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KURUM’DAN MESAJ

Merhaba,

Eğitim, sürekliliği olan, hayat boyu devam eden, gelişim ve değişim içeren bir olgudur. 
Günümüzde kültürel, sosyal, teknolojik ve ekonomik gelişim ve değişimler büyük bir hızla 
gerçekleşmektedir. Nitelikli, çağın gereksinimlerine uyum sağlayabilen, evrensel değerleri 
benimsemiş değerli bireyler yetiştirmek eğitim kurumlarının en önemli hedefleridir. Bu 
hedeflere ulaşmak için bireyleri donatırken yabancı dil yetkinliği ön plana çıkmaktadır. 
Yabancı dil öğrenme sürecini uluslararası belgelerle kanıtlamak, gelişimi uluslararası 
düzeyde görmek ve değerlendirmek, sonraki aşamaları bu verilerle planlamak her eğitim 
kurumunun, her bireyin hedefidir. International Exam Centre, bu amaca profesyonel ve 
mükemmel şekilde hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir sınav merkezidir. Öğrencilerine 
en iyi yabancı dil eğitimini vermeyi amaçlayan eğitim kurumlarımıza, Gatehouse Awards 
tarafından yetkilendirilmiş sınav merkezimizde hizmet vermek, çözüm ortağı olmak ve 
eğitim hedeflerine destek olmak amacıyla yola çıktık.
 
Değerli öğretmenlerimizin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak International Exam 
Centre’ın sınav hizmeti vermek kadar önemsediği misyonlarından biridir. Bu alanda da 
deneyimli ve donanımlı öğretmen eğitimcilerimiz ile tüm eğitim kurumlarımızın yanında 
yer almaktayız.

Başarıları birlikte paylaşmak umuduyla... 
 

HAKKIMIZDA

Birleşik Krallığın kültürel ilişkiler kurma ve eğitim fırsatları sunma amacına hizmet eden 
British Council’da 20 yıl değişik kademelerde görev yaptıktan sonra, Cambridge 
Assessment English Sınavlarının Türkiye geneline yayılmasında büyük çabalar göstermiş, 
Türkiye’de 1.000 civarında eğitim kurumuna Cambridge English sınav hizmeti sunarak  
yıllardır inşa edilen güveni kendi sınav merkezinde devam ettirmeyi ve Gatehouse Awards 
sınavlarıyla daha da geliştirmeyi hedef edinen kurucu genel müdürümüz International 
Exam Centre’ı kurarak, gelişime açık, yenilikçi, güvenilir,  ve çözüm odaklı uzman kadrosu 
ile eğitim sektörüne hizmet vermeye devam etmek amacıyla yola çıkmıştır. 

MİSYONUMUZ

Uluslararası değerleri ve becerileri 
benimsemiş bireyler yetiştirmek isteyen 
eğitim kurumlarına, uluslararası sınav 
hizmetini en mükemmel ve en profesyonel 
düzeyde vermek ve aynı zamanda modern 
bir mekanda kurulmuş yüksek kaliteli bir 
sınav merkezi olarak, alanında uzman bir 
eğitmen kadrosuyla öğretmenlerimizin 
profesyonel gelişimlerini sürdürmelerine 
destek vermek.

VİZYONUMUZ

Eğitim Kurumları’na uluslararası sınav 
alternatifleri ve eğitimcilere profesyonel 
gelişimleri kapsamında eğitimler 
sunarken yenilikçi, gelişime açık, çözüm 
odaklı bir yaklaşım benimsemek ve 
hizmetlerini en son teknolojilerden 
yararlanarak sunmak. Birlikte çalıştığımız 
her kurumun ve bireyin güvenini 
kazanmak için sürdürülebilir hizmetler 
sunmak.
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Gatehouse Awards

