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TOEFL Nedir?
TOEFL, İngilizce konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerisini 
ölçmeye yarayan ve dünya çapında geçerliliği olan bir sınavdır.

Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurunuzu ets.org üzerinden tarih, şehir ve sınav merkezi 
seçerek yapabilirsiniz.

Nasıl Uygulanır?
TOEFL İşlemleri, sınav merkezine gelen adayların fotoğraf çekimi 
ile başlar. Adayların sınav kabinleri sistem tarafından belirlenir. 
Sınavda ihtiyaç duyulan malzemeler (kâğıt, kalem gibi) 
merkezimiz tarafından sağlanır. Tüm adaylar hazır olunca sistem 
açılır ve adaylar ekrandaki talimatları okuyarak sınava başlarlar. 
Sınav salonuna, aday sayısına bağlı sayıda sınavı yöneten 
öğretim görevlisi (admin ) atanır. Sınav okuma, yazma, dinleme 
ve konuşma becerilerini ayrı ayrı bölümler halinde test edilir.  
Her beceri için belli bir süre verilen sınav, aralar ile birlikte 
yaklaşık 270 dakika sürer.  Süre dolduğunda ise ekranlar 
otomatik olarak kapanır. Sınav sonrası değerlendirme ve 
puanlama, Amerika menşeili bir firma olan ETS tarafından
yapılır.



Atılım TOEFL Merkezi

Biri 56 diğeri 26 olmak üzere toplam 82 adayın aynı anda 
sınava girebileceği 2 laboratuvar ile hizmet veren Atılım 
TOEFL Merkezi,  yüksek tavanlı, ferah mimarisi, özel perdeler 
ile kontrol edilebilen gün ışığı ve ses yalıtımlı sınav 
kabinleri ile adaylara konforlu bir sınav deneyimi sunuyor. 
Özel mikrofonlu kulaklıklar, 22 inç ekranlar ve 8gb hızında 
donanımlı yeni bilgisayarlar sayesinde sınavınız için 
ihtiyacınız olan her şeyi yüksek standartlarda sağlayan 
Atılım TOEFL Merkezi, kesintisiz elektrik ve internet 
bağlantısı ile de güvenilir bir sınav ortamı sağlıyor.

TOEFL Sınavında 10 Yıllık Deneyim ve Günün Teknolojisi ile
ATILIM ZAMANI!

Ek Hizmetler

• Uzun sınav süresi boyunca adayların yiyecek, içecek ve dinlenme 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için merkezin karşı tarafında hafta 
sonları da kesintisiz hizmet veren geniş bir food-court, sınav 
süresince eşyalarını güvenle muhafaza edebilecekleri şifreli dolaplar 
ve şahsi araçları ile gelen adaylar için geniş ve özel güvenlikli 
otopark mevcuttur.

Ulaşım 

• Merkezimiz, Atılım Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan 
Yabancı Diller Yüksekokulu giriş katında bulunmaktadır.

ATILIM TOEFL  MERKEZİ BÜTÜN İHTİYAÇLARINIZ
DÜŞÜNÜLEREK TASARLANDI.

• Türkiye’nin en büyük ve modern TOEFL merkezi

• Şehrin içinde %100 sessiz ortam

• Adayların TOEFL IBT konuşma ve dinleme 
bölümlerinden en verimli şekilde faydalanması için 
tasarlanmış özel kabin yalıtım sistemi

• Modern ışıklandırma sistemi

• Yalnız TOEFL sınavı için gelen adayların
kullanımına açık lavabo ve tuvaletler

• Güvenli bir sınav ortamı için
sınav salonlarında görevli
özel güvenlik

TOEFL Sınavında 10 Yıllık Deneyim ve
Günün Teknolojisi ile ATILIM ZAMANI!


