TOEFL iBT SINAVINA KAYIT OLURKEN
ve SINAV SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
TOEFL iBT SINAVINA KAYIT YÖNTEMLERİ
SINAVA NASIL KAYIT OLACAKSINIZ?
Sınava girmek istediğiniz ülkede sınav merkezi varsa, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kayıt olabilirsiniz.
Sınav günü yanınızda istenen özelliklere uygun bir kimlik belgesi bulundurmanız gerekir. Uygun kimlik belgesinin
bulunmaması durumunda sınava girmenize izin verilmez, sınav için ödediğiniz ücret iade edilmez. Ayrıntılı bilgi
için "Kimlik belgeleriyle ilgili dikkat edilmesi gerekenler" başlığı altındaki açıklamaları dikkatle okuyunuz.
Sınava kayıt yöntemleri:
Online Kayıt
Online kayıt için son gün, sınav tarihi hariç sınavdan 7 gün önce sona erer.. En hızlı ve en rahat kayıt yöntemi,
online kayıttır. Avantajları:
* Haftanın 7 günü, 24 saat boyunca kayıt imkânı vardır...
* Telefon masrafı ve bekleme yoktur...
* e-posta ile bilgilenme imkânı vardır...
* Geçerli kredi kartlarını (American Express, Discover, JCB, MasterCard veya Visa Card) veya ABD
bankalarından birinde hesabınız varsa elektronik çek (e-check) yöntemini kullanabilirsiniz.
Telefonla Kayıt
Telefonla kayıt için sınav tarihinden en az yedi gün önce aranması gerekmektedir. Bu kayıt yönteminde de
geçerli kredi kartlarıyla ödeme yapılacaktır. Telefon ettiğinizde sorulacak sorulara hazırlıklı olmanız açısından
TOEFL iBT Kayıt Formunu (pdf) gözden geçirmenizde yarar var.
Sınav Bölgesi
ABD, Kanada veya diğer ABD Toprakları*
ABD, Kanada veya diğer ABD Toprakları* dışında

Telefon Numarası
1-800-GO-TOEFL (1-800-468-6335) veya 1-443-751-4862
Bölgesel Kayıt Merkezleri (PDF) belgesinde size en yakın
merkezi arayınız

ABD dışında yaşadığınız halde sınava ABD'de girmek
1-443-751-4862
istiyorsanız
* Amerikan Samoa, Guam, Porto Riko, ve ABD Virjin Adaları
Telefonla kayıt olduğunuzda aşağıdaki bilgiler tarafınıza bildirilecektir:
Sınav günü yanınızda getirmeniz gereken kayıt numarası,
Sınav tarihi,
Skor bildirim tarihi,
Sınav merkezinin adresi
Postayla Kayıt
Online veya telefonla kayıt olmak istemiyorsanız posta ile kayıt yöntemini kullanabilirsiniz. Bunun için:
► Kayıt Formundaki (PDF) tüm bilgileri doldurunuz. (Kayıt formu, Bilgi ve Kayıt Bülteninin (PDF) ortasında
bulunmaktadır).
► Ödeme belgesini (çek veya havale emri) ekleyin. Ödeme tercihiniz için Sınav ve Hizmet Ücretleri tablosunu
inceleyiniz... Formun tamamını postayla gönderin. Posta ile gönderme talimatları formun üzerinde bulunmaktadır.

► Kayıt formunu, seçtiğiniz sınav tarihinden en az dört hafta önce ETS'den veya Bölgesel Kayıt Merkezleri
(PDF) arasında size en yakın sınav merkezinden temin etmeniz gerekir.
► Seçtiğiniz sınav tarihi uygun değilse, kaydınız otomatik olarak sonraki en yakın sınav tarihine yapılır. Otomatik
olarak sonraki sınav tarihine kaydınızın yapılmasını istemiyorsanız formun ilgili bölümünde bunu belirtmeniz
gerekir. (DO NOT RESCHEDULE ME, PLEASE RETURN MY PAYMENT). Belirttiğiniz takdirde ödemeniz size
iade edilir.
► Belirtmediğiniz takdirde, tercih ettiğiniz sınav tarihine en yakın tarih atanır. Atanan sınav tarihi ihtiyaçlarınıza
uygun değilse, kayıt onay belgesini almak için 24 saat içerisinde TOEFL Servisleriyle veya en yakın bölgesel
kayıt merkeziyle bağlantı kurunuz.
► KAYIT ONAY BELGESİ ELİNİZE GEÇMEDİĞİ TAKDİRDE, EN GEÇ ERKEN KAYIT DÖNEMİNDEN ÜÇ İŞ
GÜNÜ ÖNCE OLMAK ÜZERE, KAYIT FORMUNU POSTALADIĞINIZ YERİ ARAMANIZ GEREKİR.

