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Test Merkezi 

S1: Test merkezleri sadece tek bir test yönetim günü seçebilir mi? Örneğin, cuma günü 
bir okul günü olduğu için, okulların testleri yürütmesi zor olabilir. 

C: Evet. Bu durum, test oturum takvimlerinin test merkezleri tarafından yerel talep ve 
merkezlerin mevcudiyetine dayalı olarak belirlendiği yerlerde, test merkezi oluşturma süreci 
sırasında ele alınmaktadır.  

S2: Test Merkezi Çalışanlarının test yerinde bulunmaları gereken süre nedir? 

C: Bir test merkezi çalışanının test yerinde olması için gereken en kısa süre, her bir test 
oturumu başına 5,5 saattir. Bir günde sabah oturumu ve öğle sonrası oturumu olmak üzere iki 
oturum fırsatı olup her birinin süresi 5,5 saattir. Sabah test oturumu yerel saatle 08:00 - 12:30 
arasıdır. Öğle sonrası test oturumu yerel saatle 13:30 - 18:00 arasıdır. Test merkezi 
personelinin, test oturumu başlamadan yaklaşık 30 dakika veya daha uzun bir süre öncesinde 
gelmesi gerekecektir. Test merkezleri, personeli nasıl seçeceklerini ve hangi testler için 
personel alacaklarını kendileri belirler. 

S3: Bir test merkezi ACT testini yönetmek için hazır değilse, test döngüsünde daha sonra 
bunu yapmaya başlayabilir mi? 

C: Evet. Bir test merkezi, kendini oluşturma sürecinde hangi testleri sunacağına kendisi karar 
verebilir. Test döngüsü başladığında test için henüz hazır olmayan test merkezleri, daha sonraki 
bir test döngüsünde hazır olduklarında testleri yönetmeye başlayabilirler. 

S4: Test merkezinde ne tür bir personele ihtiyaç vardır? 

C: Bir test koordinatörünün (test merkezindeki işlemleri koordine etmek üzere) ve bir teknik 
koordinatörün (bilgisayarın kurulumu ve test sunucularının ve uygulamalarının indirilmesinde 
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yardımcı olmak üzere) göreve hazır bulunmalarını şart koşmaktayız. Şart koşulan personel 
hakkında daha fazla bilgi için Uluslararası Testler İçin ACT Test İdaresi Kılavuzu'na bakınız. 

S5: Test aralığı başına ikisi cuma günü, ikisi de cumartesi günü olmak üzere dört oturum 
olacağı için, aynı Test Koordinatörü dört oturumda da çalışabilir mi? 

C: Evet. Test koordinatörleri, seçtikleri takdirde, dört oturumda da çalışabilirler. 

Eğitim 

S6: Testlerin yürütülmesi için herhangi bir eğitim oturumu olacak mı? 

C: Evet. ACT kurumu, test merkezlerinin testlere hazırlanırken başvuru kaynağı olması 
amacıyla el kitapları ve videolar sağlamaktadır. Teknik personel için eğitim videoları mevcuttur 
ve izlenmesi 30 ila 60 dakika sürmektedir. Ayrıca merkez yöneticilerini testlerin 
gerçekleştirilmesinde gerekli teknik noktalarda eğitmek ve test merkezlerinin uygun şekilde 
kurulduğunu teyit için hazırlık testleri planlamış bulunuyoruz. 

S7: Oda denetçilerinin sınava girenlere oranı nedir? 

C: Sınava giren her 30 kişi başına bir oda denetçisi gerekir. Şart koşulan personel hakkında 
daha fazla bilgi için Uluslararası Testler İçin ACT Test İdaresi Kılavuzu'na bakınız.  

Test Merkezi Özellikleri ve Test Günü Politikaları 

S8: Sınavlara girenler için güvenli bir saklama deposu gerekli midir? 

C: Hayır. Gerekli değildir. 

S9: Test odasında nasıl bir düzen gereklidir? Örneğin, bilgisayarlar bir birinden ne kadar 
uzakta olmalıdır ve nasıl düzenlenmelidir? 

