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Sınav Hakkında Genel Bilgiler

•
•
•
•
•
•
•

ABD’de lisans eğitimi görmek isteyen öğrencilerden
istenen sınavdır.
Sınav süresi yaklaşık 3 saat 45 dakikadır.
Sınav, Okuma, Yazma ve Matematik bölümlerinden
oluşur.
Sınava, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Mayıs ve Haziran
aylarında girilebilir.
Sınav 600-2400 puan arasında değerlendirilir.
Test Ücreti: 88,50 Amerikan Doları
Testin Geçerliliği: 5 yıl

Sınavın İçeriği
Bölüm

Soru Tipi

Puan Aralığı

Okuma

Okuma parçaları ve cümle
tamamlama soruları

200-800

Yazma

Bir kompozisyon yazma ve
İngilizce dilbilgisine
yönelik sorular

200-800

Matematik

Aritmetik uygulamalar,
Cebir, Geometri, İstatistik
ve Olasılık soruları

200-800

TOPLAM

-

600-2400

Sınava Kayıt Olma
•

www.collegeboard.org web sayfasından e-posta adresiyle hesap
açarak online kayıt yaptırabilirsiniz.

•

Engelli öğrenciler, http://www.collegeboard.com/ssd/student/
web sayfasından sınava giriş şartları hakkında bilgi alabilirler.

•

Sınav ücreti kredi kartıyla ödenebilir.

•

Bir günde hem SAT Genel Sınavı’na hem de SAT Konu
Testi’ne giremezsiniz.

•

Aynı gün içinde en fazla 3 tane SAT Konu Testi’ne
girebilirsiniz.

Sınav Gününü Değiştirmek veya Sınavın
İptali

•
•

•
•

Sınavın olduğu gün sınav gününüzü veya sınav
merkezinizi değiştiremezsiniz.
Sınav gününe 14 gün ve daha fazla zaman kala test
tarihinizi ve test merkezinizi değiştirebilirsiniz. Bunun
için 28 Amerikan Doları ödemeniz gerekir.
Sınav gününe 14 gün ve daha fazla zaman kala test
tarihinizi ve test merkezinizi değiştirmek için e-posta
atabilirsiniz.
Sınav ücreti sınava girmezseniz veya sınavınızı sonradan
iptal ederseniz geri ödenmez.

Sonuçları Öğrenme ve Gönderme
•
•
•
•

•
•

•

Sonuçlar 5 hafta içinde açıklanmaktadır.
Sonucunuzu online olarak görebileceğiniz gibi, sınava kayıt
sırasında bildirdiğiniz posta adresine gönderilebilir. Bu isteğinizi
sınava kayıt sırasında belirtmelisiniz.
Sınav sonuçlarınızı telefonla öğrenmek isterseniz ek olarak 15
Amerikan Doları ödemeniz gerekir.
Teste Tekrar Girme
Bir önceki sınav sonucunuz elinize ulaştıktan sonra sınava
istediğiniz sıklıkta girebilirsiniz.
Sonuçları Gönderme
Sınav sonucunuz, sınava girerken belirlediğiniz 4 okula ücretsiz
olarak gönderilir.
4 okuldan daha fazla okula sonucunuzu göndermek için her bir
okul için ek 11,25 Amerikan Doları ödemeniz gerekir.
Sınava bir kereden fazla girdiyseniz, sonucunu göndermek
istediğiniz sınavı “Score Choice” hizmetini kullanarak
belirleyebilirsiniz.

