Test Koordinatörleri ve Merkezleri için ACT®
Uluslararası Bilgisayar Tabanlı Testleri Hakkında Sıkça
Sorulan Sorular
Test Merkezleri ile İlgili Sorular
S1: Okullar sadece tek bir test yönetim günü seçebilir mi? Örneğin, cuma günü bir okul
günü olduğu için, okulların testleri yürütmesi zor olabilir.
C: Evet, bu test merkezi oluşturma süreci sırasında yerel talep ve test merkezlerinin
mevcudiyetine dayalı olarak test oturumlarının belirlenmesi esnasında ele alınmaktadır.
Öğrenciler sadece açık test oturumlarına kayıt olabilirler.
S2: Gözetmenlerin test yerinde ne kadar süre hazır olmaları gereklidir?
C: Bir gözetmenin test yerinde olması için en kısa süre 5,5 saattir, testlerin çoğunluğu tüm gün
sürecek bir test olacaktır. Test merkezleri, personellerini ve hangi test yöneticilerini seçeceklerini
kendileri belirleyecektir.
S3: Özel bilgisayar tabanlı test yerlerini sağlamak için zaman aralığı nedir?
C: ACT kurumu, 20 Temmuz 2018'de kayıt başladığında bilgisayar tabanlı test merkezlerinin
listesini duyuracaktır. Bir test merkezi oluşturuyorsanız, ACT kurumu ile en kısa zamanda
iletişime geçiniz, fakat test merkezi listemizde her zaman güncellemeler ve eklemeler
yaptığımızı da unutmayınız.

S4: Bir test merkezi ACT testinin bilgisayar tabanlı sürümünü yönetmek için hazır
değilse, test döngüsünde daha sonra bunu yapmaya başlayabilir mi?
C: Evet. Eylül 2018'den başlayarak, ABD dışında hiç bir yerde kağıt tabanlı test merkezi
olmayacağını lütfen unutmayın. Bir test merkezi, kendini oluşturma süresinde hangi bilgisayar
tabanlı test yönetimine açık olmak istediğine karar verebilir.
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S5: Bilgisayar laboratuvarı olmayan mevcut merkezlerin öğrencileri, bilgisayar tabanlı
testleri almak için nereye gidebilirler?
C: Öğrenciler, ACT testini almak için çevrim içi kayıt oluşturduklarında hangi test merkezine
gideceklerini seçebileceklerdir. Test merkezleri, halihazırda ilk turunu tamamlamış olduğumuz
test merkezi kuruluş süreci sırasında onaylanmaktadır. Temmuz 2018'de kayıtlar başladığında
liste yayınlanacaktır. Bir öğrenci bir test merkezi bulmakta zorlanıyorsa, aşağıdaki formu
kullanarak ACT kurumu ile iletişime geçmelidir: https://www.act.org/content/act/en/contactact.html.

S6: Merkezde ne tür personele ihtiyaç olacaktır?
C: Personel, mevcut gereksinimlerden önemli ölçüde değişmeyecektir. Bilgisayarların kurulumu
ve test sunucularının ve uygulamalarının indirilmesine yardımcı olmak için teknik bir
koordinatörün hazır olmasını istemekteyiz.

S7: 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
S8: Bilgisayar tabanlı testlerin yürütülmesi için herhangi bir eğitim oturumu olacak mı?
C: Evet. ACT kurumu, test merkezleri için bilgisayar tabanlı testlere hazırlanırken başvuru
kaynağı olması amacıyla el kitapları ve videolar hazırlamıştır. Teknik personelin eğitimi, eğitim
videoları ile karşılanacaktır ve 30-60 dakika arasında sürecektir. Ayrıca, test merkezi
yöneticilerini testlerin gerçekleştirilmesinde gerekli teknik noktalar konusunda eğitmek ve test
merkezlerinin uygun şekilde kurulduğunu teyit için hazırlık testleri planlamış bulunuyoruz.

