26.12.2017 TARİHLİ İDARİ YARGI SINAVINA AİT SINAV YÖNERGESİ

1. Bu sınav, 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28. maddesinin 7, 8 ve 9.
fıkraları ile buna dair 27.07.2004 tarihli Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı
Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik hükümlerine göre yapılan idari yargı hâkim adaylarının eğitim sonu yazılı
sınavıdır.
2. Sınav süresi 4 saattir. Adaylar, saat 9.30’da sınav salonlarına alınacak, saat 9.45’ten itibaren
Sınav Yönergesi okunacak ve sınav kitapçıkları dağıtılacaktır. Sınav saat 10.00’da başlatılacak
ve 14.00’da sona erecektir. Sınavın başlamasından itibaren ilk yarım saat içinde gelenler sınav
salonuna alınacak, daha sonra gelenler sınav salonuna alınmayacak ve sınava katılmamış
sayılacaklardır. Sınav başladıktan sonraki ilk yarım ve son yarım saat içinde, zaruret olmadıkça
sınav salonunun terkedilmesine izin verilmeyecektir.
3. Sınav, meslek öncesi eğitimin hazırlık ve son eğitim dönemlerinde adaylara anlatılan
konuları kapsamakta olup; sorular, öğretim görevlileri tarafından önerilenler arasından sınav
kurulunca belirlenmiştir.
4. Soru kitapçığında 20 soru bulunmaktadır. Sınav 100 tam puan üzerinden
değerlendirilecektir. Her bir sorunun doğru cevabı toplam 5 puandır. Kısmi doğru cevaplara,
sınav kurulunca cevap anahtarı çerçevesinde puan takdir edilecektir. Sınav sonuç notunun
belirlenmesinde, 0,5 ve daha büyük kesirler bir sonraki tam sayıya tamamlanacaktır.
5. Sınavda, 70 ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılacaklardır. 70 puandan daha düşük
puan alanlar ile sınavı geçersiz sayılanlar ve sınava mazeretsiz olarak katılmayanlar "başarısız"
kabul edilecektir.
6. Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca;
a) Sınav Kurulu başkanının ya da salonda hazır bulunan kurul üyeleri ile gözetmenin izni
olmadan sınav salonunu terk edenler,
b) Sınavda kopya çekenler, verenler veya bunlara teşebbüs edenler,
c) Sınav kağıtlarına, mahsus alanları dışında kimliğini belirtici yazı ya da işaret koyanlar,
ç) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,
d) Sınav düzenine ve kurallarına aykırı davranışta bulunanlar,
hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.
7. Sorular, kitapçık halinde dağıtılacaktır. Soruların altında bırakılan boşluklar, cevap için
yeterlidir. Ancak, bu alanın yetmemesi halinde, cevabın devamının nerede olduğunu işaret
etmek suretiyle kitapçığın boş olan arka sayfalarını kullanabilirsiniz.
8. Cevaplar için tükenmez kalem kullanılacaktır. Hatalı cevapların üzeri çizilmek suretiyle
düzeltme yapılabilir. Okunamayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Kitapçıkta, yanıltıcı unsurlar içeren sorulara yer verilmemiştir. Ancak, sınav heyecanı ile
özellikle olay sorularında, hukuksal müessesenin anlatılmakla yetinildiği, bu müessesenin
olaya uygulanmasının unutulduğu görülmektedir. Bu nedenle, soruyu cevaplandırdıktan sonra
"soru" bölümünü tekrar okuyarak, istenilen hususlara ve özellikle olaya bağlı sorularda olaya uygun

şekilde cevap verip vermediğinizi kontrol ediniz. Sorularda yer alan "kısaca açıklayınız" ya
da "açıklayınız" sözleri, cevabın gerekçelerinin asgari şekilde belirtilmesi gerektiğini ifade
etmektedir.
10. Sınav salonunda, üzerinde sicil numaranızın yazılı bulunduğu ve size tahsis edilen masaya

oturunuz. Masanızın, sınav gözetmenlerinin görmesine uygun bölümüne, kendinizi tanıtan bir
kimlik belgesi koyunuz. Cep telefonları sınav süresince kapalı konumda bulundurulacak, sınav
gözetmenince belirtilen yere bırakılacak ve sınav sonuçlanıp salon terk edilinceye kadar
açılmayacaktır.
11. Sınav kitapçıkları dağıtıldığında, vakit geçirmeksizin, kitapçıkların ön yüzünde bulunan

mahsus yerlere sicil numaranızı, ad ve soyadınızı yazıp imzalayınız. Sınav sonunda ise, kimlik
bilgilerinizin olduğu bölümü katlayıp sınav salonunda hazır bulundurulacak tel zımbaları
kullanarak kapatınız. Sınav kitapçığını teslim ettikten sonra, sınava katıldığınızı belgeleyen
imza çizelgesini imzalamayı unutmayınız.
12. Sınav sırasında mevzuat ve benzeri evrak bulundurulması yasaktır.
13. Sınava ait cevap anahtarı, sınav sonrasında bina giriş katında uygun mahallerde ilan

edilecektir.

Değerli İdari Yargı Hâkim Adayları; sınavınızda başarılar diliyoruz.

Sınav Kurulu

