
TASNİF VE OPTİK 

BİRİMİNDE SINAV 

AÇIMI ESNASINDA 

TESPİT EDİLEN 

SORUNLAR



Sınav merkezlerinde 
yapılan sorunları 3 
ana başlık altında 

toplayalım:



1. Sınav merkezilerinde sınav 
güvenlik kutularının kullanımı 
sırasında oluşan sorunlar,

2. Sınav evrakının tasnifi sırasında 
karşılaşılan ve Tasnif ve Optik 
Birimince tutanak altına alınan 
genel sorunlar,

3. Kamyon kilitlerinde karşılaşılan 
sorunlar.
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Sınav merkezlerinde 

sınav güvenlik 
kutularının kullanımı

sırasında oluşan 
sorunlar



Sınav güvenlik kutusu kilidinin sınav 
sonrasında bu şekilde kullanılması 

gerekir.



Sınav merkezlerinden, sınav 
güvenlik kutu kilitleri farklı 
şekillerde ve hatalı olarak 
gelmektedir. 

Hatalı kilitlemelere örnek 
verecek olursak; 



KIRIK 
GELEN 
KİLİT

Kırık kilitli ve mühürlü gelen sınav 
güvenlik kutusu



HATALI  
KİLİTLEM

E

Sınav güvenlik kilidinin kesik olması ve 
dışa bakması



TEK 
TARAFI 
KESİK 
KİLİT

Tek tarafı kesilmiş olarak kilitlenmiş 
sınav güvenlik kutusu



EKSİK 
KİLİT

Bir tarafı kilitli bir tarafı ip ile bağlanmış 
olarak gelen sınav güvenlik kutusu



Yanlış kapatılarak mühürlenmiş 
olarak gelen sınav güvenlik kutusu



FARKLI  
RENKTE 

KİLİT

Aynı renk kilit kullanılması gerekirken farklı 
renklerde kilit kullanılmış sınav güvenlik kutusu



İple bağlanarak gelen sınav 
güvenlik kutusu



İkiden fazla kilit kullanılarak kapatılmış sınav 
güvenlik kutusu





Not:

1. Boş olan sınav güvenlik 
kutularının ip, plastik klips vb. 
nesneler ile kesinlikle 
kapatılmaması 

2. Boş sınav güvenlik kutularına 
sınav evraklarının kesinlikle 
konulmaması gerekmektedir.
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Sınav evrakının tasnifi 

sırasında karşılaşılan ve 
Tasnif ve Optik Birimince 

tutanak altına alınan 
genel sorunlar



Sınav güvenlik poşetinin yanlış açılıp bant 
ya da benzeri nesneler ile kapatılması

Salon poşet  teslim tutanağının güvenlik 
kutusundan çıkmaması

Öğrencilere ardışık kitapçık dağıtılması 
(Ör:AABB)

Cevap kağıdı ve salon aday yoklama 
listelerinde salon görevlilerinin imzalarının 
eksik olması



Adayların cevap kağıdında yanlış kalem ve 
hatalı kodlama tekniği kullanması

Öğrencilerin yanlış yere imza atmaları ya da 
salon aday yoklama listesinde imzalarının 
bulunmaması

Cevap kağıtlarının, Salon Aday Yoklama 
Listesinin ve Salon Oturma Planlarının 
güvenlik poşetinden çıkmaması

Cevap kağıtlarının güvenlik poşetinden 
yırtık çıkması



Cevap Kağıdının güvenlik poşetinin 
dışında güvenlik kutusunun içinde 
gelmesi

Sınav evraklarının güvenlik kutusunun 
dışında kapalı zarf ile gelmesi

Sınav evraklarının merkezlerinde 
unutulup posta yolu ile gönderilmesi



Salon aday yoklama listesinde kitapçık 
türlerinin görevlilerce yazılmaması



Sınav güvenlik poşetinin kurallara 
uygun şekilde kapatılmadan açık 
olarak gelmesi



Sınav güvenlik poşetinin herhangi 
bir yerindeki kesiğin bantla 
yapıştırılması
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Kamyon kilitlerinde 
karşılaşılan 
sorunlar.



Kamyon kapaklarına takılan
güvenlik kilitlerinin kontrolü,
güvenlik kutularının eksik kilit,
kilitsiz, iple bağlanmış
(mühürlenmiş) tutanaklı veya
tutanaksız teslim alınıp gerekli
tespitin tutanak altına alınması.



Kamyonun sol tarafında bulunan 
sabit kilit sevkiyatın başlayıp 
bitimine kadar kesinlikle 
değiştirilmemesi gereklidir. Sağ 
taraftaki değişken kilidin ise 
kontrol edilerek tutanağa 
uygunluğu sağlanmalıdır.





Sınav esnasında ve sonrasında gözetmenlerce 

dikkat edilmesi gereken hususlar

Cevap kağıdı üzerinde kitapçık türleri ve 
imzaların kontrol edilmesi,
Öğrencilerin cevap kağıtlarını kurşun 

kalemle kodlama yapıp yapmadığının 
kontrol edilmesi (uyarılması),
Mazeretinden dolayı yedek salonda sınava 

giren öğrencilerin TC Kimlik No 
kodlamalarını hatasız yapmalarını 
sağlamak, ad ve soyad bilgilerinin eksiksiz 
olarak cevap kağıdı üzerine yazılıp 
yazılmadığını kontrol edilmesi,



 Öğrencilerin Salon Aday Yoklama Listesi 
üzerindeki kitapçık türleri ve imzalarının kontrol 
edilmesi,

 Oturma planında öğrenci bilgilerinin kontrol 
edilmesi,

 Öğrencinin soru kitapçığına işaretleme yaptığında 
uyarılması ve cevap kağıdına işaretleme yapılıp 
yapılmadığının kontrol edilmesi,

 Gereksiz konularda tutanak tutulmaması, aynı 
tutanağın hem poşet içinde hem de poşet dışında 
yapışık şekilde gelmesi,

(Ör: Sınav sorunsuz şekilde tamamlanmıştır, yedek 
salon poşeti açılıp içinden iki kitapçık alınmıştır 
gibi)



Güvenlik poşetleri içerisinde cevap kağıtları, 
Sınav öğrenci yoklama listesi ve oturma 
planının kontrol edilmesi,

Sınav güvenlik kutusuna salon poşetlerinin 
salon sırasına göre konulması,

Güvenlik kutusunun içerisinde bina sınav 
poşet teslim tutanağının konulup, 
konulmadığı kontrolünün yapılması,

Sınav güvenlik kutusunu kapatıp güvenlik 
kilitlerinin sorunsuz şekilde kapatılması.



UYARI
Salon başkanı ve gözetmenler bu 
hususlara dikkat etmediği takdirde 
sınav açımının yavaşlamasına bu da 
sınav sonucu açıklama takviminin 
geride kalmasına neden olmaktadır.



ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE 
YERLEŞTİRME HİZMETLERİ DAİRE 

BAŞKANLIĞI TASNİF VE OPTİK BİRİMİ 
ADINA HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.

Temel TEZCAN

Birim Sorumlusu


