


2

Soru Ekleme ve Değerlendirme



İÇİNDEKİLER

TDS® NEDİR?
Türkiye’nin ve Türkçe’nin ilk Online Türkçe Dil Sınavı04

Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Ölçme - Değerlendirme  
TDS® SINAV SİSTEMİNİ NASIL OLUŞTURDUK? 05

TDS® SINAV UYGULAMA GÜVENLİĞİ
Sistemin Puanı Otomatik Hesaplaması 07

TDS® SINAV SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ
İnternet Tabanlı Çevrim İçi Bir Sınavdır06

EĞİTMENLERE NOTLAR
Soru Ekleme ve Değerlendirme 14

TDS® ISO BELGELERi
Müşteri Memnuniyet Yönetimi ve Kalite Yönetimi Sistemi 17

İŞ BİRLİKLERİMİZ
Anlaşmalı Üniversitelerimiz 21

İLETİŞİM
İrtibat Bilgileri 23

TDS® SERTİFİKA VE RAPOR
Sertifika ve Rapor Örneği16

NASIL SINAV MERKEZİ OLUNUR?
Sınav Merkezi Kriter ve Süreçleri20

TDS® TANITIM VİDEOLARI
TDS® Dijital Tanıtım İçerikleri22

TDS® SINAV UYGULAMASI
Adayın Sınav Portalı Üzerinde Sistem Kaydını Kolaylıkla Yapması10



turkcedilsinavi (+90) 312 439 43 014

Türkiye’nin ve Türkçe’nin ilk ve tek online Türkçe 
dil sınavı olan TDS®, HIRMIZY GROUP tarafından 
geliştirilen ve alanında uzman akademisyenler 
tarafından akademik altyapısı hazırlanan 
profesyonel çevrim içi sınav sistemidir. Her 
bakımdan kullanıcılarını tatmin etmeye odaklı 
bu sistem, Türkçe dil seviyesini ölçmek isteyen 
herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Dört 
dil becerisini  ölçmek adına aranılan kriterlerin 
tümüne sahip olan TDS®, özellikle Türkiye’de 
yaşanan online Türkçe dil sınavı eksikliğini ortadan 
kaldırarak kullanıcılarına ve uygulayıcılarına 
güvenilir bir sınav yapma olanağı sağlar.
TDS® (Türkçe Dil Sınavı), Türkçeyi yabancı dil 
olarak öğrenen kişilerin Türkçe seviyelerini 

belirleyen, kur sınavlarına girmelerini 
sağlayan, Türkçe derecelerini sertifikalandıran 
internet tabanlı bir Türkçe dil sınavıdır.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine son yıllarda 
artan taleple birlikte eğitim ve öğretim alanında 
çok sayıda çalışma yapılmıştır. Buna paralel olarak 
HIRMIZY GROUP, online TDS® ile yabancı dil olarak 
Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmeyi 
sistemli ve standart hale getirerek Türkçe 
öğretimine kalite kazandırmayı hedeflemektedir.
Türkiye’nin milli projelerinden biri olan bu 
sınav sistemi, sahip olduğu yüksek standartları 
sayesinde pek çok üniversite ve Türkçe dil 
eğitimi kurumları tarafından tercih edilmekte 
olup ülkemizin gurur duyacağı bir profile sahiptir.

Nedir?
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Alanında lider sınav olan TDS®, ilk günden 
beri yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 
ölçme-değerlendirmenin Çevrim içi / internet 
tabanlı olarak yapılabilmesine ilişkin milli bir 
yazılımın akademik altyapıyla hazırlanması 
için yapılan çalışmaların en önemli meyvesidir. 
TDS® sistemindeki sorular, yabancı dil olarak 
Türkçenin öğretimi alanında uzman, kendi 
bünyesinde birçok üniversiteyle ortaklaşa 
eğitim hizmeti veren, Türkiye’de yabancı 
dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme-
değerlendirmenin öncülerinden HIRMIZY 
GROUP’un ölçme-değerlendirme eğitimleri 
sonunda başarılı olmuş ve seçilmiş soru 
yazarı ekibi tarafından hazırlanmaktadır.  
Türkiye’de yabanci dil olarak Türkçe 
çevrim içi öğretiminin Öğretimi Programı, 
öğretim sürecine ilişkin olduğundan ölçme-
değerlendirme sürecine yönelik uyarlamayı 
zorunlu kılmaktadır. HIRMIZY GROUP’un bu 

