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Sınav Başlamadan yapılacak işlemler 
Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi için 180 dk. Açık Öğretim Ortaokulu için 150 dk. 
Öğrencileri, geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) ile sınav giriş belgelerini 
kontrol ederek salona alır. Başkan ile birlikte Salon öğrenci yoklama listesinde belirtilen öğrencileri; adı, 
soyadı, salon ve sıra numarasını kontrol ederek oturacakları sıraya yönlendirir. 
Tek kişilik salonlarda öğrenci sınava gelmedi ise sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşeti açılmaz, 
tutanak düzenlenir ve bu tutanak bina sınav komisyonu tarafında da imzalanır. 
Öğrenciler sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasına oturdu mu?  
Kullanılan sınav evrakı bina sınav komisyonundan alınan aynı güvenlik poşeti ile teslim edilecektir. 
Güvenlik poşetinin içinde başka bir poşet çıkmayacaktır. Bu nedenle güvenlik poşetinin açılma ve 
kapatılma işlemlerini talimatlara göre yapınız. 

 

Sınavın başlama ve bitiş saatleri öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazıldı mı ve öğrencilere 
ilk 30 dakika ve son 15 dakika bitmeden sınav salonundan çıkamayacakları duyuruldu mu? 

 

Sınav güvenlik poşetinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının kontrolü yapıldı mı?  
Kitapçıklarda ve cevap kâğıtlarında eksik veya fazla olması halinde bu tutanakla belgelendi mi?  
Salon öğrenci yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen öğrencilere, kendi isimlerine ve T.C. 
kimlik numaralarına göre basılmış olan cevap kâğıtları dağıtıldı mı? 

 

EK-1’de yer alan “ Cevap Kâğıdı Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar” öğrencilere anlatıldı mı?  
Öğrencinin kendine ait cevap kâğıdında yer alan bilgileri öğrenciye kontrol ettirildi mi ve cevap 
kâğıdında yer alan imza bölümü silinmeyen kalem ile öğrenciye imzalatıldı mı? 

 

Öğrenciler, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, aday bilgileri ve seçtiği derslerin 
kodlarını kontrol ettikten sonra hata görüldü mü? Tutanak tutuldu mu?  

 

Öğrencilere, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yapacakları yazı yazma/kodlama/silme 
işlemleri için koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi 
kullanmaları hatırlatıldı mı? 

 

Cevap kâğıdında bulunan “Ders kodları Üzerinde İşaretleme Yapmayınız” kısmına hiçbir şekilde 
işaretleme yapılmayacağı söylendi mi? 

 

Öğrencilere cevaplarını cevap kâğıdında belirtilen örnek kodlamada olduğu gibi, yuvarlağın dışına 
taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak kodlamaları gerektiği söylendi mi? 

 

Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevapların değerlendirme işlemine alınmayacağı söylendi mi?  
Öğrencilere soru kitapçıklarını dağıtıp ve kontrol etmelerini söylediniz mi?  
Eksik sayfa veya baskı hatası tespit edilen kitapçık değiştirildi mi? Tutanak tutuldu mu?  
Sınava başlamadan önce soru kitapçıklarının açılamayacağını duyurdunuz mu?  
Öğrencilerin soru kitapçığının ön yüzüne ad, soyad ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını 
söylediniz mi? 

 

Öğrencilerin, sorulara verdiği cevapları almaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavının geçersiz 
sayılacağını duyurdunuz mu? 

 

Sınav Süresince Yapacakları İşlemler  
Sınav başladığı andan itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve sınava girmesi bina 
sınav komisyonunca uygun görülen öğrencileri sınava alır ve bu öğrencilere ek süre vermez. 

 

Sınav güvenliğinin sağlanması için öğrencileri ilk 30 dakika tamamlanmadan salondan çıkarmaz.  
Salon görevlileri, sınav başladığında salona gelmeyen öğrencilerin cevap kâğıdını sıra üzerine 
bırakmaz, sınav başladıktan sonra 15 dakika içinde salona gelmeyen öğrenciler için Salon öğrenci 
Yoklama Listesinde belirtilen “GİRMEDİ” ve cevap kâğıdındaki “ADAY SINAVA GİRMEDİ” 
alanlarını kurşun kalemle kodlar 

 

Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol ettiniz mi?  
Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda 
öğrenciye görevli yedek gözetmenin eşlik etmesini sağlar. Bu durumda öğrenciye ek süre tanımaz. Yanında 
yedek gözetmen olmadan salondan çıkan öğrencileri tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını 
beraberinde götürmesine izin vermez. 
Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya çektiği belirlenen öğrenciye sınav salon tutanağını 
(EK-3) düzenler. Durumu tutanakla ve cevap kâğıdında kopya ile ilgili kutucuğu kodlayarak belirtir. Bu 
tutanağı diğer sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetine koyar. 
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Sınavın bitimine 15 dakika kala öğrencileri “15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış 
olmasına dikkat ediniz” şeklinde uyarır. Son 15 dakikada kimse dışarı çıkarılmaz. 
Sınav bitimine 5 (beş) dakika kala öğrencileri “5 (beş) dakikanız kaldı” şeklinde uyarır. 
Öğrenciye ait cevap kâğıdının salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümünü silinmez 
kalemle imzaladınız mı? 

 

Sınav Süresi Bitiminde Yapacak İşlemler 
Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur, cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını öğrencilerden teslim 
alır, salon öğrenci yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder. 

 

Sınav güvenlik poşetine konulmayan cevap kâğıtları ÖDSGM tarafından işleme alınmayacak ve yasal 
sorumluluk salon görevlilerine ait olacaktır. 
Salon öğrenci yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden öğrenciye silinmeyen kalem ile imzalatır. 
(Bu işlemi sınav başlamadan ya da sınav sırasında yapmaz). 

 

Sınav giriş belgeleri toplanmayacak ve soru kitapçıkları sınav güvenlik poşetine konulmayacaktır.  
Tutanaklarda, sınav adı, tarihi, saati, oturum bilgisi, öğrenciye ait kimlik, salon ve sıra bilgileri ile yaşanan 
sorunu ve yapılan işlemi eksiksiz olarak belirtir. Düzenlenen tutanaklara, salon görevlilerine ait kimlik ve 
iletişim bilgileri de yazılacak ve imzalanacaktır. 
Salon başkanı, öğrenciler ile ilgili konuları (sınav iptali, kimlik değişikliği, özür durumu vb.) Salon Öğrenci 
Yoklama Listesinde bulunan TUTANAKTIR bölümüne tükenmez kalem ile yazacak ve "Bu sınav salonu 
için tutanak tutulmuştur." alanını kurşun kalem ile kodlayacaktır. Birden fazla öğrenci için tutanak 
tutulacaksa EK-3’te yer alan sınav salon tutanağına göre bina sınav komisyonundan bilgi alarak eksiksiz 
dolduracaktır. , 
Sınav esnasında düzenlenen tutanaklar, cevap kâğıtları ve salon öğrenci yoklama listesini sınav 
güvenlik poşeti içerisine yerleştirir. Poşeti başkan ve gözcü birlikte kontrollü olarak kapatacaktır. 
Ağzı kapalı sınav güvenlik poşeti ve soru kitapçıklarını bina sınav komisyonuna imza karşılığında 
teslim eder. 

 

 


