2020 Yılı 1. Japonca Yeterlik Sınavı Ankara
Duyurusu ve Online Başvuru Açıklamaları
2020 Yılı 1. Japonca Yeterlik Sınavı 5 Temmuz 2020 Pazar günü, Ankara ilinde Büyük
Kolej’de gerçekleştirilecektir.
Ankara: Büyük Kolej
Bağlar Cad.No.184 Gaziosmanpaşa, Ankara
2020Japonca Yeterlik Sınavı Saatleri
Düzey

Salona
Giriş Saati

N1

13:00

N2

13:00

Bilgi(Yazı-Sözcük -Dilbilgisi) Okuma-Anlama
13:30 – 15:20
(110 dakika)
13:30 – 15:15
(105 dakika)
Bilgi(Yazı-Sözcük)

N3

13:00

N4

13:00

N5

13:00

13:30 – 14:00
(30 dakika)
13:30 – 14:00
(30 dakika)
13:30 – 13:55
(25 dakika)

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

Bilgi(Dilbilgisi)
Okuma-Anlama
14:25 – 15:35
(70 dakika)
14:25 – 15:25
(60 dakika)
14:25 – 15:15
(50 dakika)

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

1. Başvurular sadece online olarak alınacaktır.
Online Başvuru Tarihleri: 17Mart -03 Nisan 2020 tarihleri arasındadır.
(Tarihlerde Türkiye Saati esas alınmaktadır.)
2. Başvuru için gerekli belgeler;
- Sınav ücretini yatırdığınıza dair banka dekontu

QR CODE

Online Başvuru Kılavuzu
I.

Sınav Ücretinin Yatırılması:
Online BaşvuruTarihleri:17 Mart - 03 Nisan 2020arasında,
(1) Aşağıda belirtilen banka hesabına sınav ücretini yatırınız. Banka dekontunu

lütfen saklayınız.
Sınav Ücreti
150-TL (Tüm seviyeler; N1,N2,N3,N4,N5)
Havalenin yapılacağı banka ve hesap numarası:
Garanti Bankası
Şube Kodu 1361 (Tunalı Hilmi Şubesi), ANKARA
Hesap No : 6298660
IBAN No : TR250006200136100006298660
Japonca Yeterlik Sınav Komitesi
Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu (açıklama
kısmına sınava girecek kişinin adı soyadı mutlaka yazılmalıdır)jpg, jpeg
veya pdf formatında sisteme yükleyiniz. Dekontu taratarak ya da fotoğrafını
çekerek online başvuru sırasında dosya olarak ekleyip gönderiniz.
(2) ATM`den yatırılan ücret dekontunun üzerinde isim, soy-isim vb. bilgiler

bulunmadığından ATM`den para yatıran adayların gerekli bilgileri(İsim,
Soy-İsim, Sınav Seviyesi) okunaklı bir el yazısıyla yazıp, taratılan ya da
fotoğrafı çekilen dekontla birlikte, online başvuru sırasında dosya olarak
ekleyip göndermesi gerekmektedir.
(3) Kullanıma uygun e-posta adresinizi hazırlayınız.
(4) Sınava girecek olan kişinin bilgilerini (ad-soyad, adres, iletişim bilgileri) ve

sınava gireceği seviyeyi control ediniz. ※Sisteme girildikten sonra
bilgilerde ve sınav seviyesinde değişiklik yapılamaz.

Online Başvuru

II.

(1) Ekranın altındaki “Sınav Koşulları” bölümünü okuyup, kabul ediyorsanız onay

kutusunu işaretleyiniz ve açılan formuna istenen bilgilerinizi doldurunuz.
(2) Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekontu taratıp ya da fotoğrafını çekip

online başvuru sırasında dosya olarak ekleyip gönderiniz.
※Yurtdışından Başvuru Yapan Adayların Dikkatine:
o
o

o

III.

Sınav ücretinin ödenmesi sınav günü yapılamaz.
Yurtdışı havale işlemleri ile ilgili konularda, işlemi gerçekleştirdiğiniz banka
şubesi ya da bankanın kendisi ile iletişime geçiniz.
Sınav sonucu belgeniz uluslararası kurye aracılığıyla gönderilmektedir.
Lütfen posta ücretinizin ödemesini sınav gününde yapınız. Posta ücretiniz
hakkındaki bilgilendirme, başvuru işlemini tamamladıktan sonra e-posta
adresinize gönderilecektir.

Sınav Giriş Belgesinin Teslimi
(1) Online başvuru yapıldıktan ve ödeme onayı alındıktan sonra aşağıdakiler
e-posta adresinize gönderilecektir.
a. Sınav giriş belgesi
b. Sınav ile ilgili duyuru
(2) Sınav Giriş Belgenizin çıktısını hemen alınız. E-posta olarak gönderilen

sınav giriş belgesi gereksiz posta (spam) kutusunadüşerek bir süre
sonra silinebilmektedir.
(3) Sınav giriş belgenizi ve kimliğinizi (fotoğraflı) sınava gelirken mutlaka

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

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

Dikkat Edilecek Hususlar
o Banka havale işlemini tamamladıktan sonra, en geç 48 saat içerisinde
online başvuru işleminizi gerçekleştiriniz.
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.
Adaylar, mücbir sebepler dolayısıyla (doğal afet, toplu taşıma
çalışanlarının grevi vb. gibi) sınavın yapılamaması halinde sınav ücretlerinin
iade edilmesi için başvuruda bulunabilirler.
Ankara JLPT Komitesi'nin, hangi durumda olursa olsun, adayların
rahatsızlık duydukları sorunların giderilmesi, iade masraflarının ya da oluşan
diğer zararlarının karşılanması konusunda sorumluluk kabul edemeyeceğini
unutmayın.
Harici Durumlar
o Fiziksel engeli bulunan kişilerin Ankara Sınav Komite Merkezi ile
durumları hakkında görüşmesi rica olunur.
İletişime geçmeniz halinde, sınav sırasında engel durumunuzun dikkate
alınması için gerekli Sağlık Onay Raporu tarafınıza gönderilecektir.
Dolduracağınız bu belge için doktor onayının alınması şarttır.
o İşitme cihazı kullanmanız halinde ayrıca bir izin belgesi almanız
gerekmektedir.
o Başvuracağınız konunun içeriğinde değişiklik olmadığı sürece, iki ve
daha fazla onay gerektiren engel durumları için ayrıca Sağlık Onay
Raporu gerekli değildir.
İletişim Bilgileri:
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu - Kültür ve Enformasyon Bölümü
- Tel: 0-212-317-4600
- E-posta: ankara.jlpt@gmail.com
Japonca Yeterlik Sınavı Komite Merkezi (Türk Japon Vakfı)
- Tel:0-312-491-1748
- Fax: 90-312-491-1752