ONLINE KAYIT SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
TOEFL iBT’YE NASIL KAYIT OLACAKSINIZ?
TOEFL iBT sınavına kaydolmanın en kolay yolu, TOEFL web sitesinden online kayıt olmaktır. www.ets.org
adresine girerek TOEFL linkinden online kayıt adımlarını izlemeniz yeterlidir. Sınav merkezleri hızla
dolduğundan, erken kayıt olmanızda fayda var...
KREDİ KARTIYLA ONLİNE KAYIT
Sınav adayları, TOEFL web sitesi www.ets.org/toefl adresinden girerek “Learners and Test Takers” bölümünden
kredi kartıyla online kayıt olabilirler. American Express, discover, JCB, MasterCard ve VISA kartları geçerlidir.
► Kayıt sistemi haftanın her günü 24 saat açıktır.
► Erken kayıt, sınav tarihinden (sınav tarihi hariç) 7 gün önce sona erer.
► Geç kayıt dönemi sınav tarihinden (sınav tarihi hariç) 3 gün önce sona erer.
► Erken kayıt döneminden sonra yapılan başvurular için 25 ABD Doları gecikme bedeli alınır.
Kullanıcı Hesabınızı Oluşturun
Online kayıt olurken kullanıcı adı ve şifre girerek kendinize ait bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Bu
hesabınızı kullanarak web sitesinde:
►Kimlik/iletişim bilgilerinizde değişiklik (örneğin şifre değişikliği veya adres değişikliği) yapabilirsiniz.
►Kayıt bilgilerinizi görebilirsiniz.
►Kayıt değişikliği veya iptali yapabilirsiniz.
►Skorunuzun gönderilmesini istediğiniz kurumlara ekleme yapabilirsiniz.
►Önceden verdiğiniz kurum bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
►Skorlarınızı görebilirsiniz.
Sınav gününden önce online profil sayfanıza girerek kayıt onay belgenizi basmanız gerekir. Test merkezinde
değişiklik durumunda (örneğin sınav binasının belirtilenden farklı olması ) profil sayfanızda gerekli değişiklik
yapılacaktır.
KAYIT OLURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
► Skorunuzun gönderilmesini istediğiniz kurumları online kayıt sırasında belirtmeniz gerekir. Kayıt olurken
belirtmeyip daha sonra belirttiğinizde ek ücret talep edilecektir. Skorunuzun gönderilmesini istedİğiniz kurumları
sınav merkezinde seçemezsiniz. Kayıt olurken verdiğiniz skor gönderim bilgilerini sınav gününden bir gün önce
en geç saat 10.00’a (P.M.) kadar online olarak değiştirebilirsiniz. Kurum kodlarını www.ets.org web sitesindeki
TOEFL linkine tıkladığınızda açılacak “Learners and Test Takers” sayfasında bulabilirsiniz.
► Kayıt olurken kullandığınız kimlik bilgileriyle sınav merkezinde yanınızda getireceğiniz esas kimlik belgesindeki
bilgilerin aynı olmasına dikkat ediniz. Sınav kayıt belgelerinizle kimlik bilgileriniz uymadığı takdirde sınava

girmenize izin verilmez ve sınav için ödediğiniz ücret iade edilmez. Bilgilerinizi yanlış verdiyseniz, sınav
gününden bir gün önce en geç saat 10.00’a kadar kimlik bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.
► Sınav merkezleri dolabileceğinden erken kayıt olmanızda fayda var.
► Sınava, skorlarınızı vereceğiniz kurumun başvuru tarihlerine yetiştirebileceğiniz bir tarihte girmenizi öneririz.
► Kayıt hakkınız bir başkasına devredilemez. Sizin kaydınızı kullanarak bir başkası sınava giremez.
► Sınav merkezinde TOEFL iBT sınavı için kayıt yapılamaz. Sınav merkezine gitmeden önce kayıt işlemlerinizin
tamamlanmış olması gerekir.
SINAV TARİHLERİ VE KAYIT SÜRELERİ
► Erken kayıt dönemi, (sınav günü hariç) sınavdan yedi gün önce sona erer. Geç kayıt dönemi, (sınav günü
hariç) sınavdan üç gün önce sona erer. Örneği, sınava 14 Ekim Cumartesi günü girecekseniz, gecikme bedeli
ödemeden kayıt olabileceğiniz en geç tarih 7 Ekim Cumartesi’dir. Posta ile kayıt olduğunuz takdirde kayıt
formunun en geç dört hafta önce elinize geçmesi gerekir.
SINAV TARİHLERİ
Online kayıt sayfasında sınava gireceğiniz merkezi seçtiğinizde, hangi tarihlerde sınava girebileceğinizi
görebilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nde 2006 yılında yapılacak TOEFL iBT sınav tarihleri ve saatleri aşağıdaki
şekildedir:
Sınav Tarihi
26 Mayıs 2006 Cuma
2 Haziran 2006 Cuma
9 Haziran 2006 Cuma
7 Temmuz 2006 Cuma
21 Temmuz 2006 Cuma
4 Ağustos 2006 Cuma
18 Ağustos 2006 Cuma
1 Eylül 2006 Cuma
15 Eylül 2006 Cuma
6 Ekim 2006 Cuma
18 Ekim 2006 Çarşamba
3 Kasım 2006 Cuma
10 Kasım 2006 Cuma
17 Kasım 2006 Cuma
20 Kasım 2006 Pazartesi
8 Aralık 2006 Cuma
15 Aralık 2006 Cuma

Sınav Saati
16:00
11:00
18:00
12:30
11:00
12:30
11:00
12:30
11:00
11:00
17:30
11:00
16:00
11:00
17:30
12:30
11:00

SINAV MERKEZLERİ
Online kayıt sayfasında, gireceğiniz ülkeyi ve sınav türü olarak iBT'yi seçtiğinizde sınav merkezlerini
görebilirsiniz. Sınava Boğaziçi Üniversitesi'nde girmek için ülke olarak Türkiye, şehir olarak İstanbul iBT
seçimini yaptıktan sonra sınav yeri olarak sadece "İstanbul"u seçmeniz gerekir. İstanbul linki altındaki sınav
merkezleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'ni bulabilirsiniz.
SINAV TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ VEYA İPTALİ
Sınav tarihinde değişiklik veya sınav iptalleri, en geç (sınav tarihi hariç) sınav tarihinden üç gün önce yapılmalıdır.
Örneğin, Cumartesi günü yapılacak bir sınav için en geç Salı günü değişiklik yapılmalıdır. Sınav değişikliği üç
gün içinde bildirilmezse sınav ücretiniz geri ödenmez. Sınav merkezi yöneticileri, sınav tarihinde değişiklik
yapmaya yetkili değildir.

