TAI İngilizce Sınavına Girecek Adaylar için Genel Bilgiler
1. Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi TÖMER’in Merkez Müdürlüğünde ve şubelerinde
yapılmaktadır. Sınava girecek adaylar TAI insan kaynakları birimiyle iletişime
geçerek girmek istediği şubeyi seçebilir. Ancak; TÖMER gerekçe bildirerek, sadece
daha önceden belirlenmiş şubelerde sınav uygulaması yapabilir. Adres bilgileri
aşağıda verilmiştir.
a. Merkez Müdürlük: Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Ord.
Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 4. Kat 06560 Yenimahalle/ANKARA
b. Antalya Şubesi: Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi Mehmet Postacıoğlu İş
Merkezi No:10 Doğu Garajı/ANTALYA
c. Bursa Şubesi: Aktar Hüssam Mahallesi Değirmen Sokak No:10 / 1 FomaraOsmangazi/BURSA
d. İzmir Şubesi: Talatpaşa Bulvarı 1439. Sokak No:24 Alsancak Konak/İZMİR
e. Kadıköy Şubesi: Osmanağa Mahallesi Çilek Sokak No: 11
Kadıköy/İSTANBUL
f. Kızılay Şubesi: Ziya Gökalp Caddesi 18/1 Kızılay/ANKARA
g. Taksim Şubesi: Cumhuriyet Caddesi No: 11 Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
2. Sınav Günleri ve Saati: Sınav Salı, Perşembe ve Pazar günleri sabah saat 10’da
yapılmaktadır. Resmi tatillerde sınav uygulanmayacaktır.
3. Sınav Ücreti: KDV dâhil 100 Türk Lirası’dır. Sınav ücreti ilgili şubenin öğrenci
işlerine sınavdan önce ödenecektir. Şubedeki yoğunluğu hesaba katarak sınav
saatinden yarım saat önce şubeye gelip ödemenizi yapmanız yararınıza olacaktır.
4. Sınav Süresi: Sınav yaklaşık 200 dakika sürmektedir. Konuşma sınavı ayrı ayrı
yapıldığı için sınava geldiğiniz günkü aday sayısına göre konuşma sınavına girmek
için sıra beklemek durumunda kalabilirsiniz. Sınavı yapan öğretim görevlisi konuşma
sınavını TAI’den gelen listedeki sıraya göre yapacaktır ancak şehir dışından gelecek
ve/veya mazereti olan adaylar ilk sıralarda sınav yapılabilir. Sınav aşağıdaki sıra ve
süreyle yapılmaktadır.
a. Okuma: 60 dakika
b. Dinleme: 30 - 45 dakika arası
c. Ara: 10 - 15 dakika arası
d. Yazma: 60 dakika
e. Konuşma: Aday başına 10 - 15 dakika arası
5. Sınav Başvurusu: TAI İnsan Kaynaklarına birimine başvurarak veya TÖMER
şubelerinden randevu alarak sınava girebilirsiniz. TÖMER şubeleri, uygun bir tarih
belirleyip sizi sınava davet edebilir. Randevu almadan sınav günü şubeye giderseniz,
TÖMER Şubeleri, o gün sınavın olup olmadığı, kaç kişinin sınava girdiği gibi unsurlar
değerlendirilip sizi o gün yerine başka bir gün sınava davet etme hakkına sahiptir.
Randevunuzu şubelere bizzat gelip veya ilgili şubenin aşağıdaki telefonlarında
alabilirsiniz.
a. Merkez Müdürlük: +90 (312) 600 01 27–30 Dâhili: 6064/6068/6069 E-posta:
tomersinavsonuc@ankara.edu.tr (Genel bilgi için)
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c.
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g.

Antalya Şubesi: +90 (242) 312 50 13–14 Dâhili: 113
Bursa Şubesi: +90 (224) 250 72 97 Dâhili: 21
İzmir Şubesi: +90 (232) 464 05 44 Dâhili: 117
Kadıköy Şubesi: +90 (216) 330 89 72 / 330 89 76 Dâhili: 11–12
Kızılay Şubesi: +90 (312) 435 97 81 Dâhili: 6922/6917
Taksim Şubesi: +90 (212) 249 16 48/49/58 Dâhili: 114–117

6. Sınav İçeriği: TAI İngilizce Dil Sınavı 4 dil becerisini (okuma, dinleme, yazma ve
konuşma) ölçen C1 düzeyinde sadece İngilizce dilinde yapılan bir sınavdır.
a. Okuma: 5 bölüm ve 25 sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli, doğru yanlış
ve paragraf tamamlama soruları vardır.
b. Dinleme: 4 bölüm ve 23 sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli, doğru yanlış
ve eşleştirme soruları vardır.
c. Yazma: 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sizden verilen durum
üzerine bir mektup ya da eposta yazmanız beklenmektedir. İkinci bölümde ise,
verilen iki konudan bir tanesini seçerek bir yazı yazmanız beklenmektedir.
d. Konuşma: 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölünde kendinizle ilgili sorulara
cevap vermeniz beklenmektedir. İkinci bölümde belirli bir konu hakkında bir
dakika hazırlanmanız sonrasında konu hakkındaki fikirlerinizi aktarmanız
gerekmektedir. Üçüncü bölümde ise, ikinci bölümde bahsettiğiniz konu
hakkında size sorulan sorulara cevap vermeniz beklenmektedir.
7. Puanlama şu şekildedir.
a. Okuma: 30 puan
b. Dinleme: 30 puan
c. Yazma: 30 puan
d. Konuşma: 30 puan
e. Toplam: 120 puan
8. Adayların başarılı sayılabilmeleri için TAI ve TÖMER tarafından belirlenen asgari
not 79’dur.
9. Sınava gelirken kurşun kalem ve silgi getirmeniz gerekmektedir.
10. Sınava girerken cep telefonlarınız kapalı konumda veya uçak modunda tutmanız
beklenmektedir.
11. Konuşma sınavı ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınacaktır. Bu durum sınavınızın
değerlendirilmesi için ve sınav sonucuna itiraz olması durumunda kullanılmak
maksadıyla yapılmaktadır ve bilgileriniz gizli tutulacaktır.
12. Sınav sonuçlarınız hem size e-posta yoluyla hem de TAI’ye duyurulacaktır.
Yoğunluğa göre sınav sonuçlarının ilan edilmesi iki iş gününü bulabilir. Sınav
sonucunuzla alakalı tarafınıza e-posta gelmemesi durumunda lütfen Merkez
Müdürlükle iletişime geçin.
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