Öğrenciler, Veliler ve Danışmanlar için ACT®
Uluslararası Bilgisayar Tabanlı Test Hakkında Sıkça
Sorulan Sorular
S1: ACT® bilgisayar tabanlı testlere (bilgisayar tabanlı sınavlara) ne zaman başlayacak?
C: Bilgisayar tabanlı ACT testinin uluslararası öğrencilere yönelik ilk uygulamasının Eylül
2018'de yapılması planlanmıştır.
S2: Eylül 2018’deki geçişten sonra kâğıt tabanlı testi alma seçeneği sunulacak mı?
C: Hayır. Bilgisayar tabanlı ACT testi, uluslararası bir ACT test gününde testi alan ABD ve
Kanada dışındaki öğrenciler için tek seçenek olacaktır.
S3: Birçok öğrenci daha önce bu tür bir sınava girmedikleri için bilgisayar tabanlı testten
iyi bir not alamayacaklarından endişe etmekte. ACT kurumu, testi simüle edecek deneme
testi imkanları sunacak mı? Öğrenciler bilgisayar tabanlı ACT testi için nasıl pratik
yapmalıdır?
C: ACT, Mayıs ayında uluslararası öğrencilerin bilgisayar tabanlı testleri almalarında deneyim
sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar tabanlı formatta süreye bağlı olan ve olmayan
uygulama soruları yayınlamıştır. Uygulama testlerini denemek için buraya tıklayın .
Bilgisayar tabanlı ACT testi ile kağıt sürümü arasındaki tek farkın testin yönetim biçimi olacağını
unutmamak önemlidir. ACT testinin kendisi değişmeyecektir.
Sonuç olarak, Resmi ACT Testine Hazırlık Kılavuzu (The Official ACT Prep Guide), ACT® Testi
Çevrimiçi Hazırlık (ACT® Online Prep), ACT Testine Hazırlık (Preparing for the ACT) gibi test
hazırlık malzemeleri ve resmi ACT kurumu ortakları tarafından sunulan ACT Testine Öğrenci
Yolculuğu gibi resmi lisanslı hazırlık programları, ister bilgisayar tabanlı isterse kağıt tabanlı
olsun, öğrencilerin ACT testlerine hazırlanmasında yardımcı olacak olağanüstü bilgi ve
uygulamaları sağlamaya devam edecektir. ACT kurumu bir çok yerde çevrim içi teşhislerin
sonuçlarına dayalı olarak uygulama alıştırmaları ve kaynaklarına yönelik kişiselleştirilmiş
öneriler sunan ve ücretsiz bir çevrim içi kaynak olan ACT® Academy™'yi sunmaktadır.
S4: ACT kurumu, test tarihlerinin sayısını azaltmayı düşünüyor mu?
C: Hayır. Aksine, Eylül 2018'de bilgisayar tabanlı ACT testinin başlatılmasıyla birlikte, test
oturumlarının sayısını, test yerine bağlı olarak beş ila 24 adete çıkarmayı planlıyoruz. Bazı
durumlarda, kapasite durumu bir günde veya bir test aralığında sadece bir oturum
yapabilmemize olanak vermektedir. Kayıt sistemi, ACT testine kaydolduğunuz anda hangi
oturumların müsait olduğunu size gösterecektir. ACT kurumu, bir yandan sınav güvenliğini
muhafaza edip test maliyetlerini düşük tutarken, testleri mümkün olduğunca çok sayıda ülkede
ve sınav tarihinde sunarak uluslararası öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşmalarında yardımcı
olmayı amaç edinmiştir.
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S5: Uluslararası sınavlarda kullanılacak bilgisayar tabanlı test, ABD’de kullanılan kâğıt
tabanlı teste kıyaslanabilir olacak mı? Üniversiteler bu iki sınav türünü nasıl
karşılaştıracak?
C: Evet. Bilgisayar tabanlı ACT testi ile kağıt sürümü arasındaki tek fark yönetim biçimi
olacaktır. Skorlar aynı şeyi ifade edecek ve tanıdık 1–36 ölçeğini kullanmaya devam edecektir.