Sınav tarihinizi değiştirmek için gerekli bilgiler:
► Kayıt numaranız
► Kayıt için kullandığınız ad soyad bilgileriniz.
Sınav tarihi değişikliği için 40 $ bedel alınır. Ödemenin kayıt değişikliğinden önce gönderilmesi gerekir.
► Online kayıt sistemini kullanarak sınav tarihi değişikliği yapılabilir.
► Posta veya e-mail yoluyla sınav tarihinde değişiklik yapılamaz.
► Sınav tarihinde değişiklik veya iptal işlemini sınav tarihinden üç gün önce (sınav tarihi hariç) yapmazsanız
sınav ücretiniz geri ödenmez.
SINAV ÜCRETİNİN İADESİ: Sınav tarihini belirtilen süre içerisinde iptal ettiğiniz takdirde, sınav ücretinin yarısı
iade edilir. Kalan kısmı, kayıt masrafları ve kaydınızın sınav merkezinde saklanması için tutulacaktır. Geri
ödemeler ABD Doları cinsinden yapılır. Nakit geri ödeme yapılmayacaktır. Kayıt işlemlerini kurallara uymayan
şekilde ve/veya eksik kimlik belgesi ile yaptığınız takdirde hiçbir geri ödeme yapılmaz.
►Kredi kartıyla yapılan ödemeler yine otomatik olarak kredi hesabına aktarılır.
SINAV VE HİZMET ÜCRETLERİ
Sınav ücretleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Online kayıt sayfasında, sınav ücreti belirtilmektedir.
25 $

Geç kayıt olanlar için gecikme bedeli

40 $

Sınav tarihi değişikliği bedeli

20 $

İptal edilen iBT skorunun yeniden değerlendirilmeye alınması

17 $

Skorunuzun gönderileceği kurumlarda ekleme ve değişiklik

60 $

TOEFL iBT Speaking veya Writing bölümünün yeniden değerlendilmesi

120 $ TOEFL iBT Speaking ve Writing bölümünün yeniden değerlendirilmesi
20 $

Geri dönen kontroller için ücret (basılı veya elektronik)

Ücretler herhangi bir uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Gerekli olduğunda vergi eklenebilir.
Ödemeleri nakit yapmayınız. Banka çekleri kabul edilmeyecektir.
TERCİH EDİLEN ÖDEME BİÇİMLERİ
► Kredi kartı (online kayıt için gereklidir) – American Express, Discover, JCB, MasterCard veya VISA.
► ABD bankalarında hazırlanmış elektronik çek (e-çek): Yalnızca ABD bankalarında hesabı bulunanlar bu
ödeme yöntemini kullanabilir.
GEÇERLİ PARA KURLARI
Ödemeler, ABD Doları ve kredi kartıyla veya aşağıdaki para kurlarından biriyle yapılmalıdır. Aşağıdaki kurlardan
farklı bir para ile ödemeler kabul edilmeyecektir.
Avustralya Doları, Euro, Norveç Kronu, British Pound, Hong Kong Doları, Singapur Doları, Kanada Doları, Japon
Yeni, İsveç Kronu, Danimarka Kronu, Yeni Zelanda Doları, İsviçre Frankı.
►Yukarıda listelenen para kurları Telegraphic Transfer Selling (TTS) sistemiyle ABD Doları'na dönüştürülmelidir.
►Yapılan geri ödemeler ABD Dolar’ı cinsinden yapılacaktır.

KİMLİK BELGELERİYLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sınav günü istenen özelliklere uygun bir kimlik belgesi bulundurulması şarttır. Gerekli kimlik belgesini
yanında bulundurmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Eksik belge nedeniyle giremediğiniz
sınav için ödediğiniz ücret iade edilmez.

