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Test Hakkında 
 

• IELTS dünyada 800 test merkezinde her ay 4 

defa yapılan İngilizce seviye belirleme 

sınavıdır.  

• Akademik ve Genel Test olarak iki sınav 

çeşidi vardır.  

• Her iki test çeşidinde de adaylar aynı dinleme 

ve konuşma bölümlerine girerler, fakat yazma 

ve okuma bölümleri farklıdır. 

 



Testin İçeriği 
• Adayların testteki performansına göre her bölüm için 

1-9 arası puan verilir.  

• 4 bölümden alınan puanlar sonunda İngilizce seviyeniz 

1-9 puan aralığında değerlendirilir. 

• Test merkezine bağlı olarak konuşma bölümü sınavı 

aynı gün alınabilir ya da diğer bölümlerden bir hafta 

önce ya da sonra olabilir. 

• Akademik Test üniversitelere giriş için almanız 

gereken testtir. 

• Genel Test ise daha çok iş ve sosyal ortamlarda 

kullanmak için İngilizce seviyenizi ölçmeye yöneliktir. 

 



Testin İçeriği 

Testin Bölümleri Testin Bölümleri ile İlgili Bilgi 

Genel Eğitim Okuma 3 Kısımdan oluşur. 

60 Dakika verilir. 

40 Soru 

Akademik Okuma 3 Kısımdan oluşur. 

60 Dakika verilir. 

Genel Eğitim  Yazma 2 Kısımdan oluşur. 

60 Dakika verilir. 

Akademik Yazma 2 Kısımdan oluşur. 

60 Dakika verilir. 

Dinleme 4 Kısımdan oluşur. 

30 Dakika verilir. 

40 Soru 

Konuşma 11-14 Dakika sürer. 



Kayıt Olma 
• IELTS başvuru formunu doldurup test merkezine 

başvurabilirsiniz.  

• Bazı merkezlerde online başvuru yapılması da 

istenebilir. Bunun için test merkezine danışabilirsiniz. 

• Türkiye’deki test merkezleri ve günleri için 

www.ielts.org/test_centre_search  adresini ziyaret 

ediniz. 

• Test ücreti 345 TL’dir.  

• Test 2 yıl geçerlidir. 

• Kayıt için 6 aydan daha eski tarihli olmayacak şekilde 

iki adet vesikalık fotoğraf  gerekmektedir. 

 



Test Günü Değiştirme ya da Testin İptali 

• Test gününe 5 haftadan daha önce iptal ve 

değiştirmelerde paranızdan idari masraflar kesildikten 

sonra iade işlemi yapılabilir.  

• Test gününün olduğu 5 hafta içerisindeki iptal ve 

değiştirmelerde sağlık sorunlarınız olmadığı taktirde 

test ücreti  geri iade edilmez.  

• Eğer bu süre için sağlık raporu gösterebilirseniz yerel 

idari masraflar dışında iade işlemi yapılabilir. 

• Test günü test merkezinde değilseniz paranız geri iade 

edilemez. 

 



Sonuçları Öğrenme 

• Test sonuç raporu test gününden 13 gün 

sonra posta ile adresinize gönderilecektir.  

• Test merkezleri sonuçları telefon, faks ya 

da e-posta ile bildirmez. 

•  Sonuçları IETLS web sitesinden online 

olarak da görebilirsiniz. 

 



Sonuçları Gönderme 

• Test sonucunuzu 5 adrese ücretsiz 

gönderebilirsiniz.  

• Kuryeyle gönderilen sonuçlar için kargo ücreti 

alınır.  

• Eğer sonuçların gönderildiği adres online 

olarak sonuçları kabul ederse sizden hiçbir 

ücret alınmayacaktır.  

• 5’ten fazla sonuç raporu göndermek için her 

adres için 10 TL ve de kargo ücreti ödemeniz 

gerekir. 

 