C: Oturma düzeni bir yasak davranış olasılığını en aza indirmelidir. Her durumda, testi alan 
adayların birbirlerinin ekranlarını görememesi çok önemlidir. Yapılandırma, uluslararası 
bilgisayar tabanlı testler için mevcut ACT Tesis ve Oturma Şartları’nı takip etmelidir. 

S10: Sınavı almaya gelenler, test için kendi bilgisayarlarını mı getirmelidir? 

C: Hayır, sınavı almaya gelenlerin kendi kişisel bilgisayarlarını kullanmalarına izin yoktur. Test 
güvenliğinin en üst düzeyde olmasını sağlamak için, sınavı almaya gelenleri test etmede 
kullanılan bilgisayarlar güvenli hale getirilmeli ve yapılandırılmaları test merkezi tarafından 
yakından kontrol edilmelidir.  

Bir okul, öğrencilerine dizüstü bilgisayarlar sağlıyorsa ve öğrenciler bu cihazları test için 
kullanmak isterlerse, öğrencinin sınavı o okulda alması ve okulun bu dizüstü bilgisayar üzerinde 
yönetici haklarına sahip olması gerekir. Okulun bu dizüstü bilgisayarlar üzerinde yönetici hakları 
yoksa, öğrenci okulda sınava girmeyi seçse bile, bu dizüstü bilgisayarlar test için kullanılamaz. 

https://www.act.org/content/dam/act/secured/documents/ACT-Intl-CBT-AdminManual.pdf
https://www.act.org/content/dam/act/secured/documents/ACT-Intl-CBT-AdminManual.pdf
https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/international-cbt/facility-and-seating-requirements.html
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S11: Karalama kağıdına izin verilir mi? 

C: Hayır. Sınavı almaya gelenlerin karalamalarda kullanması için bir tarafı düz ve diğer tarafı 
kareli silinebilir beyaz yazı tahtaları sağlanmaktadır. Test merkezleri, sınavı alan her bir kişiye 
bir beyaz tahta ve bir kalem verir. 

S12: Kapıda bekleyip teste girmek isteyenler için uygulama nedir? 

C: Uluslararası test merkezlerinde kapıda bekleyenler sınava alınmamaktadır.  

S13: GRE ve TOEFL gibi bazı ABD testlerinde, sınava girenlerin test süresi boyunca 
herhangi bir saati yanlarında getirmelerine veya takmalarına izin verilmemektedir. Bu 
politika uluslararası ACT için geçerli midir? 

C: Sınava girenlerin ACT Şartları ve Koşulları altında kabul edilebilir saatleri takmalarına izin 
verilir. Kayıt, kamera, İnternet, iletişim veya hesap makinesi özelliklerine sahip herhangi bir saat 
(örn. akıllı saat veya spor bandı) yasaktır. Test sırasında, sınava girenlerin saatlerini çıkarıp 
masalarının üzerine koymaları gerekecektir. Sınav merkezi ayrıca, testi alanların uyması 
gereken ek prosedürleri de uygulayabilir. 

S14: Öğrencilerin matematik testi için kendi hesap makinelerini kullanmasına izin var 
mıdır? İzin varsa, gereksinimleri ve / veya sınırlamaları nelerdir? 

C: Öğrencilerin ACT Hesap Makineleri Poliçesi altında kabul edilebilir hesap makinelerini 
kullanmalarına izin vardır. Test sırasında bilgisayar ekranında bir hesap makinesinin 
sağlanmayacağını ve buna izin verilmeyeceğini lütfen unutmayınız. 

S15: Testler arasındaki teneffüs süresi ne kadardır? Test sistemi teneffüs süresini 
ekranda otomatik olarak sayacak mı? 

C: Test 2'den sonra 15 dakika ara ve Kompozisyon bölümüne devam edenler için de test 4'ten 
sonra beş dakika ara verilir. Sistem otomatik olarak ekranda mola süresini sayar ve sınava 
girenlerin mola süresi doluncaya kadar bir sonraki teste geçmesine izin verilmez. 