S9: 25 öğrenciye 1 oda yöneticisi beklentisi devam edecek mi?
C: Evet, kadro şu anki haliyle aynı kalacaktır.

Test Sitesi Özellikleri ve Test Günü Politikaları
S10: Sandalyelerde ve minderli koltuklarda tekerlek olmalı mıdır?
C: Test salonunda oturma düzeni, güncel ACT oturma politikalarını ve prosedürlerini yakından
takip edecektir. Tekerlekli ve minderli koltuklar kullanılabilir, ancak gerekli değildir.
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S11: Adaylar için güvenli bir saklama deposu gerekli midir?
C: Hayır, ACT testinin bilgisayar tabanlı test teslimi için bu gerekli değildir.

S12: Test odasında nasıl bir düzen gerekli olacaktır? Örneğin, bilgisayarlar bir birinden
ne kadar uzakta olacak ve nasıl düzenlenecek?
C: Oturma düzeni bir yasak davranış olasılığını en aza indirmelidir. Her durumda, testi alan
adayların birbirlerinin ekranlarını görememesi çok önemlidir. Test merkezi kurulumu için
hazırlanan İnternet sitesinde test merkezlerinin başvurabileceği ayrıntılı şartlar mevcuttur.

S13: Öğrenciler testi almak için kendi bilgisayarlarını mı getirecekler ve rehber kurallar
neler olacaktır?
C: Hayır, öğrencilerin kendi bilgisayarlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir. Test güvenliğinin
en üst düzeyde olmasını sağlamak için, öğrencileri test etmede kullanılan bilgisayarlar güvenli
hale getirilmeli ve yapılandırılmaları test merkezi tarafından yakından kontrol edilmelidir. Her bir
test merkezi, bilgisayar ortamında ACT testinin alınmasına olanak veren bilgisayarlar
sağlayacaktır. Bilgisayar tabanlı test yönteminde, ACT testi, test merkezinin sahibi olduğu ve
üzerinde yönetici hakları bulunan bir bilgisayarda yönetilmelidir. Öğrencinin cihazda yönetici
hakları olamaz.

S14: Öğrencilerin matematik ve fen sorularını çözmede kağıt kullanmalarına izin
verilecek mi? Eğer öyleyse, kâğıdı kim verecek?
C: Evet, karalama kağıdı ihtiyacı için, bir tarafı boş ve bir tarafı kareli kağıt işaretleriyle işaretli
silinebilir beyaz yazı tahtalarına izin verilecektir. Test merkezleri sınavı alan öğrenci başına bir
beyaz tahta ve bir kalem sağlayacaktır. Gerekirse öğrenciler test merkezinde ek beyaz tahta
sayfaları isteyebilirler.

S15: Giriş biletleri kağıtsız mı olacak, yani, teste girmeden önce bilgisayar ekranlarında
olması mı gerekecek?
C: Giriş biletleri şu andaki kayıt sistemi aracılığıyla oluşturulmayacaktır. Öğrencilerin testleri
almalarına izin verilmesi için onaylı fotoğraflı kimlik getirmelidirler.

S16: Bilgisayar tabanlı test modeli altında, Kapıda Bekleme ve Test Alma Seçeneği
politikasında bir değişiklik olacak mı?
C: Eylül 2018'den itibaren, uluslararası test merkezlerinde artık kapıda bekleyenler sınava
alınmayacaktır. Bilgisayar tabanlı testin devreye girmesiyle, uluslararası test merkezlerinde
sınava giren öğrenciler, kayıt sisteminde gerçek zamanlı kapasiteyi görebileceklerdir.
Zamanında kayıtlar için son tarihler yaklaşık olarak aynı kalacaktır. Geç kayıtlar, artık ABD dışı
testler için geçerli olacak ve bunun son tarihi, test tarihinden bir hafta öncesinde olacaktır.
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S17: GRE ve TOEFL gibi bazı ABD sınavlarında, öğrencilerin test süresi boyunca
herhangi bir saati yanlarında getirmelerine veya takmalarına izin verilmemektedir. Bu
politika bilgisayar tabanlı test modelindeki öğrenciler için de geçerli olacak mı?
C: Öğrencilerin ACT Şartları ve Koşulları altında kabul edilebilir saatleri takmalarına izin
verilecektir. Kayıt, kamera, internet, iletişim veya hesap makinesi özelliklerine sahip herhangi bir
saat (örn. akıllı saat veya spor bandı) yasaktır. Sınav merkezi ayrıca, testi alanların uyması
gereken ek prosedürleri de uygulayabilir.