TÜM SINAV ADAYLARININ UYMASI GEREKEN KOŞULLAR
► Sınava kabul edilmeniz için yanınızda imzanızın ve fotoğrafınızın bulunduğu kabul edilebilir ve geçerli bir
kimlik belgesi bulunmalıdır; fotokopi belgeler kabul edilmeyecektir. İstenen koşullara uyulması zorunludur. Sınav
merkezine kimlik belgesi olmadan geldiğiniz takdirde, sınava giriş kabul edilmez ve sınav ücreti iade edilmez.
► Sınava kaydolurken sınavda yanınızda getireceğiniz kimlik belgenizdeki kimlik bilgilerini kullanın. Kimlik
belgenizdeki ad soyad bilgileriyle kayıt belgenizdeki ad soyad bilgileri birbirinie tam olarak uymalıdır. Kayıt
olurken takma ad kullanmayınız. Kayıt belgesiyle kimlik belgesindeki bilgileri birbirini tutmayan adaylar sınava
alınmayacaktır. Kolej veya üniversiteye başvurduğunuz takdirde, başvuru belgenizdeki ad soyad bilgilerini
kullanınız.
► Kayıt onay belgenizdeki ad soyad bilgilerinizi kontrol ediniz. Kayıt onay belgenizdeki ad soyad bilgileriniz
kimlik belgenizden farklıysa TOEFL Web Sitesine girerek sınav tarihinden önce kimlik bilgilerinizi düzeltiniz.
► İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYACAKTIR – Sınav öncesi kimlik kontrolünde sadece telafuz hataları
düzeltilebilir. Eğer herhangi bir sebeple -örneğin evlilik sebebiyle- ad soyad bilgileriniz değiştiyse bile, kayıt
belgenizdeki ad soyad bilgilerinin bulunduğu bir kimlik bulundurmanız zorunludur. Aksi takdirde sınava girmenize
izin verilmeyecektir. Evlilik belgeleri ve boşanma belgeleri kimlik onayı için kullanılamaz.
► Sınav merkezi gerekli gördüğü takdirde ikinci bir kimlik belgesi gösterilmesi zorunludur. Kimlik belgeniz yeterli
görülmediği takdirde, sınavınız iptal edilir ve ödenen ücret iade edilmez.
► Kimlik belgeniz, sınavdan önce, sınava gireceğiniz bilgisayar başına oturtulmadan önce sınav merkezi
personeli tarafından kontrol edilir. Sınav yöneticisi, fotoğraflı kimlik belgesinin size ait olup olmadığından emin
olmak için imzanızı kontrol eder. Sınav yöneticisi, bu işlemi her sınav arasının öncesinde ve bitiminde
tekrarlayacaktır.
► Sınava alınmanız, kimlik formunuzun geçerli olduğu ya da skorlarınızın bildirileceği anlamına gelmez. Şüphe
içeren tüm kimlik bilgileri ETS merkezi tarafından yeniden incelenmeye alınabilir.
► Kimlik belgenizdeki fotoğraf yeni çekilmiş ve tanınabilir olmalıdır.
KABUL EDİLECEK ESAS KİMLİK BELGELERİ
Fotoğraflı ve imzalı pasaport
Fotoğraflı ve imzalı sürücü belgesi (ehliyet)
Fotoğraflı ve imzalı Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından verilmiş eyalet kimliği
Fotoğraflı ve imzalı ulusal kimlik
Fotoğraflı ve imzalı askeri kimlik
KABUL EDİLEN İKİNCİ KİMLİK BELGELERİ
Esas kimlik belgenizde fotoğraf veya imzanızın eksik olması durumunda ikinci bir kimlik belgesi bulundurmanız
zorunludur. Eksik imza veya fotoğraf yerine kullanacağınız ikinci kimlik belgesi
* hükümet onaylı, geçerlilik tarihi geçmemiş, pasaport, sürücü belgesi, nüfuz cüzdanı, hükümet kimliği, askeri
kimlik (İstisnalar: Bkz. “Kabul Edilmeyen Kimlik Belgeleri.”), öğrenci belgesi, eğitim kurumundan alınmış kayıt
kabul belgesi olabilir. Eğitim kurumlarından alınan belgelerde:
ad soyad
doğum tarihi
yeni çekilmiş ve tanınabilir fotoğraf
okul adı
veriliş tarihi
bilgileri bulunmalıdır. Belge, eğtim kurumunun orijinal antetli kağıdında hazırlanmış olmalı; resmi kaşe ve imza
bulunmalı; belgedeki fotoğrafınız okulun kaşesiyle mühürlenmiş olmalıdır. Eğitim kurumlarından alınan belgeler
veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

KABUL EDİLMEYEN KİMLİK BELGELERİ
► Süresi geçmiş tüm kimlik belgeleri,
► Uluslararası sürücü belgeleri,
► Üyelik kartları,
► Uluslararası öğrenci kimliği,
► Her türlü kredi kartı,
► Noter tarafından hazırlanmış yazı veya belgeler,
► Sosyal sigorta kartları,
► İşyri kimlik kartları,
► Acemi veya veya geçici kimlik belgeleri (örneğin geçici sürücü belgesi)
► Her türlü kimlik fotokopisi.
Bu koşullara uygun kimlik belgeniz bulunmadığı takdirde, kimlik belgesiyle ilgili sorularınız için kayıt olmadan
önce ETS Test Doğrulama Ofisi’yle bağlantı kurmanız gerekir (1-609-406-5430, faks: 1-609-406-9709, veya email: TSReturns@ets.org). Kayıt olmadan önce Test Doğrulama Ofisi’yle bağlantı kurmadığınız ve sınava
alınmadığınız takdirde sınav ücretiniz iade edilmez.
VATANDAŞI OLDUĞUNUZ ÜLKEDE SINAVA GİRİYORSANIZ
Esas kimlik belgenizde fotoğraf ve imza bulunduğu takdirde bir tane kimlik belgesi yeterlidir. Bkz.: Kabul Edilen
Kimlik Belgeleri. Bununla birlikte, sınav merkezi kimlik belgenizi yeterli bulmazsa, kabul edilen ikinci bir kimlik
belgesi bulundurmanız zorunludur.
Esas kimlik belgenizde imza bulunmadığı takdirde, kimlik belgesini imzalayın veya kabul edilen ikinci bir kimlik
belgesi gösterin. İkinci kimlik belgesinin süresi dolmamış olmalıdır ve yeni çekilmiş, tanınabilir bir fotoğrafınızla
imzanız bulunmalıdır.
YURTDIŞINDA SINAVA GİRİYORSANIZ
Esas kimlik belgesi olarak pasaport bulundurulması zorunludur (Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkeleri
vatandaşları hariç). Bu koşullara uymadığınız takdirde, ETS sınav sonucunuzu otomatik olarak iptal eder.
Pasaportunuz İngilizce harfleriyle yazılı değilse, kabul edilen ikinci kimlik belgesi bulundurulması zorunludur. Bu
belgede de yeni çekilmiş, tanınabilir bir fotoğraf ve imza bulunması gerekir.
Pasaportunuzda imza bulunmadığı takdirde, pasaportunuzu imzalayın veya kabul edilen ikinci kimlik belgeleri
listesine uygun ikinci bir kimlik gösterin. ABD askeri personeli, ABD askeri kimliğini gösterebilirler. Askeri kimlikte
imza bulunmadığı takdirde ikinci bir kimlik belgesi gösterilmelidir.