S16: ACT testi günün hangi saatinde başlamalı? 

C: Tüm sınava girenlerin sabah oturumu için saat 8:00'den önce ve öğle sonrası oturum için ise 
saat 13:30'dan önce salona alınmış olmaları ve sınava hazır beklemeleri gerekir. 

Teknoloji 

S17: Bir güvenlik gözetim sisteminin olması ve kaydın 30 gün tutulması şart mıdır?  

C: Hayır. Test merkezlerinin hepsinde bir video gözetim sistemi bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte, bazı kurumlar birçok farklı güvenlik nedeniyle bunu gerekli kılmaktadır. Uluslararası 
Testler için ACT Test İdaresi El Kitabı içinde güvenlik gözetimi ve kayıt politikaları hakkında özel 
bilgiler sağlanmaktadır. 

S18: Bir yazıcının test alanı dışında olması gerekli midir? 

C: Evet. Bir yazıcıya erişim gereklidir. Sınava girenlerin dikkatini dağıtmamak için, yazıcının test 
alanı dışında olması önerilir. 

https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/Terms-and-Conditions.pdf
https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/ACT-calculator-policy.pdf
https://www.act.org/content/dam/act/secured/documents/ACT-Intl-CBT-AdminManual.pdf
https://www.act.org/content/dam/act/secured/documents/ACT-Intl-CBT-AdminManual.pdf
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S19: Sabit kablo bağlantısı bir gereklilik midir? 

C: Evet. Sabit kablo bağlantısı halihazırda bir çok test merkezi için bir gerekliliktir.  

WİFİ, sınava girenlerin 30'dan daha az sayıda olduğu test merkezleri için desteklenmektedir. Bir 
test merkezi WİFİ bağlantısı kullanmak isterse, ACT kurumu tarafından şart koşulan ek ağ 
güvenliğine sahip olması ve bunlara uyması gereklidir. 

S20: Testin tüm süresi boyunca İnternet'e bağlı olmak gerekiyor mu? 

C: Hayır. Test merkezlerinin testten önce test içeriğini indirmek ve testlerin tamamlanmasından 
sonra cevapları geri göndermek için İnternet’e bağlanmaları gereklidir. ACT kurumu yerel ağ 
bağlantısı etkilenmediği sürece, testin İnternet kesintileri sırasında devam etmesini sağlayan bir 
sistem kullanmaktadır. 

S21: Çevrimiçi testleri desteklemek için test merkezlerinde ne tür BT kaynaklarının 
olması gerekiyor? 

C: Test gününden önce ve test gününde teste hazırlık kontrolü için teknik personel gereklidir. 
Test tarihinden önce test merkezleri için ön hazırlık testinin yapılması, kurulması gereken 
çalışma istasyonunun sayısına bağlı olacağından ihtiyaç duyulan kaynakların çeşitliliği değişik 
olabilir. Hazırlık testi tamamlandığında testin indirilmesi otomatiktir ve sabahları teknik 
personelin bunu tamamlaması için sadece birkaç dakika yeterli olacaktır. Uluslararası bilgisayar 
tabanlı testlerdeki ayrıntılar için bkz: ACT Teknik Gereksinimleri .  

S22: Test sırasında diğer pencerelerin açılamadığından emin olmak için bir kilitlemeli 
tarayıcı mı olacak? 

C: Evet. Çevrimiçi test için bir kilitlemeli tarayıcı kullanılır. 

S23: Test tamamen bir tarayıcı tabanlı mıdır, yoksa başka bir yazılım gerekli midir? 

C: Test bir tarayıcı tabanlıdır, ve test merkezlerinin güvenli tarayıcı yazılımını indirmesi 
gereklidir. Teknik personel, sınav istasyonlarının her birinde doğru yazılımların ve sürüm 
numaralarının kurulduğundan emin olmak için şartları dikkatli okumalıdır. Uluslararası bilgisayar 
tabanlı testlerdeki ayrıntılar için bkz: ACT Teknik Gereksinimleri .  