Üniversitelere bildirilecek puanlar, meslek öğretim kurumlarına ve kabul danışmanlarına bugün
olduğu gibi aynı tarzda sağlanacaktır. ACT kurumunun bilgisine göre, bu, bilgisayar tabanlı bir
ortamda testi alan öğrenciler için puan teslim son tarihleri açısından herhangi bir farklı beklenti
ile sonuçlanmayacaktır.
ACT testi, ABD'de 2015'ten beri, eyalet ve bölge testleri için bilgisayar üzerinden
uygulanmaktadır. Modlar arasındaki farklılıklar (bilgisayar tabanlı ve kağıt tabanlı) hakkında bilgi
toplamak ve potansiyel yönetim konularını öğrenmek için ACT kurumu, 2014 ve 2015'te
katılımcı öğrencilerin üniversiteye raporlanabilir puanlarını teslim aldığı operasyonel test
ortamlarında karşılaştırılabilir çalışmalar yürütmüştür.
Dört adet çoktan seçmeli testin hepsinde, modlar arasındaki puan farklılıklarını gidermek için
eşitleme metodu kullanılmış ve böylece bu araştırma çalışmalarından elde edilen sonuçların,
ACT testini kâğıt üzerinde alan öğrencilerin sonuçları ile karşılaştırılması sağlanmıştır.
Bu sonuçlara odaklanan ACT kurumu , ABD dışındaki kullanımlar için planlanan bilgisayar
tabanlı test modelinde puanların karşılaştırılabilirliğini sağlamak için ek çalışmaları
yürütmektedir. Bu çalışmaların sonuçları tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.
S6: Bilgisayar tabanlı testten alınan sınav sonuçları üniversiteler için aynı değere mi
sahip olacak? Üniversiteler bu sonuçlar ile Amerikan kâğıt tabanlı test sonuçlarını nasıl
karşılaştıracak?
C: Evet. ACT testinin bilgisayar tabanlı sürümündeki puanlar, kâğıt tabanlı sürümündeki ile aynı
anlama gelecektir ve üniversiteler bunları aynı şekilde ele alacaktır. ACT kurumu, 2015'ten
itibaren üniversite ortaklarımıza bilgisayar veya kağıt tabanlı testlerden elde edilen puanların
karşılaştırılabilir olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Puanların karşılaştırılabilir olduğunu
destekleyici ek çalışmalara devam edilmektedir ve tamamlandıktan sonra sonuçları
yayınlanacaktır. Test puanları, üniversitelerin başvuru için adaylarda dikkate aldıkları ve
günümüzde kullandıkları, tanınmış 1–36 ölçeğinde kalmaya devam edecektir.
S7: Bilgisayar tabanlı ACT testinde kaç bölüm olacak ve her bölümde kaç soru olacaktır?
C: Bu tam olarak kağıt tabanlı sürüm ile aynı olacaktır. ACT testi aynı dört içerik bölümüne
sahip olacak ve isteğe bağlı bir kompozisyon bölümü (1 soru) ile birlikte İngilizce (75 soru),
matematik (60 soru), okuma (40 soru) ve fen (40 soru) becerilerini ölçmeye devam edecektir.
S8: Bu yeni sınav türünde özel kolaylıklar nasıl uygulanacak?
C: ACT kurumu, engelli öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrencilere eşit fırsat ve şartlar ile
adil bir sınav deneyimi sunan yüksek kaliteli bir ölçme-değerlendirme hizmeti sunmaya
kararlıdır. Sonuç olarak, ACT kurumu, hak kazanan öğrencilere özel kolaylıklar sağlamaya
devam edecektir. Öğrenciler, Teste Erişilebilirlik ve Özel Kolaylıklar Sistemimiz (TAA)
aracılığıyla mevcut kolaylıkları talep etmek için yerel okul yetkilileri ile çalışmaya devam
edecektir.
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S9: Kanada da dahil olmak üzere uluslararası yerlerde testi alan engelli öğrenciler,
uzatılmış süreli ACT testini nasıl alacaktır?
C: Eylül 2018'den itibaren ACT kurumu, ACT testinin bilgisayar tabanlı bir sürümünü Kanada da
dahil olmak üzere uluslararası boyutta sunmaya başlayacaktır. Sınava giren tüm kişiler, yanıt
silici, yanıt maskeleme, tarayıcıyı yakınlaştırma, klavye ile gezinme, satır okuyucu, büyüteç ve
vurgulayıcı gibi erişim özelliklerine ACT testinin bilgisayar tabanlı sürümü aracılığıyla
erişebilecektir. Ayrıca, uygun öğrenciler bilgisayar tabanlı ACT testini bir oturumda süre kodu 6
ile veya % 50 uzatılmış süre ile alabilirler.