Gatehouse Awards, Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations 
Regulation-Sınav ve testlerin standardizasyonunu düzenleyen birim) tarafından tanınmış, 
İngiltere merkezli ve uluslararası İngilizce dil sınavlarında uzmanlaşmış bir başarı 
derecelendirme kurumudur.
Gatehouse Awards sertifikaları uluslararası geçerliliği olan ve tüm dünya ülkelerinde  
işverenler, eğitim kurumları, üniversiteler ve devlet daireleri tarafından kabul edilen 
sertifikalardır. Gatehouse Awards İngilizce dil sertifikası ile öğrenciler pek çok avantaj ve 
fırsat sahibi olurlar.
Gatehouse Awards başarıyı tanımak ve tüm dünyadaki dil öğrenenleri ödüllendirmek için 
adaylara ve sınav merkezlerine kalitesi yüksek  sınavlar ve mükemmel hizmet garantisi 
verir.
Gatehouse Awards ESOL sınavları Birleşik Krallık Yeterlilik Çerçevesi ve öğrenenlerin 
yeterliliklerini tanımlamak için uluslararası geçerliliği olan Avrupa Ortak Dil Çerçevesi 
(CEFR) ile eşleştirilmiştir.
 • Sınavlar eğitimciler tarafından tasarlanır, geliştirilir ve uzman eğitimciler tarafından 
  puanlanır ve değerlendirilir.
 • Dilbilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz da dahil olmak üzere Konuşma, Dinleme, Okuma
  ve Yazma becerileri test edilir.
 • Tüm sınav soruları öğrencilerin yaş ve ilgi alanlarına uygun olarak hazırlanır.
 • Sınavlar Pre-A1 Başlangıç seviyesinden  C2 Proficiency seviyesine kadar tüm CEFR 
kategorilerinde mevcuttur. Böylece öğrenenler öğrenme süreçlerinde bulundukları 
seviyeden bir sonraki seviyeye ilerlerken kendilerini değerlendirmiş olurlar.

www.gatehouseawards.com         alte.wildapricot.org/Our-Institutional-Affiliates

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR)

Dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için kullanılan uluslararası bağlamda tanınmış bir 
standarttır. CEFR, bir Avrupa ölçütü,  Avrupa'daki okul ve üniversitelerde kullanılan 
standart çerçevedir ve ön koşulsuz kabul edilmektedir. CEFR, bireyin yabancı dile 
hakimiyetini altı seviye üzerinden ölçmektedir.

Bu seviyeler:

Pre A1 ve A1:  Tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda 
anlayabilirim.

A2: Sıklıkla kullanılan cümle ve ifadeleri (örn. temel seviyede kişi ve aile bilgileri, alışveriş, 
yerel konum) anlayabilir ve iletişim kurabilirim.

B1: Mesleki ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. 

B2: Kendi uzmanlık alanımdaki teknik tartışmalar dâhil olmak üzere, hem somut hem de 
soyut konulardaki karışık metinleri anlayabilir ve kolayca iletişim kurabilirim. 

C1: Dili sosyal, akademik ve profesyonel amaçlı olarak etkin bir şekilde kullanabilirim.

C2: Farklı sözel ve yazılı kaynaklardan alınan bilgileri özetleyebilir, karmaşık mektuplar, 
raporlar ya da makaleler yazabilirim.

Exam Centre
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Gatehouse Awards: YOUNG LEARNERS 

Gatehouse Awards: Young Learners sınavları Pre A1, A1 
ve A2 olmak üzere 3 seviyeden oluşur. Bu sınavlar özellikle 
ilk ve ortaokul düzeyindeki çocukların iletişim kurma 
becerilerini geliştirmek için tasarlanmış olup motive 
etmeyi amaçlayan, etkinliğe dayalı sınavlardır. Dünya 
çapında binlerce aile bu sınavları çocuklarının İngilizce 
öğrenimi sürecinde bir hedef olarak belirler. Young 
Learners sınavları İngilizce  öğrenme  yolculuğunda 
ilerlemek için net bir yol haritası sağlar. Günlük hayat 
içinde var olan ve aynı zamanda ilgi çekici konuları içerir. 
Gatehouse Awards Young Learners sınavına giren her 
öğrenci Gatehouse Awards sertifikası alır. Öğrencilerin 
başarıları, okuma-yazma, dinleme ve konuşma becerileri 
ile değerlendirilir ve her öğrenci için bireysel raporlama 
yapılır.

Gatehouse Awards: A2

Gatehouse Awards A2 sınavı, Avrupa Ortak Dil 
Çerçevesi’nde (CEFR) A2 düzeyidir. Öğrencilerin basit 
düzeyde günlük İngilizce kullanabildiğinin kanıtıdır. Bu 
sınav öğrencilerin temel ifadeleri ve deyimleri 
anlayabildiğini ve kullanabildiğini, kendilerini 
tanıtabildiğini, kendileriyle ilgili basit soruları 
cevaplayabildiğini, İngilizce’yi  yavaş  ve  anlaşılır  bir  
şekilde konuşan kişilerle iletişim kurabildiğini, kısa ve 
basit notlar yazabildiğini gösterir. A2 sınavı, dört dil 
becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma), 
dilbilgisini ve kelime bilgisini test eder. Toplam sınav 
süresi yaklaşık 2 saattir.

