2018 Yılı 2. Japonca Yeterlik Sınavı
Duyurusu ve Online Başvuru Açıklamaları
Temmuz 2018
2018 Yılı 2. Japonca Yeterlik Sınavı 02 Aralık 2018’de(Pazar),Büyük Kolej’de (Bağlar
Cad.No.184 Gaziosmanpaşa, Ankara) gerçekleştirilecektir.
2018 Japonca Yeterlik Sınavı Saatleri
Düzey

1.

Salona
Giriş Saati

N1

13:00

N2

13:00

N3

13:00

N4

13:00

N5

13:00

13:30 – 15:20
(110 dakika)
13:30 – 15:15
(105 dakika)
Bilgi(Dil bilgisi),
Bilgi(Yazı-Sözcük)
Okuma-Anlama
13:30 – 14:00
14:25 – 15:55
(30 dakika)
(70 dakika)
13:30 – 14:00
14:25 – 15:45
(30 dakika)
(60 dakika)
13:30 – 13:55
14:25 – 15:35
(25 dakika)
(50 dakika)

Dinleme-Anlama
16:00 – 17:00
(60 dakika)
16:00 – 16:50
(50 dakika)
Dinleme-Anlama
16:00 – 16:40
(40 dakika)
16:00 – 16:35
(35 dakika)
16:00 – 16:30
(30 dakika)

Başvurular sadece online olarak alınacaktır.

Online başvuru
Saati)
2.

Bilgi(Yazı-Sözcük -Dil bilgisi), Okuma-Anlama

13 Ağustos 2018- 07 Eylül

2018 tarihleri arasındadır. (Türkiye

Başvuru için gerekli belgeler;
Sınav ücretini yatırdığınıza dair banka dekontu.

Online Başvuru Kılavuzu
I.

Sınav ücretinin yatırılması
(1) Online başvuru süresi 13 Ağustos 2018 Pazartesi - 07 Eylül 2018 Cuma
(2) Aşağıda belirtilen banka hesabına sınav ücretini yatırınız. Banka dekontunu

lütfen saklayınız.
Sınav Ücreti:

70-TL (Tüm seviyeler;N1,N2,N3,N4,N5)

Havalenin yapılacağı banka ve hesap numarası
Garanti Bankası
Şube Kodu 1361 (Tunalı Hilmi Şubesi), ANKARA
AcoountNo : 6298660
IBAN No : TR250006200136100006298660
Japonca Yeterlik Sınav Komitesi
Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu jpg, jpeg veya pdf
formatında sisteme yükleyiniz. Dekontu taratıp ya da fotoğrafını çekip
online başvuru sırasında dosya olarak ekleyip gönderiniz.
(3) ATM`den yatırılan ücret dekontunun üzerinde isim, soyisim vs. gibi bilgiler

bulunmadığından ATM`den yatıranların dekonta gerekli bilgileri(Ad-Soyad,
Sınav Seviyesi) okunaklı olarak elle yazılarak taratıp ya da fotoğrafını çekip
online başvuru sırasında dosya olarak ekleyip gönderiniz.
Farklı bir isimden yatırılan ücret dekontuna, sınava girecek olan kişinin adı
soyadı mutlaka açıklama kısmına yazılmalıdır.
(4) Kullanıma uygun e-posta adresinizi hazırlayınız. Tarafımızdan gönderilen

e-postalar gereksiz posta(junk mail) kutusuna düşebilmektedir.
Gereksiz postaya düşen e-postalar bir sure sonra silineceği için mutlaka
çıktılarını hemen alınız.
(5) Sınava girecek olan kişinin bilgileri (ad-soyad, adres, iletişim bilgileri) , sınava

gireceği seviyeyi kontrol ediniz.*Bilgileri girdikten sonra bilgilerde ve
sınav seviyesinde değişiklik yapılamaz.

II.

Online başvuru
(1) Ekranın altındaki “Sınav koşulları” okuyup kabul ediyorsanız onay kutusunu
işaretleyiniz ve açılan formuna istenen bilgilerinizi doldurunuz.
(2) Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekontu taratıp ya da fotoğrafını çekip

online başvuru sırasında dosya olarak ekleyip gönderiniz.
III.

Sınav giriş belgesinin teslimi
(1) Online başvuru yapıldıktan ve ödeme onayı alındıktan sonra aşağıdakiler mail
adresine gönderilecektir.
a. Sınav giriş belgesi
b. Sınav ile ilgili duyuru
(2) Sınav Giriş Belgenizin çıktısını hemen alınız ve sınava gelirken

yanınızda getiriniz.
(3) İçeriğin doğrulaması yapıldıktan sonra belgeyi sınavın yapılacağı merkeze

beraberinizde getiriniz.
(4) Sınav giriş belgesinin içeriğinde herhangi bir yanlışlık olması durumunda

vakit kaybetmeden Japonca Yeterlilik Sınavı Komitesi ile iletişime geçiniz.
(5) Bunların dışında eğer varsa başka hususların mevcudiyetini bildiriniz.

Dikkat edilecek hususlar
o Banka havale ücreti sınava girecek kişiye aittir. Bu ücretin 20 TL ve
üzeri olduğu durumlara dikkat ediniz.
o Bankaya yatırılan sınav ücreti hiçbir suretle iade edilmez.
Harici Durumlar
o Fiziksel engeli bulunan kişilerin Sınav Komite Merkezi ile bu durumu
görüşmesi rica olunur.
o İşitme cihazı kullanmak için de başvuru gerekmektedir.

Ankara Japonca Yeterlik Sınavı Komitesi Ofisi
Türk Japon Vakfı
Bayan Chika TATSUKİ (Japonca – İngilizce ),
Bayan Göksenin TOSUN (Türkçe)
Tel:0312-491 1748-49
E-mail:ankara.jlpt@gmail.com

Fax:0312-491 1752