S18: Öğrenciler matematik testi için kendi hesap makinelerini kullanabilir mi?
Mümkünse, gereksinimleri ve / veya sınırlamaları nelerdir?
C: Öğrencilerin ACT Şartları ve Koşulları altında kabul edilebilir hesap makinelerini
kullanmalarına izin verilecektir. Test sırasında bilgisayar ekranında bir hesap makinesinin
sağlanmayacağını ve kullanılmasına izin verilmeyeceğini lütfen unutmayın.

S19: ACT kağıt tabanlı testlerinde, 2. testten sonra 10-15 dakika ara verilmektedir. ACT
bilgisayar tabanlı testlerde kaç dakikalık bir ara (10 veya 15) verilecektir? Test sistemi ara
süresini ekranda otomatik olarak sayacak mı?
C: Bilgisayar tabanlı testlerdeki aralar kağıt tabanlı testlerdekini yakından takip edecektir. 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 ekrandaki mola süresini sayacaktır ve öğrencinin
mola süresi doluncaya kadar bir sonraki teste geçmesine izin verilmeyecektir.

S20: Bilgisayar tabanlı ACT testlerin, kağıt tabanlı ACT testlerinde olduğu gibi tüm
oturumundaki tüm öğrenciler için aynı zamanda mı başlatılması gerekecek?
C: Şu anda sabah oturumları için başlama saati en geç 8:00 olacaktır ve öğleden sonraki
oturumlar için en geç 13:30 olacaktır.

Teknoloji İle İlgili Sorular
Test Merkezlerinde Bilgisayar Kurulumu Haricindeki Teknoloji Konusu
S21: Bir DVD / CCTV güvenlik gözetim sisteminin olması ve 30 günlük bir kaydın tutması
şartı mıdır?
C: Her test merkezi bir DVD / CCTV güvenlik gözetim sistemini kullanmamaktadır. Bununla
birlikte, bazı kurumlar birçok farklı güvenlik nedeniyle bunu gerekli kılmaktadır. Bu gözetmenlik
işlemi şu anda kullanılana çok benzer olacaktır. Bilgisayar tabanlı testlerin yönetimi el kitabı,
güvenlik gözetimi ve kayıt politikaları hakkında özel bilgileri sağlayacaktır.
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S22: Test alanının dışında bir yazıcının olması gerekli midir?
C: Bir yazıcıya erişim gereklidir. Öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için, kullanılan yazıcının test
alanının dışında olması önerilir.
Test Teslim ve Yönetimine İlişkin Teknoloji
S23: Sabit kablolu olması bir gereklilik midir?
C: Sabit kablo bağlantısı şu anda bir gerekliliktir. ACT CBT (Bilgisayar Tabanlı Testleri), şu anda
kablolu bir ağ üzerinden teslim için tasarlanmıştır ve wi-fi destekli değildir. Bir test yönetim
merkezi wi-fi kullanmak isterse, ACT kurumu tarafından şart koşulan ek ağ güvenliğine sahip
olması ve bunlara uyması gereklidir.
S24: Testin tüm süresi boyunca internete bağlı olmak gerekiyor mu, yoksa internete
erişimin kaybolması durumu nedir?
C: Test merkezlerinin testten önce test içeriğini indirmek ve testlerin tamamlanmasından sonra
cevapları geri göndermek için internete bağlanmaları gerekecektir. ACT kurumu yerel ağ
bağlantısı etkilenmediği sürece, testin internet kesintileri sırasında devam etmesini sağlayacak
bir sistem kullanacaktır.
S25: İnternet hızı çok yavaşsa veya internet test sırasında tamamen kesilirse,
prosedürler ne olacaktır? (örneğin, böyle bir olasılıkta adaylar sabah oturumundan öğle
sonrası oturuma, ya da cuma gününden cumartesiye aktarılabiliyor mu?) Cevaplanmış
sorular internet kesildiğinde kaybolacak mıdır?
C: Test, önce yerel bir bilgisayara indirilecek, İnternet bağlantısı üzerinden değil, yerel ağ
üzerinden dağıtılacaktır. İnternetin hızı sadece testi indirmek için gereken süreyi etkileyecektir.
İnternet bağlantısında kesinti olması durumunda, test merkezi rehberlik için teknik destek
ekibiyle iletişime geçmelidir. Yeniden bir test tarihinin belirlenmesini gerektirebilecek istisnalar
olacaktır (örn. elektrik kesintileri veya binaların boşaltılması gereği gibi) ve bu durumlar tek tek
gözden geçirilecektir.
S26: Bilgisayar tabanlı 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 CBT 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 tamamlaması için sadece birkaç dakika yeterli olacaktır.
S27: Test sırasında diğer pencerelerin açılamadığından emin olmak için bir kilitleme
tarayıcısı olacak mı?
C: Evet, bir kilitleme tarayıcısı olacak.
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S28: Test tamamen tarayıcı tabanlı mıdır, yoksa başka bir yazılım gerekli midir?
C: Test tarayıcı tabanlıdır, ancak test merkezlerinin güvenli tarayıcı için bir yazılım indirmesi
gerekecektir. Teknik personel, sınav iş istasyonlarının her birinde doğru yazılımların ve sürüm
numaralarının kurulduğundan emin olmak için şartları dikkatli okumalıdır.