Gatehouse Awards: B1

Gatehouse Awards B1 sınavı, Avrupa Ortak Dil 
Çerçevesi’nde (CEFR) B1 düzeyidir. Bu sınav öğrencilerin, 
yönergeleri ve kamusal duyuruları anlayabileceklerini, 
soyut/kültürel konularda temel görüşleri ifade 
edebileceklerini, günlük bilgileri ve makaleleri 
anlayabileceklerini, bilinen konularda not alabileceklerini 
ya da mektup yazabileceklerini gösterir. B1 sınavı, dört dil 
becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma), 
dilbilgisini ve kelime bilgisini test eder. Toplam sınav süresi 
yaklaşık 2.5 saattir.
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Gatehouse Awards: B2

Gatehouse Awards B2 sınavı, Avrupa Ortak Dil 
Çerçevesi’nde (CEFR) orta-üstü İngilizce seviyesidir. Bu 
sınav öğrencilerin yazı dilinde fikirlerini sebep göstererek 
açıklayıp, görüşlerini iyi bir düzeyde ifade 
edebileceklerini, okuma metinlerinde istenen bilgiyi 
bulabileceklerini, gazete, dergi ve makale gibi yazılı 
kaynakları okuyup anlayabileceklerini, genel ve akademik 
konular ile ilgili diyalogları sürdürebileceklerini gösterir. 
B2 sınavı, dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve 
konuşma), dilbilgisini ve kelime bilgisini test eder. Toplam 
sınav süresi yaklaşık 3 saat 30 dakikadır.

Gatehouse Awards: ADVANCED ve 
PROFICIENCY Sınavları

ADVANCED sınavı, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’nde (CEFR) 
C1 düzeyine yönelik ileri İngilizce seviyesidir. Bu sınav, 
öğrencilerin İngilizce seviyelerinin üniversite lisans  düzeyinde bir standartta olduğunu ve 
iş hayatında profesyonel olarak İngilizce iletişim kurabildiğini kanıtlar. PROFICIENCY sınavı 
ise C2 düzeyine yönelik en üst İngilizce seviyesidir. Bu sınava eğitim dili İngilizce olan bir 
okulda yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar girmektedir. C1 ve C2 sınavları 
5 bölümden (okuma, yazma, İngilizce kullanım, dinleme, konuşma) oluşmaktadır ve 
toplam sınav süresi yaklaşık 4 saattir.

Exam Centre

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi

Gatehouse Awards 
ESOL Examinations CEFR 

Level 
UK Level 

Cambridge  
English  IELTS 

Classic ESOL International C2 C2 Level 3 CPE 8.5–9.0 

Classic ESOL International C1 C1 Level 2 CAE 7.0–8.0 

Classic ESOL International B2 B2 Level 1 FCE 5.5 – 6.5 

Classic ESOL International B1 B1 Entry 3 PET 4.0 – 5.0 

Classic ESOL International A2 
ESOL CADETS Stage 3 A2 Entry 2 KET / Flyers n/a 

Classic ESOL International A1 
ESOL CADETS Stage 2 A1 Entry 1 Movers n/a 

ESOL CADETS Stage 1 Pre-A1 Pre-Entry Starters n/a 
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International Exam Centre ‘Placement ve Progress Tests’

International Exam Centre Seviye Tespit ve Gelişim Gözlemleme Sınavları, uzman bir 
eğitimci kadrosu tarafından en modern teknikler ve en güncel metotlar kullanılarak 
hazırlanmakta ve yabancı dil ediniminde esas olan; okuma (reading), yazma (writing), 
dinleme (listening) ve konuşma (speaking) becerilerini ayrı ayrı ölçmektedir. Ebeveynler ve 
öğrenciler bu sınavlarla; okullarının sağladığı İngilizce eğitiminin kalitesini ölçme imkânı 
bulurken, okullar da öğretim metotlarını profesyonel ve objektif bir sınav merkezi 
verileriyle değerlendirme fırsatı elde ederler. Seviye sınavlarımız, öğrencilerin güçlü 
yanlarını tespit ederek öğrenme motivasyonunu artırırken, güçlendirilmesi gereken 
alanları da belirleyecek veriler sunar ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (Common European 
Framework of Reference for Languages - CEFR) tablosundaki A1'den C1'e kadar herhangi 
bir seviyedeki aday için uygundur. Adayların okuma, yazma, dinleme ve konuşma 
becerileri değerlendirilerek bir rapor sunulur. Raporda her öğrencinin CEFR seviyesi 
belirlenir ve ayrıca sınav puanı yer alır. Bu sonuçlarla aday İngilizce gelişim seviyesini 
görerek bir sonraki düzeye nasıl hazırlanması gerektiğini tespit eder.

