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Sayın Bina Yöneticisi (Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Hakkında) 
 
Pandemisi 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 sınavın sağlıklı ve güvenli bir biçimde yürütülmesine yönelik olarak; 

- Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından "COVID-19 
Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler"e ilişkin olarak hazırlanan ve ÖSYM 
Başkanlığına gönderilen yazıda belirtildiği üzere; sınav gününden bir gün önce tüm sınav binasının genel 
temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yapılmalıdır. Sınav binasında sık 
dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, sıralar, masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine özellikle 
dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre 
suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Sınav 
binasının tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır. Çamaşır suyu ile temizlik 
yapılan alanlar mutlaka havalandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık 
Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır, 

- Binanızın bütün lavabolarında sıvı sabun bulunmasını sağlayınız, 
- Havaların soğuk olması sebebiyle sınav binanızın sınav günü ısınmasını sağlayınız. 
- Sınav günü binanızdaki bay ve bayan tuvaletlerinin tamamının açık ve yönlendirmelerin görünür olmasını 

sağlayınız, 
- Binanızdaki sınav salonlarındaki arızalı (bozuk) sıraları tespit ederek sağlam sıralarla değişimini yapınız, 
- Sınav Güvenliği ve pandemi dolayısı ile sınav öncesi sınav salonunu görmek isteyen hiçbir adaya ve 

hiçbir kişiye sınav binanızın içine girmesine izin vermeyiniz.  
- Binanızdaki sınav salonlarındaki sıraları ÖSYM tarafından size gönderilen ve ilgili salonun kapısına sınav 

öncesinde asılması gereken Salon Tanıtım Formundaki oturma düzenine göre numaralandırınız ve formun 
salonun kapısına asılmasını sağlayınız. Salon Tanıtım Formunda “boş” yazan sıralara numara vermeyiniz, 

- Sınav sabahı adaylar gelmeden önce binanın ve sınav salonlarının havalandırılmasını sağlayınız, 
- Sınav binanızın etrafının detaylı temizliğinin yapılmasını sağlayınız, 
- Sınav binanızın içerisindeki yiyecek ve içecek yerlerinin kapatılmasını sağlayınız, 
- Sınav binanızın bahçesinde yiyecek içecek satışına izin vermeyiniz, 
- Sınav günü, sınav binanızın bahçesine aday ve görevlilerden başka hiç kimsenin girmesine izin vermeyiniz, 

- ÖSYM tarafından sınav evrakları ile birlikte gönderilecek olan 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 mendiller konulacaktır (Binanızda taşınabilir sensörlü el dezenfektan cihazı 
varsa ÖSYM tarafından gönderilen litrelik dezenfektanı cihaza doldurularak birinci masanın olduğu yerde 
adayların kullanımına sununuz). 

- Sınav sabahı adayların sosyal mesafe korunarak sınav binasına alımı süresince ÖSYM tarafından gönderilecek 
olan maske ve dezenfektan mendil dağıtım organizasyonunu Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ile birlikte 
yürüteceğinizden gerekli hazırlıkları yapınız ve tedbirleri alınız. 

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. 
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