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NEDEN TOEFL’A GİRMELİYİM?

•
•
•
•

Amerika’da bir üniversitede eğitim görmek
istiyorsanız,
İngilizce öğrenmek için bir programa kayıt yaptırmak
ve seviyenizi bilmek istiyorsanız,
ABD’deki bir üniversitede Öğretim Asistanı olmak
veya burs almak istiyorsanız,
Sertifika programlarına kayıt olmak istiyorsanız,
TOEFL girmeniz gereken İngilizce seviye tespit
sınavıdır.

Test Hakkında Genel Bilgiler

•
•
•
•
•

İnternet üzerinden yapılan test, öğrencilerin İngilizce
okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini
ölçer.
TOEFL iBT için 4,5 saat zaman tanınır.
Okuma ve dinleme bölümlerinden sonra 10 dakika
ara vardır. Aradan sonra konuşma ve yazma
bölümleriyle test tamamlanır.
Testin sonunda alınabilecek toplam puan 120’dir.
Her bölüm 0-30 puan aralığı üzerinden hesaplanır.

Testin İçeriği
Test Bölümü

Soru Sayısı

Okuma

3-4 okuma parçası,
her birinden 12-14 soru 60-80 dk.

Dinleme

ARA
Konuşma

Yazma
TOPLAM

Süre

4-6 ders anlatımı
(lecture), her birinden 6
soru,
60-90 dk.
2-3 konuşma parçası,
her birinden 5 soru
10 dk.
6 soru : 2 serbest,
20 dk.
4 karma soru
1 karma, 1 serbest soru 20 dk.
30 dk.
4 saat

Puan Aralığı
0-30

0-30

0-30

0-30
0-120

Kayıt Olma
• Teste www.ets.org web sitesinden hesap açarak,
• 31-320-239-540’ı arayarak telefonla,
• http://www.ets.org/toefl/ibt/register/ web sitesinde test başvuru
için verilen posta adresine postayla kayıt yaptırabilirsiniz.

• Online kayıt esnasında sınav ücreti kredi kartı ile ödenir.
• Test Ücreti: TOEFL test ücreti 185 Amerikan Doları’dır.
• Testin Geçerliliği: Sonuçlar 2 yıl geçerlidir.

Test Gününü Değiştirmek veya Testin İptali
•
•
•
•
•

Test gününden 3 gün önce kaydınızı iptal etmek için ETS ile
iletişim kurmalısınız.
Testin iptali 3 gün önce yapılırsa, test ücretinin sadece yarısı
iade edilir.
Test Günü Değiştirme Ücreti: 60 Amerikan Doları
Test gününüzü değiştirmek veya tamamen iptal etmek için
http://www.ets.org/toefl/ibt/register/changes/ websayfasını
inceleyebilirsiniz.
Posta veya e-posta yoluyla, test merkezinde test günü değişimi
veya test iptali yapılamaz.

Sonuçları Öğrenme ve Gönderme
•
•
•
•
•

Online hesabınızdan 7-10 gün içinde sonucunuzu
görebilirsiniz.
Sonucunuz, en az 13 gün içerisinde postaya verilir.
(7-10 gün arası posta süresi)
Teste Tekrar Girme
12 günde bir kez olmak üzere istediğiniz sıklıkta girebilirsiniz.
Sonuçları Gönderme
ETS 4 okul veya kuruma ücretsiz sonuç raporu gönderir.
Sonucunuzu, daha fazla okul veya kuruma göndermek
isterseniz her ek adres için 19 Amerikan Doları ödemeniz
gerekir.
Adres Değişikliği ya da Adres Ekleme
Test gününden 1 önceki gün saat 22.00’ye kadar TOEFL iBT
online hesabından yapılabilir.

