve kar şı lık lı ko nuş ma ara la rın da ko re las yon

iliş ki si ta nım la nan be ce ri düz lem le ri dir. 

Ko re las yon iliş ki le ri nin de ğer len dir me sü re ci ne ak ta rıl ma sı te mel de her han gi
bir ada yın bir be ce ri düz le min de be lir le nen ba raj pu anı nı ya ka la ma sı ve ya aş ma sı,
o ada yın il gi li düz lem den ba şa rı lı sa yıl ma sı na; bu nun la bir lik te aday bir be ce ri düz -
le min de ba raj pu anı al tın da kal mış an cak o düz lem le ko re las yon iliş ki si için de bu -
lu nan di ğer be ce ri düz le min den ge rek li pu anı al mış ise ada yın ba raj pu anı nın al tın -
da kal dı ğı be ce ri düz le min de de ba şa rı lı sa yıl ma sı na da ya nır. Bu ko re las yon iliş ki -
si nin ger çek le şe bil me si için, ada yın pu anı nın ba şa rı sız ol du ğu düz lem için be lir le -
nen ko re las yon ba ra jı nın al tın da ol ma ma sı ge re kir. 

Her han gi bir aday bir be ce ri düz le min de be lir le nen ba raj pu anı nı ala ma mış an -
cak, bir üst dü zey de ay nı be ce ri düz le mi için be lir le nen ba raj pu ana ulaş mış ya da
bu pu anı aş mış ise il gi li be ce ri düz le min de de ba şa rı lı sa yı lır. Bu ko re las yon iliş ki -
si nin ger çek le şe bil me si için, ada yın pu anı nın ba şa rı sız ol du ğu düz lem için be lir le -
nen ko re las yon ba ra jı nın al tın da ol ma ma sı ge re kir. 

Her han gi bir aday bir dü ze yin tüm be ce ri düz lem le rin den ba şa rılı ol muş ise o
düzeyin ser tifikasını al maya hak kazanır.

� De ğer len dir me Sü re si ve So nuç Ra por la rı

UTS’yi alan kul la nı cı lar gir dik le ri sı na vın ta mam lan ma sı nın ve ye rel mer kez
ta ra fın dan ge çer li li ği nin onay lan ma sı nın ar dın dan din le me, dil bil gi si ve oku ma
düz lem le ri ne iliş kin so nuç la rı, ken di le ri nin baş vu ru sü re cin de be lir le dik le ri kul la nı -
cı adı ve şif re yi gi re rek in ter net üze rin den öğ re ne bi lir ler. Kar şı lık lı ko nuş ma ve söz -
lü an la tım be ce ri le ri nin ya nıt la rı nı oluş tu ran ses ka yıt la rı ile oluş tur duk la rı ya zı lı
an la tım met ni ise ana mer kez ce ata nan not lan dı rı cı lar ta ra fın dan 10 (on) iş gü nü
için de de ğer len di ri lir. 

Sı na vın ta ma mı de ğer len di ril dik ten son ra so nuç lar kul la nı cı la ra pos ta yo lu ile
gön de ri lir. An cak kul la nı cı lar ta mam la nan tüm sı nav so nuç la rı nı in ter net üze rin den
de gö re bi lir ler. 

Baş vu ru sı ra sın da ay rın tı lı ra por ta lep eden kul la nı cı lar da bu ra por la rı pos ta yo -
lu ile ala bi le cek le ri gi bi in ter net üze rin den de in celeyebilir ler.

• Er ken De ğer len dir me
UTS baş vu ru su sı ra sın da er ken de ğer len dir me ta le bin de bu lu nan ve bu nun için

ge rek li öde me yi ya pan kul la nı cı la rın sı nav so nuç la rı sı na vın ta mam lan ma sı nın ve
onay lan ma sı nın ar dın dan 3 (üç) iş gü nü için de e-pos ta yo lu ile aday la ra ulaş tı rı lır. 

69



• Ye ni den De ğer len dir me
UTS’yi alan kul la nı cı lar sı nav so nuç la rı nın ken di le ri ne bil di ril me si nin ar dın dan

bir ay için de sı nav so nuç la rı na iti raz et me hak kı na sa hip tir ler. Sı nav la rı nın ye ni den

de ğer len di ril me si ni is te yen kul la nı cı la rın bu ta lep le ri ni e-pos ta yo luy la ana mer ke -

ze bil dir me le ri ve baş vu ru ta ri hin den iti ba ren bir haf ta için de öde me le ri ni yap ma la -

rı ge rek mek te dir. Ye ni den de ğer len di ri len sı nav lar da kul la nı cı aley hine bir yan lış lık

yapıl dığı tes pit edilir se yeniden değer len dir me için alınan üc ret kul lanıcıya iade

edilir.

• So nuç Ra por la rı nın Ge çer li lik Sü re si
UTS so nuç ra por la rı nın ge çer li lik sü re si 2 (iki) yıl dır. 

• So nuç Ra por la rı nın Giz li li ği
UTS’yi alan kul la nı cı la rın so nuç ra por la rı ken di bil gi le ri ve ta lep le ri dı şın da hiç

bir üçün cü ki şi ya da ku rum la pay la şıl ma mak ta dır. UTS’nin bir ku rum ta ra fın dan

alın dı ğı du rum lar da so nuç ra por la rı nın bil di ri le ce ği kişi ve kurum lar sınavı alan

kurumun talep leri doğ rul tusun da belir lenecek tir. 
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