Bir oturumda % 50 uzatılmış süre de dahil olmak üzere uzatılmış herhangi bir süreye ihtiyacı
olan, ya da bilgisayar tabanlı testler aracılığıyla mümkün olmayan diğer özel kolaylıklar için
uygun olan öğrenciler ACT testini kağıt ve kalem ile alabilirler.
S10: Engelli öğrenciler bilgisayar tabanlı test ile kağıt ve kalemli test arasında nasıl
seçim yapacaklar?
C: Kayıt sırasında öğrenci ACT testine erişim için özel kolaylık ihtiyacını belirtecektir. Ayrıca,
uygun öğrenciler bilgisayar tabanlı ACT testini bir oturumda süre kodu 6 ile veya % 50 uzatılmış
süre ile alabilirler. Bunu yaptıktan sonra öğrenciden, bir test merkezinde bilgisayar tabanlı bir
test ya da kendi okulunda bir kağıt ve kalemli test arasında bir seçim yapması istenecektir. Bir
öğrenci 6 süre kodu (% 50 uzatılmış süre) için bilgisayar tabanlı bir testi seçerse, bu öğrenci
kayıt sistemi içinde test tarihini ve yerini kendisi belirleyecektir. Eğer bir öğrenci kağıt ve kalem
testini seçerse, test tarihinin ve yerinin belirlenmesi halihazırda olduğu gibi TAA sistemi içinde
yapılacaktır.
Lütfen dikkat: bilgisayar tabanlı testler sadece bir oturumda % 50 uzatılmış bir sürede testi
alabilecek öğrenciler için geçerlidir. Diğer tüm özel kolaylıklar kağıt ve kalem testler ile
sunulacaktır.
S11: Öğrenciler, Uluslararası bir ACT testi için özel kolaylıkları nasıl talep edeceklerdir?
Okul yetkilileri mevcut özel kolaylıkları Teste Erişilebilirlik ve Özel Kolaylıklar Sistemimiz (TAA)
aracılığıyla talep etmeye devam edecektir. Yeniden değerlendirme talepleri de dahil olmak
üzere tüm talepler, geç kayıt süresinin bitimine kadar TAA aracılığıyla yapılmalıdır.
S12: ACT kurumu neden kağıttan bilgisayar tabanlı sürüme geçiyor? Mevcut kağıt
tabanlı testlerde bir sorun mu var?
C: Hayır, mevcut kağıt tabanlı testlerde bir sorun yoktur. Ancak, bilgisayar tabanlı ACT testleri,
testi alanlar için kişiselleştirilmiş, güvenli, ölçeklenebilir bir deneyim sağlayacaktır. ACT kurumu,
öğrencilere testi almalarında daha fazla fırsatlar sunmak ve puanları daha hızlı sağlamak için
kağıt tabanlı testlerden uzaklaşmaktadır. Mevcut kağıt tabanlı testlerde herhangi yanlış bir şey
olmasa da, ACT kurumunun görevi, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak yollar
aramaya devam etmektir.
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S13: ACT kurumu neden bilgisayar tabanlı testi uluslararası olarak başlatıyor? ABD
içinde de sunulacak mı?
C: ACT kurumu, öğrencilere testi almalarında daha fazla fırsatlar sunmak ve puanları daha hızlı
sağlamak için kağıt tabanlı testlerden uzaklaşmaktadır. Mevcut kağıt tabanlı testlerde herhangi
yanlış bir şey olmasa da, ACT kurumunun görevi, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi
karşılayacak yollar aramaya devam etmektir. ACT kurumu, 2015 yılı baharından beri, ABD'de
Eyalet veya Bölge test programlarında okulların dahilinde okul saatleri sırasında ACT testlerini
alan tüm öğrenciler için bilgisayar tabanlı testleri gerçekleştirmektedir. Eyaletler ve bölgeler
bilgisayar tabanlı sürümü veya kağıt tabanlı sürümü kullanma seçeneğine sahiptir.