SINAV SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
SINAV MERKEZİNE GELİRKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER
► Sınava kaydolurken kullandığınız kimlik bilgilerinize uygun, imzalı ve fotoğraflı kabul edilebilir ve
geçerli kimlik belgesi. Kimlik belgeniz, sınava alınmadan önce kontrol edilecektir. Kayıt olurken kullandığınız ad
soyad bilgileriyle kimlik belgenizdeki ad soyad bilgileri birbirini tutmalıdır. Kimlik belgeleriyle ilgili dikkat edilmesi
gereken hususlar yukarıda açıklanmıştır.
► Sınav kayıt numaranız. Kayıt olduğunuzda tarafınıza belirtilecektir. Sınav gününden önce, online profil
sayfanıza girerek kayıt onay belgenizin çıktısını almanız gerekir. Sınav merkezinde bir değişiklik olduğunda
(örneğin sınav binasında değişiklik vs.) online profil sayfanızda güncellenecektir, takip etmeyi unutmayın.
GENEL KURALLAR
► Sınav tarihiyle ilgili değişiklik taleplerinizi sınav merkezi yöneticilerine iletmeyiniz.

► Tüm oda ısılarına uyum sağlayabilecek şekilde giyininiz.
► Sizinle birlikte sınav merkezine gelen arkadaşlarınız veya akrabalarınız sizi sınav merkezi içerisinde
bekleyemez veya sınav sırasında sizinle bağlantı kuramaz. Sınav sırasında ETS'nin yetkili gözlemcileri dışında
hiçkimse sınav salonuna giremez.
Sınav oturumunun başlatılması, bitirilmesi ve sınav aralarını kapsayan sınav süresi boyunca aşağıdaki talimatları
ve kuralları uygulayınız:
► Sınav merkezinde, tarafınıza bir "Gizlilik Beyannamesi" doldurup imzalatılacaktır. Bu beyannameyi doldurup
imzalamadığınız takdirde sınava girmenize izin verilmez, sınav ücretiniz iade edilmez.
► Sınav salonunda fotoğrafınız çekilecektir. Çekilen fotoğrafınız sınava gireceğiniz bilgisayarda görüntülenecek,
ayrıca skor belgenizde kullanılacaktır. Bilgisayarda doğru fotoğrafın görüntülendiğinden emin olunuz.
► Resmi bir skor belgesi alabilmeniz için hem Reading hem de Listening bölümlerinde en az birer soruya
cevap verilmelidir. En az bir kompozisyon yazılmalı ve en az bir Speaking sorusu yanıtlanmalıdır.
► Sınav sırasında kullanmanız için boş karalama kağıdı verilecektir. Sınav merkezi tarafından verilen tüm
karalama kağıtları sınavdan sonra geri alınır.
► Sınav sırasında bilgisayarınızla ilgili bir problem olduğunda veya sınav yöneticisiyle görüşmek istediğinizde
elinizi kaldırarak çağırın.
KİMLİĞİNİZİN DOĞRULANMASI
Yanınızda kabul edilebilir ve geçerli kimlik belgeleri bulunmalıdır. Ayrıntılı bilgi için "Kimlik Belgeleriyle İlgili Dikkat
Edilmesi Gerekenler" Bölümüne bakınız. Kimlik doğrulama sırasında:
► Parmak iziniz,
► Fotoğrafınız/video kaydınız,
► Diğer elektronik kimlik doğrulama biçimleri kullanılabilir.
Kimlik göstermeyi ve/veya kimliğinizin doğrulanmasını reddettiğiniz takdirde sınava girmenize izin verilmez,
ödediğiniz ücret iade edilmez.
KİŞİSEL EŞYALAR
Kimlik belgesi dışındaki kişisel eşyaların sınav salonuna sokulmasına izin verilmez. Sınavdan önce sınav merkezi
personeli, örneğin cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, dijital ajanda, el çantası ve ders materyali gibi özel
eşyalarınızı nerede saklamanız gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir. Sizden, cep bilgisayarınızdaki bilgileri
boşaltmanız istenebilir. Saklama alanı sınırlı olduğu için yanınızda çok eşya getirmeyiniz. Sınav merkezi
adayların özel eşyalarının sorumluluğunu üstlenmez. Sınav sırasında veya sınav aralarında kişisel eşyalarınızı
almanıza izin verilmez.
OTURMA
Sınav yöneticisi sizi uygun yere oturtacaktır.
ZAMANLAMA
► Sınavdan önce, zamanın işlemediği bölümler için ayrılan maksimum süre 30 dakikadır. Zamanlamasız
bölümlerin amacı, sınavdan önce Internete dayalı sınava hazırlanmanız için gerekli bilgileri almanızı sağlamaktır.
Zamanlamasız bölümlerde başka bir işle uğraşmayınız. Kurallara uygun olmayan davranışlar ETS'ye
bildirilecektir; sınav yöneticisi, talimatlara uygun davranmadığınız takdirde sizi sınav salonundan çıkarmaya ve
sınavınızı iptal etmeye yetkilidir.
► Sürenizi kendi saatinize bakarak ayarlayabilirsiniz, ancak bilgisayardaki süre resmi zaman göstergesidir.
► Süreyi takip etmek için alarmlı saatlerin ve cep telefonlarının kullanılmasına izin verilmez.
► Sınav için verilen süre dolduktan sonra sınava veya herhangi bir bölümüne devam etmenize izin verilmez.