S24: Elektrik kesintisi durumunda ne olur? 

C: Sistem yeniden başlatılabilir şekilde ve sınava giren kişinin kaldığı yerden devam etmesine 
imkan vermek üzere tasarlanmıştır. Teknik destek ve test günü desteği ile ilgili bilgiler aşağıdaki 
yayınlarda verilmektedir: 

• Uluslararası Testler İçin ACT Test İdaresi El Kitabı 
• Uluslararası çevrimiçi Test için ACT Teknik Gereksinimleri  

S25: Bilgisayar arızalanırsa, sınava giren kişinin başka bir bilgisayara giriş yapması için 
bir süre verilir mi? 

C: Evet, sınava giren kişiye başka bir bilgisayara giriş yapması için yeterli süreye izin vermek 
amacıyla zamanlayıcı duraklatılır. 

https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/international-cbt/technical-requirements.html
https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/international-cbt/technical-requirements.html
https://www.act.org/content/dam/act/secured/documents/ACT-Intl-CBT-AdminManual.pdf
https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/international-cbt/technical-requirements.html
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S26: 19 inçlik bir monitör gerekli midir? Masaüstü bilgisayarlar şart mıdır?  

C: Hayır. 19 inçlik bir monitör ve masaüstü bilgisayar şartı yoktur. Minimum şart, 14 inçlik bir 
ekrandır. Uluslararası bilgisayar tabanlı testlerde minimum donanım gereksinimleri için bkz.: 
ACT Teknik Gereksinimleri. 

S27: Test sırasında cevaplar otomatik olarak kaydediliyor mu?  

C: Test sorularının ve kompozisyonların yanıtları test ilerledikçe kaydedilir. Teknik bir problem 
nedeniyle test bir kesintiye uğrarsa, sınav, test sorularına verilen cevaplar kaybolmadan kaldığı 
yerden tekrar başlatılır ve zamanlama kronometresi kalan test süresi kadar devam eder. 

Özel Kolaylıklar 

S28: ACT kağıt tabanlı özel kolaylıkları ne zaman gönderilir? 

C: Yeniden değerlendirme talepleri de dahil olmak üzere tüm talepler, yayınlanmış olan tercih 
edilen test tarihi için en son kayıt tarihi’nden önce gönderilmelidir. (Gerekli Gecikme Ücretleri 
başlıklı sütuna bakınız).  

Not: Eğer sınava giren bir kişi testi kağıt tabanlı alıyorsa, gecikmeli son başvuru süresi içinde bir 
talepte bulunursa veya yeniden bir değerlendirme talebi gönderirse, test malzemeleri testin ilk 
gününden önce yerine ulaşmayabilir. Bunlar, özel test süresi aralığındaki test zamanında 
gelecektir. 

S29: Özel kolaylıklara ihtiyacı olan öğrenciler uzatılmış süreli bir ACT sınavına nasıl 
girecek?  

C: % 50 uzatılmış süreli (zamanlama kodu 6’ya sahip) bir oturum için onaylanmış öğrenciler bir 
çevrimiçi ACT sınavına girebilirler. 

Birden fazla test günü gerektiren ya da çevrimiçi testler aracılığıyla mümkün olmayan diğer özel 
kolaylıklar için uygun görülen öğrenciler ACT testini kağıt tabanlı alabilirler. 

S30: Özel kolaylıklara ihtiyacı olan öğrenciler çevrimiçi test ile kağıt tabanlı test arasında 
nasıl seçim yapacaklar?  

C: Kayıt sırasında öğrenci ACT testine erişim için özel kolaylık ihtiyacını belirtir. Tek bir 
yönetimde bir buçuk defa uzatılmış sürede ve çevrimiçi test alması gereken adaylar, kayıt 
sisteminde bir test tarihini ve yerini belirlemeleri için yönlendirilecektir. Diğer düzenlemelere 
ihtiyaç duyan öğrenciler kağıt tabanlı yönetimle sınavı alacaklardır.  