ihtiyaçtan hareketle Türkçenin Yabancı Dil 
Olarak Öğretimi Programı (MEB) esas alınarak 
Avrupa Ortak Başvuru Metni (AOBM)’nden de 
yararlanılarak adı geçen programlarla uyumlu 
bir şekilde TDS® Ölçme ve Değerlendirme 
Kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuz sayesinde 
ekibimizdeki her soru yazarı aynı üst kalitede 
ve farklı sorular hazırlayabilmektedir.Soruların 
kalite standardını her zaman en üstte tutabilmek 
için AR-GE çalışmaları yapılmakta ve hizmet içi 
eğitimler verilmektedir. TDS® soru hazırlama 
ekibinin sistemin soru havuzu için hazırladığı 
soruları ölçme-değerlendirme ilke ve ölçütleri 
doğrultusunda inceleyip soruların geliştirilmesi 
için geri bildirimler veren, hazırlanan soruların 
sisteme dâhil olmadan önce soruların son 
kontrollerini gerçekleştiren akademisyenlerdir. 
Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında 
uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.

SINAV 
Sistemini 
NASIL OLUŞTURDUK ?
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SINAV
Çeşitleri

İnternet tabanlı çevrim içi bir sınavdır. Bilgisayar 
ortamında yapılır.
Sistem, geniş soru havuzu sayesinde oturumlarda 
farklı sınavların kullanılmasını sağlayarak soru ve 
sınav güvenliğini azami ölçüde sağlamaktadır. 
Ayrıca sistemin soru havuzuna sürekli olarak 
yeni soru/sınav girdileri sağlanmaktadır.
Sınav soruları belirlenen ekip tarafından hazırlanır, 
alanında uzman hakemlerin kontrolünden geçer, 
kontrol sonrasında editör onayıyla birlikte soru 
sınav havuzuna dâhil edilir. 
Sınav değerlendirmelerinde, insan puanlayıcılar 
ve otomatik puanlayıcılar birlikte kullanılır. 
Okuma ve dinleme bölümü sistem tarafından 

otomatik olarak değerlendirilir. Yazma ve 
konuşma bölümünde insan puanlayıcılar 
kullanılır. Her sınav katılımcısının verdiği yanıt 
ilgili sınav merkezinde bulunan iki ayrı puanlayıcı 
tarafından değerlendirilir. İnsan puanlayıcılar 
yanıtın hangi sınav katılımcısına ait olduğunu 
göremezler. Sistem iki ayrı puanlayıcının 
ortalamasını otomatik olarak hesaplar. 
Değerlendirmede geçerlilik ve güvenilirlik 
yüksek tutulur.
TDS®’de her şey sistematiktir. Soru sayıları, 
puanları ve değerlendirme ölçütleri standart 
hâle getirilmiştir. 
Dört dil becerisi aynı oturumda rahatlıkla ölçülür.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

TDS® sınav sisteminde dört farklı sınav çeşidi mevcuttur:
  SERTİFİKA SINAVI

  SEVİYE BELİRLEME SINAVI

  KUR BİTİRME SINAVLARI

  DENEME SINAVI

S I N A V 
Sisteminin 
Özellikleri
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S I N A V 
Sisteminin 
Özellikleri

,,

,,

Sistemin puanı 
otomatik 
hesaplaması

Sınavda başka 
bir arayüzün 
kullanımının 
engellenmesi

Puanlayıcı 
güvenliğiSistemin geniş soru havuzu 

sayesinde her sınav birbirinden 
farklı sorulara sahiptir ve böylece 
her öğrenci birbirinden farklı 
sorularla karşılaşır. Ayrıca, sistemin 
soru havuzu sürekli olarak yenilenir.
Sınav adayına özel tek kullanımlık 
benzersiz sınav kodu sağlanır.
Sınav öncesinde sınav adayının 
kimlik kontrolü yapılır, sınav 
ortamının çevresinin 360 derecelik 
görünümü kontrol edilir. Sınav 
adayının tek başına sınava girmesi 
sağlanır. Tüm kişisel eşya, malzeme 
ve kabul edilmeyen teçhizat ve 
öğelerin kullanımı engellenir. 
Adayın kâğıt üzerine not alması ve 
kalem kullanması gerekmez.
Sınav süresince sınav adayının 
görüntü ve ses kaydı gözetmen 
tarafından güvenli bir şekilde 
uzaktan takip edildiğinden sınav 
uygulaması ev ortamında da 
yapılabilir. Bunun için de sınav 

