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Sınav Hakkında Detaylı Bilgiler 
• Amerika’da Hukuk Fakülteleri’nde okumak isteyen öğrencilerin girmesi 

gereken bir sınavdır.  

 

• Amerika’da Hukuk alanında yüksek lisans yapmak için istenmez. 

 

• Sınav yarım gün sürer. Sınava 2 yıl içinde en fazla 3 kere girebilirsiniz. 

 

     Sınavın Bölümleri:  

• Okuma Bölümü: Her biri 5-8 sorudan oluşan 4 akademik okuma parçasından  
oluşur. 

 

• Analitik Akıl Yürütme: Toplam 25 soru vardır. 35 dakika verilir. 

 

• Mantık Yürütme: 25 soru vardır. 30 dakika verilir. 

 

• Yazma Bölümü: 30 dakikalık yazma kısmı vardır. Bu bölüme puan verilmez,  
ancak okullara yazdığınız yazı gönderilir. 

 

• Deneysel Bölüm: 25 soru vardır ve 35 dakika verilir. Bu bölüm genel 
puanlamaya dahil edilmez. 

 
 



Sınava Kayıt Olma 
 

• LSAT sınavına kayıt olmak için  www.lsac.org  

adresinden online hesap açarak kayıt 

olabilirsiniz. 

• Test merkezi ve günleri için 

www.lsac.org/JD/LSAT adresinden detaylı bilgi 

alabilirsiniz. 

• Test Ücreti: 160 Amerikan Doları  

• Testin Geçerliliği: 5 yıl  

 

 



Sınav Gününü Değiştirmek veya Sınavın İptali 

• Sınav merkezinizi değiştirmek için , “Son Kayıt Tarihi”nden önce önce eğer 

değiştirmek istediğiniz sınav merkezinde yer varsa online hesabınıza girmeniz veya 

215 968 1001 nolu telefonu aramanız gerekmektedir.  

 

• Sınav merkezinizi, “Son Kayıt Tarihi”nden önce eğer değiştirmek istediğiniz sınav 

merkezinde yer varsa 35 Amerikan Doları ödeyerek değiştirebilirsiniz. 

 

• Sınav gününüzü, online hesabınızdan veya “Sınav Tarihi Değişiklik Formu”nu 

http://www.lsac.org/jd/lsat/test-date-center-change.asp#date_change yer alan posta 

adresine 80 Amerikan Doları ödeyerek değiştirebilirsiniz.  

 

• Sınav gününüzü sadece Haziran ayından Şubat ayına kadar devam eden sınav yılı 

içinde bir tarihe erteletebilirsiniz. 

 

• Sınavınızı iptal etmek isterseniz ödediğiniz ücretin sadece bir kısmını geri 

alabilirsiniz. 
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Sonuçları Öğrenme ve Gönderme 

• Sonucunuz, online hesabınız varsa genellikle sınav tarihinden 3 hafta 
sonra size e-posta olarak gönderilmektedir.  

 

• Sonucunuz, online hesabınız yoksa genellikle sınav tarihinden 4 
hafta sonra size posta ile gönderilmektedir.  

 

• Sonucunuz sadece size ve başvuru yaptığınız okullara gönderilir. 

 

    Sonuçları Gönderme 

• Sınav sonucunuzu okullara göndermek için 21 Amerikan Doları 
ödemeniz gerekmektedir. 