(Very Young Learners Speaking Exams)  Anasınıflarında ve 1 ve 2. 
sınıflarda İngilizce öğrenimini değerlendirme;

Yoğun İngilizce konuşulan ortama maruz kalan anasınıfı ve 1 ve 2. sınıflarda öğrencilerinin 
dil becerilerini dışardan bir değerlendirme ile ölçmek isteyen eğitim kurumlarımıza bu 
olanağı sunmak üzere hazırlıklarımızı yaptık.  1. ve 2. dönem sonunda olmak üzere yılda 
iki kez uygulamayı teklif ettiğimiz sınavlarla ilgili aşağıda detaylı bilgi yer almaktadır; 

 • Öğrencilerin Konuşma ve Dinleme becerileri ölçülmektedir.    
 • Öğrenciler bireysel olarak değerlendirilir ve her bir sınav 8-10 dakika sürer. 
 • Sınav içeriğinde; kişisel soruları cevaplama, gösterilen nesnelerle ilgili soruları 
  cevaplama, bir nesneyi tasvir etme, sınav esnasında dinlediği kısa bir hikaye ile ilgili 
  soruları cevaplama ve gösterilen resimlerden (her bir resim ile ilgili bir ve üç kelime 
  arası) kısa bir hikaye oluşturma olmak üzere 5 bölüm vardır.
 • Birinci dönem sonunda yapmayı teklif ettiğimiz sınav sonucunda, eğitim kurumuna 
  öğrencilerin bireysel performansını gösteren güçlü ve güçlendirilmesi gereken 
  alanlarının detaylı raporlaması sunulur. İkinci dönem sonunda yapmayı teklif ettiğimiz 
  sınavda eğitim kurumuna aynı raporlama sunulduğu gibi, ayrıca her öğrenciye IEC 
  tarafından başarı sertifikası verilir. Öğrencileriniz dinlediğini anlama ve ilgili sorulara 
  cevap verebilme ve dili kullanabilme alanlarında değerlendirilir.
 • Sınav soruları ana sınıfları ve 1. ve 2. sınıf kazanımlarından yola çıkarak hazırlanmıştır.
 
Çocuğunuzun dünya vatandaşı olması yolunda en önemli adım olan İngilizce öğrenme 
yolculuğunda International Exam Centre olarak sizlere destek olmaktan mutluluk 
duyacağız.

Exam Centre
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TEACHER TRAINING KURSLARIMIZ

Öğretmenlerimizin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak International Exam 
Centre’ın sınav hizmeti vermek kadar önemsediği misyonlarından biridir. Bu alanda 
da deneyimli ve donanımlı öğretmen eğitimcilerimiz ile tüm eğitim kurumlarımızın 
yanında yer almaktayız.
 
Bu eğitimler öğretme tekniklerini geliştirmenize, sınıf içi motivasyonu ve yeni 
yaklaşımlar konusunda farkındalığınızı arttırmanıza yardımcı olur. Kurslarımız aynı 
zamanda sizlere yeni fikirlerinizi paylaşma ve tartışma imkânı bulmanızı, pratik ve 
teorik teknikler edinmenizi sağlayacaktır.
 
International Exam Centre İngilizce öğretmenleri için hazırlamış olduğu bu kursların 
yanı sıra uluslararası tanınan sertifikaları da almanızı sağlayacaktır.

Öğretmen Eğitimleri Kurslarımız ;
 

★ Classroom Management

★ Assessment & Evaluation in ELT

★ Developing Speaking & Listening & Reading & Writing Skills

★ ICT in Language Teaching

★ Storytelling

★ Teaching Grammar with Games

★ Drama in ELT

★ Developing Learner Motivation

★ Teaching Young Learners

★ Ways to improve speaking English in the classroom

★ How to prepare learners for international exams

★ Take away Activities for primary

★ Train the Trainer
 

Ayrıntılı bilgi almak ya da soru sormak isterseniz ofisimizi arayabilir ya da 
exam@iexamcentre.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Exam Centre
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Exam Centre

Rota iş Merkezi
Atakent Mah. 221 Sok.

No. 3A Kat 3/20
Halkalı / İstanbul

+90 212 356 56 50
internationalexamcentre.com
exam@iexamcentre.com
internationalexamcentre