ARA VERMEK, KOLTUKTAN KALKMAK
► Sınav oturumunda 10 dakikalık bir ara verilir. Bu süreyi aştığınızda, sınavınız veya skorunuz iptal edilebilir.
► Verilen aranın dışında bir zamanda kalkma ihtiyacı hissettiğinizde elinizi kaldırarak sınav yöneticisine haber
verin. Sınav süresi işlemeye devam edecektir. Sınav salonundan çıkmak zorunda olduğunuzda, salondan
çıkmadan önce ve salona tekrar girdiğinizde sınav yöneticisine kimlik belgenizi gösterin.
► Sınav sırasında veya sınav aralarında cep telefonunuzu almanıza izin verilmez.
GECİKEN VEYA ERTELENEN SINAVLAR
Olumsuz hava koşulları veya sınav yöneticileriyle ETS'ye bağlı olmayan durumlardan dolayı sınavın başlaması
gecikebilir veya ertelenebilir. Sınav oturumunuz iptal edilir veya sınav skorunuzun bildirilemeyeceği şekilde
gecikirse,
► Sınavı ücretsiz olarak tekrar alabilir veya tüm sınav ücretini iade alabilirsiniz
► Sınav merkezine gelirken yaptığınız harcamaların -makul ve belgelenmiş olması şartıyla- tazminini talep
edebilirsiniz.
► Harcamalarınızın tazmini için esas sınav tarihinizden itibaren 30 gün içerisinde TOEFL Servisleriyle bağlantı
kurmanız gerekir. Masraf tazmini taleplerinizde:
► Ad soyad
► Doğum tarihi
► Posta adresi
► Gün içinde ulaşılabilecek telefon numarası
► e-mail adresi
► Esas sınav tarihi
► Kayıt numarası
► Sınav merkezinde meydana gelen olayın kısa özeti belirtilmelidir...
ETS, talebinizin uygunluğunu belirleyecektir. Kabul edilen masraf tazminleri ABD Doları cinsinden ödenir.
SINAV MERKEZİNDEN ÇIKARILMA
Sınav yöneticisi, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdaki gibi ihlallerde sınav oturumunuzu iptal etme ve/veya
skorunuzu iptal etme yetkisine sahiptir.
► Başkasının yerine sınava girmeye veya yerine başkasını sınava sokmaya teşebbüs etmek
► Kabul edilir kimlik belgesi bulundurmamak
► Sınava, sınavın bir bölümüne veya sınavla ilgili bir bilgiye usulsüz şekilde erişmek
► Sınav sırasında veya sınav arasında telefon veya cep telefonu kullanmak
► Sınavla bağlantı halindeyken herhangi bir mekanik kalem, tükenmez kalem, çağrı cihazı, alarm cihazı, hesap
makinesi, hesap makineli saat, kitap, broşür, not, cetvel, fosforlu kalem, kulaklıklı stereo veya radyo, cep
telefonu, alarmlı saat, kronometreli saat, sözlük, çeviri cihazı, cep bilgisayarı, dijital ajanda cihazı ve her türlü
küçük elektronik eşya veya fotoğraf cihazını kullanmak
► Rahatsızlık yaratmak (rahatsız edici hiçbir davranışa izin verilmeyecektir; hangi davranışın rahatsız edici
olduğuna karar vermek sınav yöneticisinin takdirindedir)
► Sınav sırasında yardım almaya veya yardım etmeye teşebbüs etmek. Sınav sırasında hiçkimseyle iletişim
kurulamaz. Sınav sırasında ve/veya sınav arasında sınav içeriğini tartışmak veya paylaşmak yasaktır. Sınav
içeriğinin sınavdan sonra tartışılması ve paylaşılması da yasaktır.
► Herhangi bir sınav içeriğini, karalama kağıdını veya sınavla ilgili herhangi bir notu yok etmek veya yok etmeye
kalkışmak. Sınavın veya herhangi bir bölümünün içeriği hiçbir şekilde kaldırılamaz, yeniden oluşturulamaz,
ve/veya hiçbir şekilde (örneğin fotokopi ile, sözlü olarak veya elektronik araçlarla) başka bir şahsa veya tüzel
kişiliğe ifşa edilemez.
► Yetkiniz olmadan herhangi bir sınav veya sınav bölümünün içeriğini kullanmak, incelemek veya üzerinde
çalışmak, veya sınav süresi

çağrısından sonra çalışmak.
► Bilgisayarı kurcalamak
► Sınav sırasında veya sınav arasında izin verilmeden sınav salonunu veya sınav merkezi çevresi terk etmek
► Sınav merkezine silah getirmek
► Sınav salonuna yiyecek, içecek veya tütün ürünleri sokmak
► Sınav sırasında çok uzun aralar vermek veya ara süresini uzatmak. Sınav yöneticileri, normal ara dışındaki
araları yakından takip etmek ve uzun ara veren veya ara süresini uzatan sınav adayını bildirmek zorundadır.
► Sınav bülteninde yer alan, yönetici tarafından verilen veya herhangi bir sınav materyalinde belirtilen bir sınav
kuralını ihlal etmek
ETS, sınav kurallarına veya yöneticinin talimatlarına uyulmadığı takdirde, -gelecekte sınav almanızı engellemek
ve/veya skorlarınızı iptal etmek dahil- (bunlarla sınırlı olmamak üzere), her türlü işlemi yapma hakkına sahiptir.
Skorlarınız iptal edildiği takdirde size bildirilmeyecek ve sınav ücretiniz iade edilmeyecektir.