S29: Elektrik kesintisi durumunda ne olur?
C: Sistem yeniden başlatılabilir şekilde ve öğrencinin kaldığı yerden devam etmesine imkan
vermek üzere tasarlanmıştır. Teknik konular ve test günü desteği ile ilgili bilgiler Yönetim El
Kitabı ve Teknik Kılavuzu'nda sağlanacaktır.

S30: Bilgisayar arızalanırsa, testi alan kişiye başka bir bilgisayara giriş yapmak için
ekstra zaman verilecek midir?
C: Evet, başka bir bilgisayara giriş yapmak için yeterli süreye izin vermek amacıyla zamanları
duraklatılacaktır.

S31: 19 inçlik monitör gerekli midir? Öyleyse, bu masaüstü bilgisayalara karşılık dizüstü
bilgisayarların kullanılıp kullanılamayacağını belirler. Masaüstü bilgisayarlar şart mıdır?
C: Hayır, 19 inçlik bir monitör ve masaüstü bilgisayar şartı yoktur.ACT kurumu şu anda
kullanılabilecek en küçük ekran boyutunu belirlemek için araştırma çalışmalarını yürütmektedir.
Şu anda, gereksinim 14 inçlik bir ekrandır. Daha küçük ekran boyutları kullanıldığında ACT test
öğelerinin içeriğinin okunması zor olabilir. Bu, öğrencilerin en iyi performansı göstermelerine izin
vermeyecektir. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, ACT kurumu, ACT testinin çeşitli dijital
cihazlarda mümkün olduğunca esnek bir şekilde uygulanmasını sağlayacak ayarlamaları tespit
için teknik gereksinimleri değerlendirmeye devam etmektedir.