S31: Öğrenciler, uluslararası bir ACT testi için özel kolaylıkları nasıl talep edeceklerdir? 

C: Okul yetkilileri mevcut özel kolaylıkları Teste Erişilebilirlik ve Özel Kolaylıklar (TAA) 
Sistemimiz aracılığıyla talep etmektedirler. Yeniden değerlendirme talepleri de dahil olmak 
üzere tüm talepler, geç kayıt süresinin bitimine kadar TAA aracılığıyla yapılmalıdır.  

Çevrimiçi Test 

S32: Çevrimiçi uygulama testleri mevcut mudur?  

C: Evet. Çevrimiçi ACT testleri ile kağıt tabanlı testler arasındaki tek farkın testin yönetim biçimi 
olduğunu unutmamak önemlidir. Sonuç olarak, sınava giren kişilerin MyACT hesabından 

https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/international-cbt/technical-requirements.html
https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/registration.html
https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/registration.html
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erişilebileceği sınava hazırlık materyalleri, ister çevrimiçi olsun isterse kağıt tabanlı olsun, tüm 
öğrencilere ACT'ye hazırlanmalarında yardımcı olacak olağanüstü bilgi ve uygulamaları 
sağlamaya devam edecektir.   

S33: Çevrimiçi bir test bir CAT tabanlı değerlendirme (bilgisayar uyarlamalı test) mi 
olacaktır? 

C: Hayır. Uluslararası ACT, doğrusal testler içerir. Sınavı alan her kişi, herkes gibi konu başına 
aynı sayıda soruyu görmektedir. 

Öğrenci Deneyimi 

S34: Eğer bir öğrenci süre bitmeden bir testi bitirirse, kendi başına bir sonraki teste 
geçebilir mi? 

C: Hayır. Aynı konu bölümleri çevrimiçi ACT testinin bir parçasıdır ve tüm bölümler 
zamanlanmaktadır. Öğrenciler, testi aldıkları andaki bölüm için ayrılan süre geçene kadar bir 
sonraki bölüme ilerleyemezler. 

S35: Öğrenciler soruları atlayabilir veya cevapları gözden geçirmek veya değiştirmek için 
önceki sorulara (aynı test bölümü içinde) geri dönebilir mi? 

C: Evet. Öğrenciler tahsis edilen süre boyunca aynı test bölümündeki cevapları atlayabilir, 
inceleyebilir veya değiştirebilir. 

S36: Çoktan seçmeli test puanları daha sonra ACT internet hesabı aracılığıyla değil de, 
test gününde görüntülenmek üzere mevcut mudur? 

C: Hayır. Testin çoktan seçmeli bölümüne ait puanlar, sınava girenlerin MyACT.org'daki web 
hesaplarında testten yaklaşık iki iş günü sonrasında mevcut olacaktır. 

S37: Tüm sınavın nihai sonuçları ne zaman açıklanır ve öğrenciler sonuçları nasıl 
görebilirler? 

C: Puanlar hazır olduğunda çevrimiçi olarak yayınlanır ve sınava girenler MyACT hesabını 
kullanarak erişebilirler. 

• Çoktan seçmeli puanlar, çevrimiçi testi kullanarak ACT sınavına giren öğrenciler için 
normalde sınavdan iki iş günü sonrasında hazır olur. 

• Kompozisyon puanları normalde çoktan seçmeli puanlardan yaklaşık iki ila üç hafta 
sonrasında hazırdır. 

• Özel testler için puanlar, test için kullanılan düzenlemeye bağlı olarak, genellikle test 
tarihinden iki ila on hafta sonrasında hazır olacaktır. 

Öğrenci kompozisyon sınavına girdiyse genel puanlar resmi olarak, kompozisyon puanları 
eklenene kadar ilan edilmez. 

 

https://my.act.org/account/signin?location=https://my.act.org
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