SINAV SKORLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
SINAV ADAYININ SKOR KAYDI/RESMİ SKOR SONUCU
TOEFL sınavı için ödediğiniz ücrete dahil olarak:
► Bir adet basılı ve bir adet internet üzerinden olmak üzere sınav sonucu tarafınıza bildirilecektir.
► Sınava kayıt olurken belirtilmiş olması şartıyla, sınav sonucunuzun gönderilmesini istediğiniz 4 kurum veya
makama ETS tarafından sınav sonuç belgesi gönderilecektir.
TOEFL iBT online kayıt sistemini kullanarak, sınav tarihinden bir gün önce en geç saat 10.00'a (P.M.) kadar skor
gönderilecek kurumlara ekleme veya çıkarma yapılabilir. ETS, sınava girdiğiniz tarihten 15 iş günü sonra, size bir
adet sonuç belgesi ve gönderilmesini istediğiniz kurumlara birer adet resmi sonuç belgesi gönderir. Postalanacak
basılı skor belgesinde her bölümde aldığınız sonuçlar ve toplam skor yer alır.
SKOR BELGESİNİN POSTALANMASI VE İNTERNET ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ
Skorlar, sınava girdiğiniz tarihten 15 iş günü sonra TOEFL iBT online kayıt sistemiyle öğrenilebilir, daha sonra
size ve seçtiğiniz kurumlara postalanır. Skorlarınızı online olarak öğrenebilmeniz için online kayıt olurken
kullandığınız kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi kullanmanız gerekir. TOEFL CBT'den farklı olarak, bu sistemde,
sınavınız bittiğinde resmi olmayan bir skor verilmeyecektir. Boğaziçi Üniversitesi'nin TOEFL iBT sınav
tarihlerinden bazıları* ve bu tarihlerdeki sınav skorlarının gönderileceği tarihler örnek verilecek olursa:
SINAV TARİHİ
SKORUN (POSTAYLA VE INTERNET ÜZERİNDEN) BİLDİRİLECEĞİ TARİH
7 Temmuz 2006, Cuma 28 Temmuz 2006 Cuma
21 Temmuz 2006, Cuma 11 Ağustos 2006, Cuma
4 Ağustos 2006, Cuma 25 Ağustos 2006, Cuma
18 Ağustos 2006, Cuma 8 Eylül 2006, Cuma
* Listenin tamamını TOEFL iBT Bilgi ve Kayıt Bülteni'nin arka kapağında bulabilirsiniz...
Sınav sonuçları hiçbir şekilde daha önce öğrenilemez. Postayla gönderimlerde, bu 15 iş gününden
oluşan süreye ABD içi yerlere 7 ila 10 gün, diğer ülkelere artı birkaç gün daha posta süresi de hesaba
katılmalıdır.
ETS, sınav sonucunu en güncel adres bilgilerinize gönderir. Skorlarınız adresinizden geri döndüğü takdirde
TOEFL Servisleri sonucu ancak yeni bir adres bildirildiği takdirde postalar. Adresiniz, sınava girdiğiniz tarihten
sonra değişirse, online olarak girip profil sayfanızda adres bilgilerinizi güncelleyiniz veya (TOEFL iBT Bilgi ve
Kayıt Bülteninin 5. Sayfasında "Contact Information" Başlığı altında bulacağınız) TOEFL servisleriyle irtibata
geçiniz.
Ek ücret karşılığında, sınava kaydolurken seçtiğiniz kurumlara ek olarak farklı kurumlara skorunuzun
gönderilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi online, telefon, posta veya faks yoluyla iletebilirsiniz. TOEFL iBT
online kayıt sistemini kullanarak veya TOEFL iBT Bilgi ve Kayıt Bülteni'nin arka sayfasında yer alan Sonuç
Belgesi Talep Formu'nu (Score Report Request Form) kullanarak ek sonuç belgeleri isteyebilirsiniz. Formu,
TOEFL web sitesinde "Learners and Test Takers" bölümünden online olarak da temin edebilirsiniz.

Not: Sınav merkezleri sınav skorlarıyla ilgili herhangi bir kayıt veya basılı belge veremez.
TOEFL iBT SKORLARININ AÇIKLAMASI
Skorlarınız, sınav soruları karşısındaki performansınıza göre belirlenir. Resmi bir sonuç belgesi alabilmek için
Listening ve Reading bölümlerinden en az birer soruya cevap verilmesi, en az bir kompozisyon yazılması ve en
az bir speaking görevinin tamamlanması zorunludur. İnternete dayalı sınavda dört bölüm skoru ve bir toplam
skor bulunmaktadır:
► Reading (0-30)
► Listening (0-30)
► Speaking (0-30)
► Writing (0-30)
► Toplam Skor (0-120)
Sınav sonuç belgesinde sayısal sonuçlara ek olarak, performans düzeyinizi ve verilen skor sınırlarına göre sınav
adaylarının tamamlayabileceği görevleri tanımlayan bir performans geribildirimi (feedback) yer alır.
SKORLARIN İPTAL EDİLMESİ
Sınav sona erdiğinde, skorlarınızı iptal etme seçeneğiniz olacaktır. Sadece bir bölümün skoru iptal edilemez,
tüm sınav skoru sözkonusudur. Her ne kadar skorları iptal etme seçeneğiniz olsa da, emin olmadan acele
karar vermemenizi öneririz. Sınav sonucu, gönderilmesini istediğiniz kurumlara ancak siz istediğinizde
gönderilecektir.
Skorlarınızı iptal ettiğiniz takdirde sonuçlar hiçbir kuruma gönderilmeyecek, herhangi bir geri ödeme de
yapılmayacaktır. İptal edilen skorlar sabit kayıtlardan silinir. Sınavı tekrar almak istediğiniz takdirde baştan kayıt
olup yeniden ücret ödemeniz gerekir.
İptal edilen skorunuzun yeniden işleme sokulmasını istiyorsanız; sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
ETS'ye bildirmeniz gerekir. Bunun için TOEFL servislerini arayabilir, faks veya yazılı dilekçeyle başvurabilirsiniz.
TOEFL iBT skorunuzun yeniden işleme sokulmasının bedeli 20 ABD Doları'dır. Başvurunuz aşağıdakileri mutlaka
içermelidir:
► Ad Soyad
► Doğum Tarihi
► Güniçi Telefon Numarası
► Kayıt Numarası
► Ödeme
Skorlar, talebinizin iletilmesinden yaklaşık iki hafta sonra yeniden işleme sokulur ve online olarak bildirilir.
Skorlarınızın postayla tarafınıza ve seçtiğiniz kurumlara gönderilmesi online olarak aldıktan kısa bir süre sonra
gerçekleşir.
İLAVE RESMİ SKOR BELGESİ İSTENMESİ
Kayıt sırasında belirtmediğiniz kurumlara daha sonra ilave sonuç belgesi gönderilmesini talep edebilirsiniz. İlave
sonuç belgeleri TOEFL online kayıt sisteminden online olarak istenebilir veya TOEFL iBT Bilgi ve Kayıt
Bülteni'nde bulunan Sonuç Belgesi Talep Formu (Score Report Request Form) gönderilerek talep edilebilir.
TOEFL web sitesinden bu formu temin edebilirsiniz (www.ets.org/toefl). Sonuç belgesi postalandığında,
tarafınıza bildirilir.
Eksik bilgi ve ödeme ile gönderilen Sonuç Belgesi Talep Form'ları geri gönderilir. Talep formu gönderildikten
sonra sonuç belgesinin gönderileceği kurumlarda değişiklik yapılamaz veya talep iptal edilemez. Ödenen ücret
iade edilmez.
Online (Kredi kartı veya elektronik çek gereklidir)
► İlave sonuç belgeleri talebinizden yaklaşık dört ila yedi hafta içinde postalanır.
► Talep edilen her fazladan sonuç belgesinin ücreti 17 ABD Doları'dır.