S32: Test sırasında cevaplar otomatik olarak kaydedilecek midir? Herhangi bir teknik /
elektronik problem olursa, test herhangi bir cevap kaybolmadan belirli bir oturumda
hemen yeniden başlatılacak mıdır?
C: Test sorularının ve kompozisyonların yanıtları test ilerledikçe kaydedilir. Teknik / elektronik
bir problem nedeniyle test bir kesintiye uğrarsa, test yeniden başlatılabilir ve test sorularına
verilen cevaplar kaybolmadan kalan test süresi ile devam eder.
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Özel Kolaylıklar İle İlgili Sorular
S33: ACT kağıt özel kolaylıkları şimdi olduğundan daha erken mi gönderilecek?
C: Özel kolaylıklar için başvurular, hali hazırdaki test sürecinde olduğu gibi yapılmalıdır.
Yeniden değerlendirme istekleri de dahil olmak üzere tüm talepler, tercih edilen test tarihi için
belirlenmiş gecikmeli son başvuru tarihine kadar sunulmuş olmalıdır. Bununla birlikte, bir
öğrenci testi kağıt ve kalemle alıyorsa, gecikmeli son başvuru süresi içinde bir talep veya
yeniden değerlendirme talebi gönderirse, test malzemelerinin testin ilk gününden önce
ulaşmayabileceğini unutmayın. Bunlar, özel test süresi aralığındaki test zamanında gelecektir.
S34: Kanada da dahil olmak üzere testi alan uluslararası engelli öğrenciler uzatılmış
süreli ACT testini nasıl alacak?
C: Eylül 2018'den itibaren ACT kurumu, ACT testinin bilgisayar tabanlı bir sürümünü Kanada da
dahil olmak üzere uluslararası boyutta sunmaya başlayacaktır. Bir oturumda (zamanlama kodu
6 ile) % 50 uzatılmış süre için onaylanmış öğrenciler bilgisayar tabanlı ACT testini alabilirler
veya kağıt tabanlı test isteyebilirler.
Birden fazla test günü gerektiren ya da bilgisayar tabanlı testler aracılığıyla mümkün olmayan
diğer özel kolaylıklar için uygun öğrenciler ACT testini kağıt ve kalem ile alabilirler.
S35: Engelli öğrenciler bilgisayar tabanlı test ile kağıtlı ve kalemli test arasında nasıl
seçim yapacaklar?
C: Kayıt sırasında, öğrenci ACT testine erişim için özel kolaylık ihtiyacını belirtecektir. Bunu
yaptıktan sonra öğrenciden, bir test merkezinde bilgisayar tabanlı bir test ya da kendi okulunda
bir kağıt ve kalem test tercihleri 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 kendileri belirleyecektir. Eğer bir öğrenci kağıt ve kalem testini seçerse, test
tarihinin ve yerinin belirlenmesi halihazırda olduğu gibi o öğrencinin okulu ile 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.
S36: Öğrenciler, Uluslararası bir ACT testi için özel kolaylıkları nasıl talep edeceklerdir?
Mevcut özel kolaylıkların, okul yetkilileri tarafından Teste Erişilebilirlik ve Özel Kolaylıklar
Sistemimiz (TAA) aracılığıyla talebine devam edilecektir. Yeniden değerlendirme talepleri de
dahil olmak üzere tüm talepler, geç kayıt süresinin bitimine kadar TAA aracılığıyla yapılmalıdır.
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ACT Testinin Bilgisayar Tabanlı Testine İlişkin Genel Sorular
S37: Öğrencilerin pratik yapmaları ve rahat olmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar
tabanlı test sürümü için uygulama / teste hazırlık / deneme testleri ACT kurumu
tarafından ne zaman sağlanacaktır?
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 Hazırlık Kılavuzu (The Official ACT Prep Guide), ACT® Testi
Çevrimiçi Hazırlık (ACT® Online Prep), ACT'e Hazırlık (Preparing for the ACT) (ücretsiz
çevrimiçi kaynaklar) gibi test hazırlık malzemeleri ve resmi ACT kurumu ortakları tarafından
sunulan ACT 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.
S38: Kanada, ACT testinin bilgisayar tabanlı gerçekleştirilmesi uygulamasına geçecek mi
yoksa kâğıt üzerinde test yapmaya devam edecek mi?
C: Kanada bilgisayar tabanlı testlere geçecektir. ABD içinde olmayan tüm yerlere ACT testleri
bilgisayarlar aracılığıyla teslim edilecektir.