adayının ilgili sınav kurallarına 
uyması için Türkçe, Arapça, Farsça, 
İngilizce, Kazakça ve Özbekçe 
olmak üzere altı farklı dilde 
detaylı sınav uygulama kitapçığı 
hazırlanmıştır.
Sınava başlama anından itibaren 
sınav ara yüzünün haricinde 
tarayıcıdan başka bir sayfanın 
açılması engellenir.
Sınav değerlendirilmesi farklı 
eğitmenler tarafından yapılır ve 
sınav adaylarının bilgileri gizli 
tutulur.
Sınav puanlamasının ortalaması 
sistem tarafından otomatik olarak 
hesaplanır ve böylece geçerliliği 
yüksek olur.
Sınav sonucuna dair değerlendirme 
raporu ve kazanılan sertifika 
üzerinde bulunan güvenlik numarası 
aracılığıyla TDS® web sitesinde 
doğrulanabilir.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

S I N A V
UYGULAMA
GÜVENLİĞİ

Profesyonel akademik altyapıyla geliştirdiğimiz online 
TDS® sistemimiz, sınavın uygulama güvenliğini ön 
plana almaktadır:

•  
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Türkçenin İlk ve Tek Patentli 

Çevrim İçi Türkçe Sınav Sistemi

Aynı Oturumda Dört Dil

Becerisini Ölçen Sınav Sistemi

Sınav Merkezi veya Ev

Ortamında Kolay Uygulama

Güvenlik Tedbirleri
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Sertifika Doğrulama Özelliği

Farklı Eğitmenler Tarafından

Hızlı ve Güvenilir Değerlendirme

Dil Eğitim Merkezlerinin

İlk TercihiGelişen ve Gelişmeye Açık

Olan Sınav Sistemi

Sadece Türkçe 

dilinde bulunan ''Ğ'' 

harfinin şapkasının 

sembolik olarak 

kombini

Türk rengi olarak 

zihinlerde yer eden 

kırmızı rengi
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Sınav adayı ilgili sınav portalı üzerinden sistemde 
kaydını kolay bir şekilde yapabilir. Sınav uygulama 
zamanında oluşturduğu ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ ile 
sınava katılabilir.
Sınav süresince sınav adayının görüntü ve ses kaydı 
gözetmen tarafından güvenli bir şekilde uzaktan 

takip edildiğinden sınav uygulaması ev ortamında 
da yapılabilir. Bunun için de sınav adayının ilgili 
sınav kurallarına uyması için Türkçe, İngilizce Farsça, 
Kazakça, Özbekçe, Rusça ve Arapça olmak üzere 
yedi farklı dilde detaylı sınav uygulama kitapçığı 
hazırlanmıştır.

SINAV 
UYGULAMASI
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ÖĞREN     UYGULA     BELGELENDİR
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SINAV PORTALI GİRİŞ EKRANI

SINAV KATILIMCI BİLGİ EKRANI 
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SINAV UYGULAMA EKRANI

SINAV SONU EKRANI
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EĞİTMENLERE
NOTLAR

Kurumlar kâğıt üzerinde uyguladığı sınavları TDS® destek ekibi kontrolünde internet 
tabanına kolaylıkla ekleyebilir. Uygulanmakta olan tüm sınavların soruları ilgili kuruma 
aittir. Bu sınavlar başka kurumlarca erişilemez durumdadır. TDS® portalı üzerinde soru 
hazırlayıcılara özel olarak oluşturulan hesapla sorular sisteme yüklenebilir. İlgili sınavlarda, 
soru sayısı, süresi, zorluk derecesi ve puanlama değeri, soru hazırlayan kişi tarafından 
sistemden kolaylıkla ayarlanabilir. Ayrıca, sistemdeki sorulara ses kaydı ve fotoğraf 
eklenebilir.

Sisteme yüklemiş olduğunuz ve öğrencilerinize uyguladığınız sınavların okuma ve dinleme 
bölümleri sınavla eş zamanlı olarak sistem tarafından otomatik değerlendirilir. Konuşma ve 
yazma bölümleri kurumunuzun belirleyeceği iki veya daha fazla ‘değerlendirici’ tarafından 
puanlandırılır. Puanlama, kurumunuzun belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde yapılabilir.
Değerlendirme sonrası sınav sonuçlarına öğrencileriniz sistemde kolaylıkla ulaşabilir. 
Yaptığınız online kur sınavlarını yine sistem üzerinden öğrencilerinizin kolayca ulaşabileceği 
bir şekilde raporlayabilir, belgelendirebilir ve bir üst kura geçmelerini internet tabanlı 
olarak sağlayabilirsiniz.