Posta veya faks ile
► Talebinizi ve ödemenizi tamamlamak ve postalamak için Sonuç Belgesi Talep Formu'nun (Score Report
Request Form) arka sayfasındaki adımları yerine getiriniz.
► İlave sonuç belgeleri, talebinizin alınmasından iki hafta sonra gönderilir.
► Talep edilen her sonuç belgesi için 17 ABD Doları ücret alınır.
► Kredi kartıyla ödeme yapacağınız takdirde, talep formunu 1-610-290-8972 numarasına fakslayabilirsiniz. Kredi
kartı bilgileri eksik olduğu takdirde talebiniz işleme alınmayacaktır. Faksınızın alınmadığını düşünerek aynı talebi
tekrar faksladığınızda formun başına büyük harflerle "ikinci kez" ibaresini yazmayı unutmayınız. Bu şekilde,
talebinizin yeni bir talep olarak algılanmasını ve kredi kartınızdan ikinci kez çekim yapılmasını önlemiş olursunuz.
Öneriler
► Talebinizi yazılı mektup ile bildirmeyiniz
► Sadece "kayıt olurken belirtmediğiniz" kurumların kodlarını işaretleyiniz.
► Bir formda en fazla sekiz kurum belirtebilirsiniz. Daha fazla kurum için ikinci bir form kullanınız.
► Formu imzalamayı ve tarih yazmayı unutmayınız.
► Sadece kabul edildiği şekilde ve doğru tutarda ödeme yapınız (sadece ödemesi yapılan talepler için kurumlara
sonuç belgesi gönderilir).
Skorların Geçerlilik Süresi
► TOEFL sonuçları iki yıl geçerlidir. İki yıldan fazla bir süreden önce girilen TOEFL sınavına ait skorlar talep
edilemez.
► İki yıldan fazla bir süre önce girilen TOEFL sınavına ait skorların kurumlara gönderilmesini talep ettiğinizde
yeniden sınava girmeniz gerekir.
SKORLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
Writing ve Speaking bölümlerine ait skorların yeniden değerlendirilmesini talep ettiğiniz takdirde, sınava girdiğiniz
tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmanız gerekir. Skorların yeniden değerlendirilmesi talebini Writing ve
Speaking bölümleri için ayrı ayrı yapabileceğiniz gibi her iki bölüm için birlikte de yapabilirsiniz. Her sınav için
sadece bir kez talepte bulunulabilir. Örneğin Speaking bölümünün yeniden değerlendirilmesini talep edip daha
sonraki bir zamanda Writing bölümünün yeniden değerlendirilmesini talep edemezsiniz. Writing veya Speaking
için yeniden değerlendirme talebinin ücreti 60 ABD Doları'dır. Her iki bölümün yeniden değerlendirilmesini talep
ettiğinizde 120 ABD Doları ödemeniz gerekir.
TOEFL iBT Speaking ve Writing bölümleri uzmanlar tarafından yeniden değerlendirilecektir. Yeniden
değerlendirme sonucunda sınavda aldığınız sonuç değişmezse, yazılı olarak tarafınıza bildirilir. Eğer yeniden
değerlendirme sonucunda skorlarda herhangi bir değişiklik olursa, yeniden düzenlenmiş bir sonuç belgesi
gönderilir. Yeniden düzenlenmiş resmi sonuç belgeleri ayrıca kayıt sırasında belirttiğiniz kurumlara da gönderilir.
Geçerli sonuç belgeniz, yeniden düzenlenmiş olan belgedir.
Yeniden değerlendirme talebi için TOEFL iBT Kayıt ve Bilgi Bülteni'nde bulunan Yeniden Değerlendirme Talep
Formunu (Rescore Request Form) doldurup gerekli ödeme ile birlikte form üzerindeki adrese gönderiniz. Kredi
kartıyla ödeyeceğiniz takdirde formu fakslayabilirsiniz.
Yeniden değerlendirme işlemi, Yeniden Değerlendirme Talep Formunu (Rescore Request Form) ve ücreti
gönderdikten üç hafta sonra sonuçlanır.

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü TOEFL MERKEZİ
Güney Kampüs Yabancı Dillek Yüksekokulu Binası 3. Kat No: 406
Tel: 0212 263 02 36 & 0212 359 73 78
web: www.transint.boun.edu.tr/toefl e-posta: toefl@boun.edu.tr