Güvenlik
S39: ABD'de büyük ölçekli bir bilgisayar tabanlı test güvenliği sorunu oldu mu? ACT
kurumu bu riskin nasıl ele alınacağını ayrıntılı olarak değerlendirdi mi?
C: Kağıt tabanlı testlerde olduğu gibi, bilgisayar tabanlı testlerde de güvenlik konuları vardır.
ACT'in test güvenliği uzmanları, bu tehditlerin farkındadır ve ACT bilgisayar tabanlı testlerin
güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için sürekli olarak çalışmaktadır.
S40: Uluslararası bilgisayar tabanlı test 2018'de bir CAT (bilgisayar uyarlamalı test)
tabanlı bir değerlendirme mi olacaktır?
C: Hayır, 2018 uluslararası testleri CAT olmayacaktır. 2018'deki uluslararası değerlendirmeler
bilgisayar tabanlı, doğrusal testler olacaktır. Her öğrenci, herkes gibi konu başına aynı sayıda
soruyu görecektir.

Test Merkezi Tazminatı
S41: Bilgisayar tabanlı test için ödeme modeli değişecek midir?
C: Bu tazminata ilişkin özellikler şu anda geliştirilmektedir.
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S42: Tazminat aynı olmaya devam edecek mi ve oturum sayısı ile artacak mı?
C: Bu tazminata ilişkin özellikler şu anda geliştirilmektedir.

Öğrenci Deneyimi
S43: Test, zamanlanmış bölümlere sahip olacak mı yoksa öğrenciler bir testten diğerine
kendi başlarına geçebilecek mi?
C: Aynı konu bölümleri bilgisayar tabanlı ACT testinin bir parçası olacak ve tüm bölümler
zamanlanacaktır. Öğrenciler, testi aldıkları andaki bölüm için ayrılan süre geçene kadar bir
sonraki bölüme ilerleyemezler.

S44: 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.

S45: Çoktan seçmeli (Yazısız) test puanları daha sonra ACT kurumu Web hesabı
üzerinden değil de, test gününde çevrim içi bilgisayar tabanlı test modeli altında ekranda
görüntülenecek mi?
C: Hayır. Testin çoktan seçmeli bölümü için puanlar, ACT kurumu öğrenci hesabındaki
öğrencilere testten iki iş üç günü sonrasında ulaşacaktır.

S46: Nihai sonuç ne zaman (Çoktan seçmeli puanlar + kompozisyon puanları)
açıklanacak ve öğrenciler sonuçları nasıl görecekler?
C: Testin çoktan seçmeli bölümü için puanlar, testten iki iş günü sonra ACT kurumu öğrenci
hesabından öğrencilere ulaştırılacaktır. Kompozisyon puanları, hazır olur olmaz çevrimiçi olarak
yayınlanacak, ABD dışındaki takipçilerimizin test puanlarını test tarihinden iki ila üç hafta sonra
alacağını tahmin ediyoruz. Kompozisyon puanları ekleninceye kadar puanlar resmi olarak
bildirilmez.

S47: Pek çok öğrenci testi almak için ülkeler ve şehirler arasında seyahat etmektedirler
ve test merkezlerindeki ağ ve servis istasyonlarındaki öngörülemez arızalar konusunda
endişelenmektedir. Bu öğrencilerin otel rezervasyonu yapabilmelerini ya da eve dönüş
biletini alabilmelerine süre sağlamak için aynı test gününde ya da bir gün sonra herhangi
bir acil bilgisayar tabanlı ACT testi uygulanacak mı?
C: Hayır, acil bilgisayar tabanlı bir test hazır olmayacaktır. ACT kurumu, şu anda kullanılan test
tekrarı veya yeniden gün belirleme politikalarını aynen izleyecektir. Bu nedenle, ACT kurumu
2018 Eylül test tarihinden önce her merkezle bir hazırlık testi gerçekleştirecektir.
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