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ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dikkat Edilecek Hususlar Listesi (1/2)

Evet

1- Taslak sınav programını kontrol ettiniz mi?

☐

2- Kesin sınav programını kontrol ettiniz mi?

☐

3- Hangi derslikte sınava gireceğinizi kontrol ettiniz mi?

☐

- Ortak kodlu ders ise hangi gruptan dersi aldığınızı öğrenci bilgi
sisteminden kontrol ettiniz mi?

☐
☐

- Sınav salonunun yerini biliyor musunuz?
4- Sınav saatinden önce sınav salonuna ulaşım ile ilgili planlama yaptınız
mı?
- Hafta sonu ile Akşam 18:00 & 19:00 sınavları için ulaşım
süresini kontrol ettiniz mi?

☐
☐

5- Sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonu önünde hazır olarak bekliyor
musunuz?
6- Salon kapısında asılı sınav oturma planında isminizin olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
7- Sınav için gerekli malzemelerinizi sınav öncesi temin ettiniz mi? (Öğrenci
kimliği, kalem, silgi, uç vb.)

☐

8- Sınava ait özel kurallar var ise gereklilikleri yerine getirdiniz mi?
(Hesap makinesi, formül kâğıdı, cetvel vb.)

☐

9- Oturma planına göre salon içerisinde sıranızı buldunuz mu?

☐

10- Öğrenci kimliğinizi sıranın üzerine bıraktınız mı?

☐

11- Sıra üstlerinde, altlarında ve kolay erişebilecek yakınlıkta bulunan yasak
materyalleri uzaklaştırdığınızı kontrol ettiniz mi?

☐

12- Cep telefonunuzu ve akıllı saatinizi tamamen kapalı konuma getirdiniz
mi?

☐

13- Size verilen soru kâğıdında gerekli işlemleri yaptınız mı?

☐

- Sorular üzerinde yazan ders kodu doğru mu?

☐
☐

☐

- Optik form / cevap kâğıdı verildi mi?

☐

- Soru kâğıdında basım hatası var mı?
- Soru ve Cevap kâğıdı üzerine Ad Soyad, TC Kimlik No, vb.
bilgileri yazdınız mı?

☐
☐

Göstermiş olduğunuz hassasiyet ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
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Dikkat Edilecek Hususlar Listesi (2/2)

Evet

14- Yoklamaya imza atıp, oturma planında yerinizi belirttiniz mi?

☐

15- Test şeklinde sınav ise optik formda gerekli işlemleri tamamladınız mı?

☐

- TC. Kimlik No, Ad ve Soyad kodlandı mı?

☐

- Test grubu kodlandı mı?

☐

- İşaretlemelerde kurşun kalem kullanıldı mı?

☐

16- Sınava geç kaldığınız veya erken çıkmak istediğinizde gerekli süreyi
kontrol ettiniz mi?
- 60 dakikadan kısa sınavlarda ilk 15 dakika ve yoklama
tamamlanmadan kimse çıkamaz.
- 60 dakikadan uzun sınavlarda ilk 30 dakika ve yoklama
tamamlanmadan kimse çıkamaz.

☐
☐
☐

17- Sınav süresince yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa mahal
vermemek adına salonda görevli gözetmenlerin uyarılarına tam riayet
ettiniz mi?

☐

18- Sınav kurallara uygun olarak tamamlandı mı?

☐

19- Sınav sonunda soru ve cevap kâğıdınızı teslim ettiniz mi?

☐

20- Sınav salonundan ayrılırken kişisel eşyalarınızı yanınıza aldınız mı?

☐

Sınavlarınızda Başarılar

Göstermiş olduğunuz hassasiyet ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
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