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Sayın BİNA SINAV SORUMLUSU (Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Hakkında) 
 
Pandemi süreci içerisinde, 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil 
Sınavı (2021-YÖKDİL/1) sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda hepimize daha fazla 
sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda; 
 

- Ekte Bina Yöneticilerine pandemi dönemi sınavlarına ilişkin olarak gönderilen yazıda yer alan 
önlemlerin ve hazırlıkların yerine getirilmiş olmasını kontrol ediniz, 

- Covid-19 durumu belli olup kimlik bilgileri ÖSYM tarafından size SMS ile bildirilen adaylar, Covid-
19 durumunu sınav binasına giriş anında beyan edecek adaylar ve sınav esnasında Covid-19 durumu 
ortaya çıkabilecek adaylar için sınav binanızda açılan Yedek Salon-1 ve Yedek Salon-2 salonlarını 
gözden geçiriniz, 

- Yedek Salon-1 de Covid-19 durumu pozitif olan aday/adaylar,  
- Yedek Salon-2 de Covid-19 durumu temaslı olan aday/adaylar, sınava alınacaktır, 
- Covid-19 durumu olan ve kimlik bilgileri ÖSYM tarafından size SMS ile bildirilen adaylardan 

bazıları sınav binası girişinde Covid-19 durumlarının bulunmadığını iddia edebilirler veya normal 
sınav salonlarında sınava girecek adaylardan bazıları Covid-19 durumları olduğunu beyan 
edebilirler. Bu durumda, ilgili adayın Covid-19 durumunu; cep telefonunuzdaki “Hayat Eve Sığar 
(HES)” uygulamasında, adayın Sınava Giriş Belgesinde (SGB) yer alan HES Koduna ilişkin bilgilerini 
kullanarak, HES Kodu Sorgula menüsünden adayın HES Kodunu yazarak veya HES Kare Kodunu 
okutarak sorgulayınız.  Sonuç; RİSKLİ ancak aday Covid-19 durumu olmadığını iddia ediyorsa 
adayın Yedek Salon-2’de, Sonuç; RİSKLİ DEĞİL ise adayın atanmış olduğu sınav salonunda sınava 
alınmasını sağlayınız.  

- Sınav sabahı teslim aldığınız KIRMIZI KUTU’nun içinden, üzerinde “Yedek Salon-1” ve “Yedek 
Salon-2” yazılı iki adet Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti (Kırmızı renkli) ve iki adet Salon Sınav 
Evrakı Poşeti (Yeşil renkli), iki adet boş Salon Tutanağı, dört adet cevap kağıdı mukavvası, dört 
adet lastik bant, iki adet Siperlik ve iki adet Koruyucu Önlük çıkacaktır.  

- Covid-19 durumu belli olup kimlik bilgileri ÖSYM tarafından size SMS ile bildirilen ve Yedek Salon-
1 / Yedek Salon-2 salonlarında sınava girecek aday/adaylar dışında, sınav binası girişinde Covid-19 
durumunu beyan eden aday/adaylar ve sınav esnasında Covid-19 durumu ortaya çıkan aday/adayları, 
durumlarına göre, Yedek Salon-1 / Yedek Salon-2’de sınava alınız. Bu salonlara, öncelik Bina Yedek 
Görevlilerinde olmak üzere, Bina Yedek Görevlileri veya Gözetmenler arasından akademisyen 
veya öğretmen olanlardan bir kişiyi Salon Başkanı olarak atayınız (Bu Salonlara Gözetmen 
atanmayacaktır). Bu Salon Başkanlarına salonlarında kullanılmak üzere birer adet Siperlik ve 
Koruyucu Önlük verilmesinin sağlayınız. Yedek Salon-1 / Yedek Salon-2 Salon Başkanları, bu 
salonlarda sınava alınacak aday/adayların kimlik bilgilerini ilgili salona boş olarak gönderilen Salon 
Tutanağı’na işleyecektir. Aday/Adayların Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salonlardaki sınav 
evrakları (adayın cevap kağıdı ve oturuma ait rastgele seçilen soru kitapçıkları), evrak bilgileri salon 
başkanı tarafından Salon Tutanağına işlendikten sonra, Bina Sınav Sorumlusu (BSS)/ Bina Sınav 
Sorumlusu Yardımcısı (BSSY) tarafından salondan çıkarılarak Yedek Salon-1 veya Yedek Salon-2 
salonlarına götürülerek ilgili salonların salon başkanlarına verilecektir. Yedek Salon-1 ve Yedek 
Salon-2 Salon Başkanlarına salonlarına uygun Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti, Salon Tutanağı, iki 
adet Cevap kağıdı mukavvası, iki adet lastik ve Salon Sınav Evrakı Poşeti veriniz. Atadığınız Salon 
Başkanları sınav bitiminde cevap kâğıtlarını, soru kitapçıklarını ve aday/adayların sınava giriş 
belgelerini saydıktan sonra; cevap kâğıtlarını, iki adet mukavva arasına yerleştirip iki adet lastik bant 
ile kuşattıktan sonra salon tutanağı ile birlikte Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içerisine koyarak 
kapatacak, soru kitapçıklarını ve aday/adayların sınava giriş belgelerini Salon Sınav Evrakı Poşetine 
yerleştirecek ve Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti ile birlikte BSS odasına getirerek Bina Sınav 
Sorumlusuna, Bina Tutanağı içerisinde yer alan Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağındaki listenin 
altına ad-soyad yazarak ve imzalayarak teslim edeceklerdir. Yedek Salon-1 ve Yedek Salon-2 
salonlarına görevlendirdiğiniz Salon Başkanlarını Görevli Değişiklik Formundaki ilgili yere yazınız. 
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- Sınav Bina Tutanağında görüleceği gibi aday sayısı az olan bazı salonlara sadece Salon Başkanı 
atanmıştır. Bu salonlarda sınavın gözetmen olmadan Salon Başkanı tarafından yürütüleceğini ilgili 
salon başkanına bildiriniz,   