S14: Bu bilgisayar tabanlı testi yakınımdaki normal bir test merkezinde mi yoksa
bölgemdeki lisede mi alabileceğim?
C: Bilgisayar tabanlı ACT testini sağlayacak test merkezlerinin son listesi henüz mevcut değildir.
Artan talebi karşılamak için ACT kurumu, bilgisayar tabanlı ACT testini sunma kapasitesine
sahip mevcut test merkezlerini ve yeni ticari test merkezlerini kullanacaktır. Test merkezlerinin
ilk listesi 20 Temmuz 2018'de yayınlanacaktır. Yıl boyunca, daha fazla yer kullanıma açıldığında
ek merkezleri eklemeyi planlıyoruz.
S15: Öğrenciler puanlarını ne zaman teslim alacaklardır?
C: ACT testini bilgisayar tabanlı olarak alan öğrenciler, çoktan seçmeli test puanlarını sınava
girdikten sonra en erken iki iş günü sonrasında alabileceklerdir. İsteğe bağlı ACT kompozisyon
testindeki puanlar daha uzun sürecektir, çünkü kompozisyonların iki profesyonel eğitmen
tarafından puanlandırılmasına devam edilecektir. Kompozisyon puanlarının testten iki ila üç
hafta sonra teslim edileceğini tahmin ediyoruz.
S16: ACT kurumu, açık bir yer bulmakta zorluk çeken öğrenciler için bir test merkezi
bulmaya yardımcı olabilir mi?
C: Evet, sorun yaşıyorsanız lütfen ACT Müşteri Hizmetleri'ne e-posta gönderiniz.
Temsilcilerimiz, belirli kayıt ve çizelgeleme soruları olan bireylere yardımcı olmaya çalışacaktır.
E-posta formu şu adresten alınabilir: https://www.act.org/content/act/en/contact-act.html.
S17: 2018–2019 öğretim yılı için kayıt ücreti ne olacak?
C: 2018–2019 test dönemi için, kompozisyonsuz ACT testi 150 $ olacaktır. Kompozisyonlu bir
ACT testi için, ücret 166.50 $ olacaktır. Bu ücretler, teste katılan öğrencinin tercih ettiği (en
fazla) dört kuruma puan göndermeyi de içermektedir.
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S18: Sonuçlar otomatik olarak üniversitelere gönderilecek mi?
C: Puanlar, tıpkı şimdi olduğu gibi, testi alanların tercih ettiği kolejlere ve üniversitelere
gönderilecektir. Öğrencilerin kayıt işlemi sırasında puanlarının gönderilmesini istedikleri
üniversiteleri belirtmeleri ve yetkilendirmeleri halinde, puanlama tamamlandığında puan
sonuçları otomatik olarak bu üniversitelere gönderilecektir. Test katılımcıları ACT testini
tamamladıktan sonra 24 saat içinde kayıt sistemine giriş yapabilecek ve puanlarının nereye
gönderileceğine dair değişlik yapabileceklerdir.
S19: ACT testinin bilgisayar tabanlı test sürümündeki test süresi, şu andaki kağıt tabanlı
testlerde olduğu gibi aynı mı olacaktır?
C: Test süreleri, kağıt tabanlı testlerde olduğu gibi bilgisayar tabanlı testler için de aynı
kalacaktır. İngilizce 45 dakika, matematik 60 dakika, okuma 35 dakika ve fen bilimleri 35 dakika
sürecektir. İsteğe bağlı kompozisyon testi alınırsa, öğrencilerin bu konuyu tamamlamak için 40
dakika süreleri olacaktır. Mola süreleri de kağıt tabanlı test modeline benzer olacaktır: ilk iki
testten sonra, öğrenciler üçüncü ve dördüncü çoktan seçmeli bölümlere devam etmeden önce
15 dakika ara verilecektir. Kompozisyon sınavına girmeyi seçen öğrencilere, fen bilgisi testinden
sonra kompozisyon bölümüne başlamadan önce tuvaleti kullanmak veya içecek bir şey almak
için beş dakika süre verilecektir. Sınava giren her kişinin süresi, çalışma istasyonlarında bireysel
olarak ölçülecek ve kronometreler her aralıktan sonra otomatik olarak başlayacaktır.
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