SINAV TARİHLERİ

7-8 Eylül 2018

Kayıtlar 10 Ağustos'a kadardır
31 Ağustos'a kadarki kayıtlar
gecikme ücretlidir

26-27 Ekim 2018
Kayıtlar 28 Eylül'e kadardır
19 Ekim'e kadarki kayıtlar
gecikme ücretlidir

7-8 Aralık 2018

Kayıtlar 2 Kasım'a kadardır
30 Kasım'a kadarki kayıtlar
gecikme ücretlidir

8-9 Şubat 2019

Uluslararası
Sınav Tarihleri

2018
2019

Kayıtlar 18 Ocak'a kadardır
1 Şubat'a kadarki kayıtlar
gecikme ücretlidir

12-13 Nisan 2019

Kayıtlar 8 Mart'a kadardır
5 Nisan'a kadarki kayıtlar
gecikme ücretlidir

7-8 Haziran 2019
Kayıtlar 3 Mayıs'a kadardır
31 Mayıs'a kadarki kayıtlar
gecikme ücretlidir
actstudent.org

ULUSLARARASI SINAV ÜCRETLERİ
ACT (yazma testsiz) 150 ABD Doları
olacaktır.
Yazma testli ACT 166,50 ABD Doları
olacaktır.

Neden ACT Testine Girmelisiniz

ACT® Testi:








Lisans programı adaylarının değerlendirmelerinde kullanılmak
üzere dünyadaki çeşitli üniversitelerin öğrencilerden talep ettiği
bir üniversite giriş sınavıdır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde genelde lise son sınıfların girdiği
üniversite giriş sınavıdır.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm dört yıllık üniversiteler ile
dünya genelinde ilave 225 üniversite tarafından kabul
edilmektedir.







140 ülkedeki test merkezlerinde verilmektedir.


Test İçeriği
ACT İngilizce, matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarında
çoktan seçmeli sorular içermektedir. ACT testi, kısa bir arayı da
içermek üzere, yaklaşık olarak 3 saat 35 dakika sürmektedir.
ACT, çoğu uluslararası öğrenci tarafından tercih edilen, isteğe
bağlı 40 dakika süreli bir yazma testi de sunmaktadır.
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ACT fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik
alanlarındaki üniversite derslerine hazırlık derecesini ölçen bir
STEM puanı sağlamaktadır.
ACT Sınav Sonuç Raporu ilgi alanlarınıza, yeteneklerinize ve
değerlerinize uygun üniversite dalları hakkında tavsiyeler
sunmaktadır.

Puanlarınız liyakat tabanlı burslara hak kazanmanızı
sağlayabilir.
Puanlarınız ilave bir ücret gerektirmeksizin 4 üniversiteye
gönderilebilir.
ACT testini birden fazla kere alıyorsanız, hangi tarihli sınav
sonuçlarının tercih ettiğiniz okullara gönderileceğini siz
belirlersiniz.
Bazı öğrenciler hem ACT hem de SAT sınavlarına girmekte ve
her iki sınav sonucunu da üniversitelere göndermektedir.

ACT testinde en iyi performansınızı göstermenizde yardımcı
olmak için ACT çok çeşitli imkanlar sunmaktadır:
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ACT fen bilimleri bölümü ve puanlaması sunan tek üniversite
giriş sınavıdır.

ACT Test Hazırlığı
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ACT testleri güvenilir ve tutarlıdır. Öğrenciler ve üniversiteler,
50 yıldan uzun bir süredir, öğrencilerin üniversite derslerine ne
derece hazır olduklarını tespit etmekte ACT puanlarına
güvenmektedir.

ACT Puanlarınız


ACT Yazma
testi
(isteğe bağlı)

Girmek istediğiniz üniversitenin yazma testini şart koşup koşmadığını
ya da tavsiye edip etmediğini web sitemizden öğrenebilirsiniz.

ACT Matematik
testi
60 soru



ACT Online PrepTM - Her zaman, her yerde ACT testine
hazırlanabilmeniz için, ACT tarafından tasarlanmıştır.
The Ofﬁcial ACT Prep Guide—(Resmi ACT Hazırlık Kılavuzu)
İsteğe bağlı yazma testleri de barındıran beş deneme sınavı
içeren ACT onaylı hazırlık kitabıdır.
ACT web sitesi ve ACT Profile sayfası üzerinden sunulan örnek
sorular, ipuçları ve taktikler ile günün sorusu.
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