- Sınav evrakı dağıtımı, toplanması ve imza-tutanak süreçlerinde sosyal mesafeyi koruyunuz ve hijyen 
kurallarına mutlaka uyulmasını sağlayınız,  

- Sınav salonlarında sınav evraklarının adaylara dağıtımında ve toplamasında görevlilerin ÖSYM 
tarafından gönderilen eldivenleri kullanmalarını sağlayınız,  

- Aday ve görevlilerden başka sınav binası bahçesine hiç kimsenin girmesine izin vermeyiniz, 
- Sınav binanıza sabah sınav evrakları ile içinde aday ve görevliler için maske, dezenfektan, eldiven 

(sadece görevliler için) ve dezenfektan mendil olan kutu/kutular gelecektir. Bu kutunun içinde bulunan 
beyaz renkli kutu/kutuların içinde görevliler için maske, eldiven ve dezenfektan mendil bulunmaktadır. 
Lütfen bunlardan her görevliye bir adet maske, bir çift eldiven ve bir adet dezenfektan mendil veriniz. 
Bina girişinde görev yapacak sınav görevlilerinin, emniyet görevlileri dâhil, çift maske takarak görev 
yapmalarını sağlayınız. 

- Adayların sınav binasına alınması, bina önündeki masalarda ellerinin dezenfekte edilmesi, adaylara 
maske ve dezenfektan mendil dağıtılması organizasyonunu Bina Yöneticisi ve Bina Sınav Sorumlusu 
Yardımcısına veriniz, 

- Kutuda adaylar için bulunan maske, dezenfektan mendil ve litrelik dezenfektanları üzerine koymak için 
sınav binası giriş kapısının 3-4 metre önüne birer metre ara ile binadaki aday sayısı 350 ve daha az ise 
3 masa, aday sayısı 350’den fazla ise karşılıklı 3’er masa olmak üzere toplam 6 masa koyunuz. Birinci 
masaya/masalara litrelik dezenfektan, ikinci masaya/masalara maskeler ve üçüncü masaya/masalara 
dezenfektan mendilleri koyunuz. Binanızda taşınabilir sensörlü el dezenfektan cihazı varsa ÖSYM 
tarafından gönderilen litrelik dezenfektanı cihaza doldurarak adayların kullanımına sununuz. 
Dezenfektan malzemelerin adaylara düzenli olarak dağıtımını yapmak ve adayların sosyal mesafe 
kuralına uygun olarak sıraya girmelerini sağlamak için görevliler arasından en az 3 kişiyi 
görevlendiriniz. Bu iş için, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, Bina Yöneticisi, Bina Cihaz Görevlisi 
(varsa), birden fazla gözetmeni olan salonların gözetmenleri veya aday sayısı az olan salonların 
gözetmenleri ve hizmetlilerini görevlendiriniz, 

- Adayların sosyal mesafe kuralına uygun olarak önce litrelik dezenfektan ile elini dezenfekte etmesini 
sonra bir adet maskesini ve bir adet dezenfektan mendilini almasını sağlayınız. 

- Sınav binasının giriş kapısında bina yedek görevlileri tarafından adayların sınava giriş belgeleri ve 
geçerli kimlik belgelerinin, sosyal mesafe korunarak maskeleri açtırılmak suretiyle, dikkatle kontrol 
edilip güvenlik görevlileri tarafından elle ve el dedektörü ile üst aranmasından geçirildikten sonra 
binaya alınmasını sağlayınız, 

- Adayların sınav binası bahçesinde, bina girişinde ve bina içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun 
hareket etmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını, yönlendirme ve uyarıların yapılmasını sağlayınız, 

- Adayların sınav bitiminde sınav salonlarından ve sınav binasından çıkışlarında da sosyal mesafenin 
korunarak hareket etmelerini sağlamak için yönlendirme ve uyarıların bina yöneticisi, yedek 
gözetmenler ve hizmetliler tarafından yapılmasını sağlayınız, 

Adaylarımızın sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda sınava girmelerini sağlamak için yukarıda 
sıralanan düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Yapacağınız 
özverili çalışmalarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.  

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI 


