
SAT sınavı, Amerika’da lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş sınavıdır. Günümüzde SAT sınavı 

Amerika dışında da birçok ülkeden üniversiteye kabul aşamasında kullanılmaya başlanmış bir sınav haline 

gelmiştir. 

  

Türk Öğrenciler ve SAT Sınavının Gerekliliği 

SAT sınavı Amerika’da üniversite okumak isteyen her Amerikalı öğrencinin girmek zorunda olduğu bir sınavdır 

ancak her yabancı öğrencinin Amerika’da üniversiteye gidebilmek için mutlaka girmek zorunda olduğu bir sınav 

değildir. Fakat prestijli bir üniversiteye gitmek isteyen veya akademik burs ya da spor bursu almayı hedefleyen 

her uluslararası öğrencinin de girmek zorunda olduğu bir sınavdır. 

  

Türk Öğrencilerin En Zorlandıkları Bölüm Hangisidir? 

Ana dili İngilizce olmayan dünyanın birçok farklı ülkesinde lise eğitimini tamamlamış öğrenciler gibi Türk 

öğrenciler de bu üç bölümden en çok Critical Reading adı verilen okuduğunu anlama bölümünde sorun 

yaşamaktadırlar. 

Türk öğrenciler matematik bölümünde ise Crtitical Reading bölümünün tam aksine, sınava giren Amerikalı 

yaşıtlarına oranla çok daha yüksek başarı sergilemektedir. Bu durumun ana sebebi ise Türk eğitim sisteminde 

lise seviyesinde verilen matematik eğitiminin hem işlenen konular hem de işleniş yoğunluğu yönünden 

Amerikan lise eğitim sistemine oranla çok daha kapsamlı ve ağır olmasıdır. 

  

Notlandırma Sistemi 

Her bölümü 800 üzerinden derecelendirilen SAT sınavı, toplam 2400 puan üzerinden notlandırılmaktadır. Bazı 

özel durumlarda Writing (kompozisyon yazma) bölümü ayrı tutularak sadece Critical Reading ve matematik 

bölümleri incelenerek iki bölümdeki toplam 1600 puan üzerinden de notlandırma mümkündür. 

  

Hyper-Score Sistemi Nedir? 

Hyper-score sistemi bazı üniversiteler tarafından uygulanmaktadır. Hyper-score puan hesaplaması birden fazla 

girilmiş SAT sınavlarının en yüksek bölümlerinin hesaplanarak ortaya çıkartılan ve öğrencilerin yararına olan bir 

hesaplama sistemidir. 

  

Subject Sınavları 

SAT sınavının ikinci aşaması SAT Subject (SAT Branş) sınavıdır. SAT Subject sınavları: Literature, U.S. History, 

World History, Math Level 1, Math Level, Biology/EM, Chemistry, Physics, French, French with Listening, 

German, German with Listening, Spanish, Spanish with Listening, Modern Hebrew, Italian, Latin, Chinese with 

Listening, Japanese with Listening’dir.  SAT Subject testlerinin süreleri 1 saattir. 

  

SAT ve SAT Subject Sınavlarına Ne Zaman Girilmeli? 

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu SAT sınavına lise 11 ve 12. sınıflarda girmektedirler. Sınava giren öğrencilerin 

yarıdan fazlası sınava en az iki kere girmektedir. SAT Subject sınavlarına ise gireceğiniz branşın okuldaki eğitimi 

tamamlandığında ara vermeden girmenizde fayda vardır. Böylece taze bilgiler unutulmadan sınavdan olabilecek 

en yüksek notu almanız mümkün olur. Aynı sınav gününde ya SAT sınavına ya da üç adete kadar SAT Subject 



sınavına girebilirsiniz. Hangi sınav günü, hangi SAT Subject sınavlarının sunulduğuna önceden bakıp 

planlamanızı ona göre yapmanız gereklidir. 

Sınav içeriği 

SAT sınavı temelde ikiye ayrılır, SAT ve SAT II veya bir diğer adıyla SAT Subject (SAT Branş) sınavları. SAT veya bir 

diğer adıyla SAT I sınavı üç ana bölümden oluşur:  Math (matematik), Critical Reading (okuma) ve Writing 

(kompozisyon yazma). Sınavın bölümlerini detaylı bir şekilde incelendiğinde aslında sınavın birbirini tekrar eden 

toplam 10 adımdan oluştuğu görülmektedir. 25 dakikalık bir kompozisyon, altı adet yirmi beşer dakikalık bölüm 

(matematik, okuma ve kompozisyon), iki yirmişer dakikalık bölüm (matematik, okuma ve kompozisyon) ve bir 

10 dakikalık çoktan seçmeli kompozisyon bölümü. 

Sınavın toplam süresi 3 saat 45 dakikadır. Ayrıca sınav sırasında üç kısa teneffüs bulunmaktadır. 

  

- Critical Reading Bölümü (okuma): İki adet 25, bir adet 20 dakikalık bölüm. 48 adet pasaj okuma,  19 adet 

cümle tamamlama sorusu. Toplam süre 70 dakikadır. 

- Matematik Bölümü: İki adet 25, bir adet 20 dakikalık bölüm. 44 adet çoktan seçmeli soru,  10 adet öğrenci 

cevap üretmeli soru. Toplam süre 70 dakikadır. Matematiksel konu içeriği; 11-13 adet sayı ve işlem sorusu, 19-

21 adet cebir ve fonksiyonlar, 14-16 geometri ve ölçüler ve de 6-7 adet data analizi, istatistik ve olasılık soruları. 

- SAT Writing: Bir adet kompozisyon ve 49 adet çoktan seçmeli soru. Toplam süre 60 dakikadır. 

  

Sınav Tarihleri ve Sınav Kayıt Ücretleri 

SAT sınav kayıt ücreti $50 USD‘dir. SAT Subject testlerinin ise kayıt ücretleri sınav içeriğine göre değişmektedir. 

  

2012/13 Öğretim Yılı İçin SAT Sınav Tarihleri 

2012 yılı SAT Sınav tarihleri: 6 Ekim, 3 Kasım, 1 Aralık 

2013 yılı SAT Sınav tarihleri: 26 Ocak, 1 Mayıs ve 4 Haziran 

Sınav kaydı, sınav tarihlerinden en geç 30 gün öncesine kadar yapılabilmektedir. Sınav son kayıt tarihleri ve 

sınava kayıt için bize ulaşınız. (TURKABROAD tarafından ücretsiz sınav kayıt hizmeti sunulmaktadır.) 

 


