
Online TOEFL ITP-
Sınavdan Önce Yapılması Gerekenler

Değerli Öğrenciler,

Bu kılavuzda Online TOEFL ITP sınavından önce yapmanız gerekenler ile
ilgili bilgiler bulunmaktadır. Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Bu sınav için yapmanız gereken işlemler iki ana başlıkta incelenecektir.
(Sistem kontrolü ve Zoom hesabı oluşturma) Buna bağlı olarak,
kılavuzun devamında görsellerle belirtilen adımları uygulayarak bu
aşamaları başarı ile tamamlamanız gerekmektedir.

Sistem kontrolü yaptığınız bilgisayar ile sınav günü kullanacağınız
bilgisayarın aynı olması gerektiğini lütfen unutmayınız!



• Online TOEFL ITP için karşılanması gereken gereksinimler şu şekildedir:
Windows 8.1 ya da 10 işletim sistemine sahip masaüstü ya da dizüstü bilgisayar (Tablet ya da telefon ile 

sınava girilemez, burada belirtilen Windows sürümleri dışındaki sürümlerle sınava girilemez) 

 İnternet bağlantısı (Kablolu internet bağlantısı önerilir) 

 Etu uzantılı mail ile üye olunmuş bir Zoom hesabı (Halihazırda bu şartı karşılayan öğrencilerimizin bu 
işlemi tekrar yapmasına gerek yoktur)

Webcam

 Sınava girebilmek için uygun bir ortam (Sessiz, kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir oda) 

• Bu gereksinimleri deneme sınav tarihine kadar karşılayamayacağını düşünen öğrencilerimize 
bulundukları il ve ilçelerde yer alan ticaret/sanayi oda ve borsalarında destek verilecektir. Bunun için 
lütfen aşağıdaki linkte yer alan formu 29 Haziran 2020 Pazartesi günü 17.00’a kadar eksiksiz bir şekilde 
doldurunuz. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rf2-76uZ4UqGzaMKMIHck2VBLdGs-
GVBt4j3RNFAuOxUMjIxU0NBNktQRkpVQ1pOM1ZSQkgyQUpIMC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rf2-76uZ4UqGzaMKMIHck2VBLdGs-GVBt4j3RNFAuOxUMjIxU0NBNktQRkpVQ1pOM1ZSQkgyQUpIMC4u


Bu gereksinimlerden Zoom hesabı oluşturma ve ETS tarafından zorunlu
olarak yapılması gereken sistem kontrolü aşamalarının nasıl
gerçekleştirileceği aşağıdaki görsellerde adım adım belirtilmiştir.

Lütfen bu işlemlerden önce bilgisayarınızın dilini İngilizce olarak
ayarlayınız.



Sistem Kontrolü 

• Sistem kontrolü aşamasını geçebilmek amacıyla gereksinimleri
karşılayıp karşılamadığınızı test etmek için lütfen aşağıdaki linke
tıklayınız ve bu kılavuzun devamındaki görsellerde bulunan adımları
takip ediniz.

• https://www.programworkshop.com/pw2/core/4.0/Login/Login/Hom
e?sk=382

https://www.programworkshop.com/pw2/core/4.0/Login/Login/Home?sk=382












• Bu aşamanın ardından tekrar aşağıdaki linke tıklayınız. Ve yine
görsellerdeki adımları takip ediniz.

https://www.programworkshop.com/pw2/core/4.0/Login/Login/Home
?sk=382

https://www.programworkshop.com/pw2/core/4.0/Login/Login/Home?sk=382
















• Bu aşamada masaüstünüzde oluşturulacak kısayol ikonuna şimdilik
tıklamanıza gerek yoktur. Bu uygulama sınav gününde kullanılacaktır.



Zoom Hesabı Oluşturma

• Etu uzantılı e-posta adresinizle zoom hesabı oluşturmak için aşağıdaki 
adrese tıklayınız. 

• https://zoom.com/download

https://zoom.com/download












• Zoom hesabınızı oluşturmak için etu uzantılı mail adresinizi
kullanmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sınav günü katılacağınız
sanal sınıflara girmeniz alınan güvenlik önlemleri nedeniyle mümkün
olmayacaktır.





• Zoom hesabınızı oluşturduktan sonra uygulamayı kapatabilirsiniz.
Uygulama ikonunun masaüstünüzde bulunduğundan emin olunuz.
Sınava girebilmeniz için gerekli olan linkler sizlerle sınavdan önceki bir
tarihte paylaşılacaktır.



• Bu işlemlerin ardından, yukarıda belirtilen gereksinimlerin tümünü
karşılayabilen öğrencilerimizin bu aşamayı başarı ile geçtiklerini
belirten bir e-postayı Ad- Soyad- Öğrenci no- Cep telefonu numarası
bilgilerini de içerecek şekilde itpcheckpass@etu.edu.tr adresine
göndermeleri gerekmektedir.

mailto:itpcheckpass@etu.edu.tr


• Gereksinimleri karşılayamayan öğrencilerimizin ise bu gereksinimlerden
hangisi ya da hangilerini karşılayamadıkları ile ilgili bir e-postayı Ad- Soyad-
Öğrenci no- Cep telefonu numarası bilgilerini de içerecek şekilde
itpcheckfail@etu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

• Bu öğrencilerimizin yaşadığı sorunlar incelendikten sonra sorun
çözülemediği takdirde gereksinimlerin sağlanabilmesi için öğrencilerin
aşağıda bulunan formu doldurmaları gerekecektir. Bunun adından bu
öğrenciler bulundukları il/ilçedeki oda ve borsalara yönlendirileceklerdir.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rf2-
76uZ4UqGzaMKMIHck2VBLdGs-
GVBt4j3RNFAuOxUMjIxU0NBNktQRkpVQ1pOM1ZSQkgyQUpIMC4u

mailto:itpcheckfail@etu.edu.tr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rf2-76uZ4UqGzaMKMIHck2VBLdGs-GVBt4j3RNFAuOxUMjIxU0NBNktQRkpVQ1pOM1ZSQkgyQUpIMC4u


Teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz! 

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 


