
SINAV KILAVUZU 

a) Sınav 22/04/2017 günü saat 14:00’ de Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emniyet 

Mah. Muammer Bostancı Cad. No:4 Beşevler/ANKARA adresinde tek oturumda 

yapılacak olup 150 dakika sürecektir. 

b) Sınava girişlerde kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmelerin yapılabilmesi için sınava 

girecek adaylar sınav başlama saatinden en az 30 dakika öncesinde sınav giriş 

belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.    

c) Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı personel kimlik kartı veya kimlik belgesi 

(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, 

kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.  

d) Fotoğraflı personel kimlik kartı veya kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, TC kimlik numarası 

bulunan sürücü belgesi, pasaport) bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

e) Sınavda soru kitapçığı ve optik formlar üzerindeki bilgiler her aday için kodlanmış olarak 

adaylara dağıtılacaktır. 

f) Adaylar sınava alınırken; yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, 

sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, saat, anahtarlık,  telsiz, radyo gibi kaynaklar, 

kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük 

(alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü 

elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, 

gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin 

verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları 

taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.  

g) Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika 

içinde ise sınav salonunda hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 10 dakika kala 

sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır. 

h) Aday, cevap kağıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.   

ı) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve 

üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

i) Sınava giren bütün adaylar için puan hesaplamasında (Puan=(Doğru Sayısı/Soru 

Sayısı)x100) formülü kullanılacak ve başarı puanı buna göre hesaplanacak olup sınav 

puanında herhangi bir yuvarlama yapılmayacaktır.     

j) Değerlendirme yapılırken yanlış cevaplar dikkate alınmayacak her soru eşit puan 

değerinde olacaktır. Sınavda çıkabilecek hatalı sorular iptal edilerek hatalı sorulara 

tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.  

k) Sınavda 100 (yüz) soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) testlerden oluşan ve A-B 

şeklinde hazırlanacak olan soru kitapçıkları kullanılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

l) Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa 

cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümündeki A seçeneğini, B kitapçığını kullanıyorsa B 

seçeneğini işaretleyecektir. 

m) Adaylar cevaplarını cevap kağıdının ilgili seçeneğini bularak taşırmadan işaretleyecektir. 

n) Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru 

cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış 

cevap olarak değerlendirilecektir. 



o) Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde 

değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 

ö) Sınav esnasında kopya çekildiğinin tespit edilmesi veya bilgisayar ortamında ikili veya 

toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı 

geçersiz sayılacaktır. 

p) Adaylar sorulara verdiği cevapları dışarı çıkarmayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı 

geçersiz sayılacaktır. 

r) Sınav bitiminden sonra adaylar soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon görevlilerine teslim 

edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.    

s) Adaylar tarafından sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak itirazlara ilişkin gerekli 

açıklamalar, sınav sorularının ve sonuçlarının ilanında yapılacak olan tebliğde yer 

alacaktır. 

                                                                              

              SINAVDA BAŞARILAR DİLERİZ… 


