
EVET (  ) HAYIR ( X )

1 Sınav saatinden 1 saat önce (8:00) yapılacak toplantıya katınıldı mı?

2 Sınav saatinden 30 dk önce (8:30) sınav salonuna gidilerek salon havalandırıldı mı?

3 Öğrenci sıraları “S” kuralına göre öğretmen masasının önünden başlayarak numaralandırıldı mı?

4 Gelen öğrenciler, yoklama listesinde belirtilen sırayla oturtuldu mu?

5 Sınav Evrakı Poşetinden çıkan Cevap Kağıtları öğrencilerin isimleri kontrol edilerek dağıtıldı mı?

6 Sınav kitapçıkları, aynı guruplar arka arkaya ve yanyana gelmeyecek şekilde dağıtıldı mı?

7 Öğrenciler Kitapçık üzerindeki bilgileri doldurdu mu?

8 Öğrenciler kitapçık türünü Cevap Kağıdına kodladı mı?

9

Öğrencilerin cevap kağıtlarındaki  Ad, Soyad, öğrenci imzası, Kitapçık türü gibi bölümler  kontrol 

edildikten sonra cevap kağıdındaki ilgili bölüm salon başkanı ve gözcü tarafından silinmez kalem ile 

dolduruldu mu?

1 Sınav başladıktan sonra, öğrencileri, dikkatlerini dağıtmadan takip ediniz.

2
Sınav sırasında salonu hiçbir şekilde terk etmeyiniz. Zorunlu hallerde koridordaki yedek görevliyle 

iletişime geçiniz.

3

Sınav esnasında öğrencilerin cevap kağıtlarını diğer öğrencilerin göremeyeceği şekilde önlerinde 

bulundurmalarını sağlayarak, öğrenci yoklama listesindeki “salon oturma düzeni” alanı ile “kitapçık 

türü” alanı doğru ve eksiksiz doldurunuz.

4 Sınav başladıktan sonra 15 dk içerisinde gelen adayı sınava alınız ancak ek süre vermeyiniz.

5
Her dersin yazılı sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra girmeyen öğrencilerin öğrenci 

yoklama listesi ve cevap kağıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümü kurşun kalemle kodlacaktır.

6
20 dakika geçtikten sonra sınavını bitirerek evraklarını teslim etmek isteyen öğrencinin cevap kâğıdı ile 

kitapçığını teslim alarak yoklama listesindeki kısmı öğrenciye imzalatınız. 

EVET (  ) HAYIR ( X )

1 Cevap Kağıtları ve Soru Kitapçıklarının tamamını teslim aldınız mı?

2 Cevap Kağıtlarının öğrenci sayısı kadar olduğunu kontrol ettiniz mi?

3 Cevap Kağıtları ile Aday Yoklama Listesini dönüş poşetine eksiksiz olarak koydunuz mu? 

4 Dönüş Poşetini doğru olarak kapattınız mı?

B. SINAV ESNASINDA YAPILACAK İŞLER TAMAM  (    )

27-28 Nisan 2016 Merkezi Ortak Sınavlar Salon Görevlisi Kontrol Listesi

A. SINAV ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞLER

Yukarıdaki tüm bölümlere EVET cevabını verdiyseniz salonunuz sınava hazırdır. Saat 9:00 da sınava başlatabilirsiniz.

C. SINAV SONRASINDA YAPILACAK İŞLER

Yukarıdaki tüm bölümlere EVET cevabını verdiyseniz Soru Kitapçıkları ve Dönüş Poşetini Bina Sınav Komisyonuna Teslim Edebilirsiniz.

Bu form salon görevlilerine yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir. Tüm görevliler sınavları 2016/8 no lu Genelge hükümlerine göre yapmakla sorumluudur.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TARAFINDAN YAYINLANAN 2016/8 NO LU GENELGEDEN ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR 

 

SALON GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER 
 

1. Öğrenciler, yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi 

iletişim araçları ile bilgisayar özelliği taşıyan her türlü cihazlarla sınava alınmayacaktır. 
 

2. Her dersin yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu 

öğrencilere ek süre verilmeyecektir.  
 

3. Öğrenciler, ders yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 20 dakika sınav salonundan çıkmayacak (sağlık durumu 

nedeni hariç), bu süre tamamlandıktan sonra talep eden öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin 

verilecektir.  
 

4. Her dersin yazılı sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra girmeyen öğrencilerin öğrenci yoklama 

listesi ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümü kurşun kalemle kodlanacaktır. 
 

5. Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenci uyarılacak, kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap kâğıdı 

alınarak dışarı çıkarılacak ve öğrenci yoklama listesinde bulunan “tutanak” bölümüne durum işlenecektir. 

Bu öğrencinin ilk 20 dakika süresince sınav binasından ayrılmasına izin verilmeyecektir. 
 

6. Sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını diğer öğrencilerin göremeyeceği şekilde önlerinde 

bulundurmaları sağlanacak ve öğrenci yoklama listesi içindeki “salon oturma düzeni” alanı ile “kitapçık türü” 

alanı doğru ve eksiksiz doldurulacaktır. 
 

7. Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığı ve kitapçık türünün doğru kodlanıp kodlanmadığı 

kontrol edilecek ve kodlamayan öğrenci uyarılacaktır.  
 

8. Sınavda özel hizmet alması gereken öğrenciler hariç ders yazılı sınavı tamamlanana kadar sınıfta en az 2 

(iki) öğrencinin kalması gerektiğinden, her ders yazılı sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala hiçbir 

öğrenci dışarı çıkarılmayacaktır.  
 

9. Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki, salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı 

ve gözetmen tarafından silinmez kalem ile imzalanacaktır. 
 

10. Sınav süresi bitiminde sınav durdurulacak, cevap kâğıtları öğrencilerden alınıp öğrenci yoklama listesi 

ile karşılaştırılacak ve eksik olup olmadığı ya da zarar görüp görmediği kontrol edilecektir. Sınav evrakını 

teslim eden öğrenciye, öğrenci yoklama listesi silinmez kalem ile imzalattırılacaktır. 
 

11. Yedek sınav evrakı ile sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtlarında öğrenci bilgileri yer almayacağından, 

öğrenciler bilgilerini cevap kâğıdına doğru ve eksiksiz kodlayacaklar ve bu husus salon görevlileri tarafından 

kontrol edilecektir.  
 

12. Cevap kâğıtları, öğrenci yoklama listesi, düzenlenen tutanaklar ve benzeri sınav evrakı sınav güvenlik 

poşetine konulup, ağzı kapatılarak bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir.  
 

13. Salonda gazete, kitap vb. okunmayacak; öğrencilerin dikkatini dağıtacak şekilde ve gerekmedikçe 

konuşulmayacaktır. Sınav süresince sınav salonu terk edilmeyecek, gürültü çıkaracak nitelikte topuklu 

ayakkabı giyilmeyecek ve cep telefonu gibi cihazlarla sınav salonuna gelinmeyecektir. 