TDS® Sistemine Sınav Soruları Nasıl Eklenir? 

TDS® Sistemindeki Sınavlar Nasıl 
Değerlendirilir?
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Katılımcı sistemde kaydını oluşturduktan sonra başvuru işlemlerini  

“info@onlinetds.org” adresinden yapabilir. Başvuru için ilgili sınav 
tarihinden en az bir  gün önce işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. 

Sertifika sınavlarının tarihleri ile sınav merkezleri web sitemiz veya sosyal 
medya hesaplarımızdan öğrenilebilir. 

Sınav katılımcısının, gireceği sınav türü fark etmeksizin sisteme kayıt şartları 

ve yolu aynıdır. Öncelikle aşağıdaki link üzerinden portala giriş yapılır. Daha 

sonra “yeni hesap oluştur” butonuna tıklanarak kayıt işlemleri tamamlanır. 

Sisteme yüklenmesi gereken belgelerin uygun biçim ve çözünürlükte olması 

gerekir.

https://portal.onlinetds.org/sign/studentlogin

TDS® Sisteminde Öğrenci Kaydı ve Sınav 
Başvurusu Nasıl Yapılır?
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SINAV  UYGULAMA EKRANI
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SERTİFİKA 
R A P O R

Örnek Sertifika

Örnek Rapor

&
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ISO
BELGELERi

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kalite Yönetim SistemiBilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
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NASIL 

OLUNUR?

Sınav merkezinde bulunması gereken malzeme ve donanımlar:
Bilgisayar ile birlikte, sınav merkezinde en az 6 adet sınav masası bulunması gerekir. Sınav 
adaylarının masaları arasındaki mesafe en az 1,5 m olmalıdır. Kullanılan bilgisayarlarda, 
Windows 10 ve E3 üzeri işlemci, en az 8GB dâhili bellek, mikrofon ve kulaklık bulunması 
gerekir. Sınav merkezinde internet hızı en az 20 Mbps olmalıdır. Sınav merkezinde uzaktan 
takip edilebilen oda kamerası ve gözetmen bulunması gerekir.

İlgili sınav merkezi için yönetici, gözetmen ve değerlendirici hesapları oluşturulacaktır. Sınav 
türü, tarihi ve saatinin ayarlanmasından sonra sınav uygulanabilir ve sınav adayları sınav 
esnasında kolaylıkla gözetlenebilir. İlgili aday için oluşturulan sınav sonuç belgesi (raporu) ve 
sertifikası kısa sürede elde edilebilir.

Sınav merkezi kaydının yapılabilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeler, TDS® yönetimiyle 
iletişim kurarak sağlanabilir.

FİZİKİ ŞARTLAR1

2

3

KAYIT

YÖNETİM

S I N A V
MERKEZİ

3  ADIMDA TDS ® MERKEZİ OLABİLİRSİNİZ
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KAYIT

Gazi Üniversitesi 
TÖMER

Hacettepe 
Üniversitesi 

TÖMER

Anadolu Üniversitesi 
TÖMER

Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi

Yozgat Bozok 
Üniversitesi 

TÖMER
Çankırı Karatekin 

Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi 

TÖMER

Antalya Bilim 
Üniversitesi

İstanbul G e d i k 
Üniversitesi

 TÖMER

Nevşehir 
Hacıbektaş Veli 

Üniversitesi TÖMER

BİRLİKLERİMİZ
İŞ
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Tanıtım
Videoları
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İLETİŞİM
BİLGİLERİ
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MERKEZ OFİS

Tel: +90 312 439  43 01 

info@onlinetds.org www.onlinetds.org +90 549 570 01 71

Tel: +90 212 631 00 62

Fidanlık Mah. Ziya Gökalp Cad. 

Şener-Onar İş Merkezi No : 6/23 

Kat : 2 Kızılay, Çankaya / ANKARA

İRTİBAT OFİSİ

Kocatepe Mah. Aydede Cad.

No: 9/11 Taksim

Beyoğlu / İSTANBUL
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