
    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN SINAV YERİ, SINAV 

KURALLARI, İTİRAZ USULLERİ 

  05.03.2023 Pazar Günü saat:10:30’ da yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Giriş 

Sınavı Ankara’da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve  Araştırma Merkezi 

(GAZİÖDM)  tarafından Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bişkek Cad.(8.Cad.) 

1.Sokak No:8 06490 Emek-ANKARA adresinde yapılacak olup adaylar, “Aday Başvuru 

Bilgilerini”, Kariyer Kapısı üzerinden fotoğraflı çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı 

ile geçerli bir kimlik belgesi (kimlik kartı ,nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport, T.C.kimlik 

kartı edinme süresince, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus 

Müdürlüklerinden alınan ve yeni kimlik kartı teslim alınıncaya kadar geçerli olan 

fotoğraflı,imzalı,mühürlü barkodlu/karekodlu belge ) göstermek suretiyle girecekleri yazılı 

sınavda aşağıda belirtilen kurallara uyacaklardır.  

 (Sınav Yeri Konum Bilgisi:https://dent.gazi.edu.tr/view/page/878) 

1. Sınav süresi 150 (yüz elli) dakikadır. Sınav başladıktan sonra hiçbir aday sınav binasına 

alınmayacaktır. 

2. Sınav saat 10:30’da başlayacak olup sınav süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra hiçbir 

aday sınav binasına alınmaz. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası sınavı bitiren aday dışarı 

çıkarılmaz. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, cevap kâğıdı ve soru kitapçığı 

salon görevlileri tarafından alınarak tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. 

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru 

gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

4. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine 

bırakınız. 

5. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı şekilde 

görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda 

görevliler yerinizi değiştirebilir. 

6. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz. İlgili alanları eksiksiz 

doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan 

görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

7. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu 

kodlayanların sınavları geçersiz sayılır. 

8. Cevap kâğıdına yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah 

kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların 

sınavları geçersiz sayılır. Adaylara kalem, silgi ve kalemtıraş sınav merkezi tarafından 

verilecektir. 

9. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap 

kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan 

işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu 

yanlış cevaplamış sayılacaksınız. 

12. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını 

kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav 

görevlilerine başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar 

açmayınız. 



13. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı 

değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın 

sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz. 

15. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili 

adayların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca aşağıda belirtilen eşyalar emanet alınmaz. 

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak. 

b) Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal 

içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç), her türlü plastik ve 

güneş gözlüğü dahil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç) banka/kredi kartı, ulaşım kartı 

vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü 

bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, 

saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, 

kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı 

veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, 

defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek 

vb. gıda maddeleri, ilaç  vb. sağlık malzemeleri ve araçları (adayların sınav giriş belgesinde 

özel olarak belirtilenler hariç) ,hesap makinesi,her türlü müsvedde kağıt,dergi,gazete ve 

benzeri yayınları yanında bulundurmak, 

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 

d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, 

e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp cevap kâğıdında 

işaretleme yapmak, 

f) Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması, 

g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim 

etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak, 

h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak, 

i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak, 

j) Sınav süresi bittikten sonra cevap kağıdını doldurmak, işaretleme yapmak. 

k) Başkasının yerine sınava girmek. 

16. Sınav bitiminde, cevap kağıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde 

teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kağıtları dikkate alınmayacaktır. 

İTİRAZLAR 

 17. Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 

yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden 

T.C. Kimlik Numarası girilerek 50 TL sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz ücretini 

banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyerek (Havale, EFT veya diğer yollarla 

yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. 

Kimlik Numarası ve parola girilerek “İşlemler>İtiraz” menüleri altında sınav sorularına ve 

uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda 

gönderilerek yapılacaktır. İtiraz süresi içerisinde itirazlarında değişiklik yapmak isterlerse, 

herhangi bir ücret ödemeden itirazını güncelleyebilecektir. Adaylar, yukarıda belirtilen 

adımları duyuruda belirtildiği tarihler arasında gerçekleştirebilecektir. İlgili alanları eksik olan 

formlar ve/veya ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği formlar işleme alınmaz. Aday 

İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı 

bilgisayar sisteminden ya da GAZİÖDM’in bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi 

bir sorunun zamanında giderilebilmesi adına yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son tarihten 

https://odeme.gazi.edu.tr/
https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz


önce tamamlanması adayın yararına olacaktır. Belirtilen son tarihten itibaren başvuru kabul 

edilmeyecektir. GAZİÖDM’e faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme 

alınmayacaktır. İtiraz sonuçları adaylara Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 

bildirilecektir.  

18. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü 

içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 50 TL sınav 

sonuçlarına itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyerek (Havale, EFT 

veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz 

adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası girilerek sınav sonuçlarına itiraz formunu doldurup 

“Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda gönderilerek yapılacaktır. Gazi Üniversitesi’ne 

ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ne talep 

edildiği açıkça belirtilmeyen formlar, Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde 

ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır. İtiraz sonuçları adaylara Et ve Süt Kurumu Genel 

Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.  

https://odeme.gazi.edu.tr/
https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz

