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IELTS sınavına kayıt kılavuzu 

Bu kılavuzda, British Council'ın yeni ve gelişmiş kayıt portalını kullanarak IELTS sınavına nasıl 
kaydolacağınızı adım adım anlatacağız.  

 

1. Adım: 

 

 

 

 

 

Girmek istediğiniz IELTS modülünü 
seçin.  
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2. Adım: 

 

 

3. Adım: 

 

 

4. Adım: 

 

5. Adım:  

                              

 

Açılır menüden sınava girmek istediğiniz 
ülkeyi seçin.  

"No" veya "Yes" seçeneklerine tıklayarak 
sınav günü ihtiyacınız olacak özel 
ayarlamalardan bizi haberdar edin.  

Özel ihtiyaçlarınızı nasıl karşıladığımıza dair daha 
fazla bilgi almak için "Read about how we can help 
you" (Size nasıl yardımcı olacağımızı öğrenin) 
butonuna tıklayın. 

IELTS sınavına hangi ayda 
girmek istediğinizi seçin.  

"Choose location" (Sınav yeri seç) butonuna 
tıkladıktan sonra açılır listeden sınav yerini 
seçin.  
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6. Adım:  

 

 

 

 

7. Adım:  

 

 

 

 

 

Sınava girmek istediğiniz şehri 
işaretleyin. Birden fazla sınav yeri 
seçebileceğinizi unutmayın.  

Sınavları görmek için "Search for tests" (Sınav ara) butonuna 
tıklayın.  

Tercihinizden memnun değilseniz bu aşamada sınava gireceğiniz 
ülkeyi veya sınav tarihini değiştirebilirsiniz. Bunun için "Change 
country or dates" (Ülke veya tarihleri değiştir) butonuna tıklamanız 
yeterlidir.  

Ekranda, mevcut sınav tarihlerini gösteren bir 
açılır pencere belirecektir. Buradan sınav tarihi 
veya yerini seçebilirsiniz. 

Seçmek istediğiniz sınav tarihine tıklayın.  

  

Seçtiğiniz sınav yerini gösteren bir açılır pencere 
belirecektir (bu tüm ülkelerde geçerli olmayabilir). 

"Book test" (Sınava kaydol) butonuna tıklayın. 
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8. Adım:  

 

 

9. Adım:  

 

Aşağıdaki bilgileri içeren bir açılır pencere 
göreceksiniz: 

 Seçtiğiniz sınav türü 
 Sınav ücreti 
 Sınav tarihi 
 Sınav yeri 

 

Sıradaki adımlarda Konuşma 
Sınavını (Speaking Test) seçmeniz 
gerekmektedir.  

Bu adımda, girebileceğiniz Konuşma 
Sınavlarını göreceksiniz. 
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10. Adım: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size uygun Konuşma Sınavı tarihini seçin 
ve "Continue booking" (Kayıt işlemine 
devam et) butonuna tıklayın. 

Lütfen dikkat: Seçilen kriterler sizin için 
uygun değilse geri dönüp Yazılı Sınav 
(Written Test) tarihini değiştirebilirsiniz. 
Bunun için "Change date of written 
test" (Yazılı sınav tarihini değiştir) 
butonuna tıklayın.  

Ekranda, katılımcı portalına girebileceğiniz 
bir açılır pencere belirecektir. Hesabınız 
varsa kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. 
Hesabınız yoksa "I’m not registered" 
(Kayıtlı değilim) butonuna tıklayarak 
hesabınızı oluşturun.  
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11. Adım: 

 

 

 

 

 

Hesabınızı oluşturmak için bilgilerinizi girin. 
Bu adımda bir de şifre belirlemelisiniz. 

Uyarı: Hesap açabilmek için 18 yaşını 
doldurmuş olmanız gerekmektedir.  

Tanıtım e-postası alabilmek için şartlar ve 
koşulları okuyun ve "I agree" (Kabul 
ediyorum) butonuna tıklayın.  

Kaydolmak için mavi butona tıklayın.  

Artık hesabınızla oturum açabilirsiniz.  

Dikkat: Bu aşamada zamanlayıcı geri 
sayıma başlamıştır. Zamanlayıcı, seçili 
tarihlere göre kaydınızı tamamlamanız için 
size verilen süreyi göstermektedir. 
Kaydınızı tamamlamak için 25 dakika 
süreniz vardır.  
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12. Adım: 

 

13. Adım: 

 

Bu adımda seçtiğiniz sınav tarihi 
ve yerini görebilirsiniz.  

Devam etmek için "Book test" (Sınava 
kaydol) seçeneğine tıklayın.  

Kimin için kayıt 
yaptırdığınızı seçin.  
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14. Adım: 

 

15. Adım: 

 

 

 

Bilgilerinizin otomatik olarak 
doldurulduğunu göreceksiniz.  

Adres bilgilerinizi doldurduktan sonra "Add 
ID" (Kimlik Ekle) butonuna tıklayın.  
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16. Adım: 

 

17. Adım: 

 

 

 

Kimlik bilgilerinizi girin ve ardından "Add additional 
details" (Ek bilgi ekle) seçeneğine tıklayın.  

Cinsiyetinizi seçin.  
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18. Adım: 

 

19. Adım: 

 

 

Uyruğunuz ve eğitiminizle 
ilgili gerekli bilgileri girin. 
Ardından "Add additional 
details" (Ek bilgi ekle) 
seçeneğine tıklayın.  

Mesleğinizle ilgili gerekli bilgileri 
girin. Ardından "Add additional 
details" (Ek bilgi ekle) seçeneğine 
tıklayın.  
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20. Adım: 

 

 

21. Adım: 

 

 

 

Açılır menüden IELTS 
sınavına giriş sebebinizi 
seçin. Ardından, "Add 
receiving organisation" (Alıcı 
organizasyon ekle) 
butonuna tıklayın.  

Bu adımda sonuçlarınızın 
gönderileceği alıcı 
organizasyonun bilgilerini 
ekleyebilirsiniz. Bu tercihe 
bağlı bir seçenektedir ve 
daha sonraki bir tarihte de 
ayarlanabilir.  

Tercihinizi seçin ve "Review 
my application" (Başvurumu 
gözden geçir) seçeneğine 
tıklayın. 
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22. Adım: 

 

23. Adım: 

 

Girdiğiniz bilgilerin 
doğruluğundan emin olmak 
için başvurunuzu gözden 
geçirin.  

Tüm bilgileri kontrol edin. 
Bilgiler doğruysa, devam 
etmek için IELTS şartlar ve 
koşullarını işaretleyerek 
kabul edin.  

Ardından, "Payment" 
(Ödeme) butonuna tıklayın. 
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24. Adım:  

 

 

 

 

 

Bu adımda, sınav ücretiniz 
görüntülenecektir.  

Faturanın kime 
gönderileceğini seçin ve 
detayları girin.  
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25. Adım: 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme yöntemini 
seçin.  

Online ödeme yöntemini seçtiğinizde 
güvenli ödeme sitesine 
yönlendirileceksiniz. 

Kredi kartı bilgilerinizi girin 
ve "Pay" (Öde) butonuna 
tıklayın. 
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Başka bir ödeme yöntemi de 
seçebilirsiniz.  

Banka havalesiyle de ödeme 
yapabilirsiniz.  

Dikkat: Dekontta aşağıdaki bilgilerin 
yer aldığından emin olun: 

 Adayın tam adı 
 Sınav tarihi 
 IELTS referans numarası 

 

Online ödeme veya banka havalesi işlemi tamamlandığında IELTS kaydınızın onaylandığına dair bir e-
posta alacaksınız.  
 


