
COVİD-19 KAPSAMINDA 
YAZILI SINAV SÜRESİNCE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR 

 
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nin yazılı 
sınavlara ilişkin 66. maddesinde yer alan,  aday ve sınav görevlilerinin COVİD-19 kapsamında 
sağlığını korumak için sınav süresince uyulması gerekli kurallar aşağıda sıralanmıştır.  
 

1. Kişiler, gerek sınavın yapılacağı binaya gerekse sınav salonuna girişleri sırasında sosyal 
mesafenin (en az 1.5 metre) korunmasını sağlayacaklar, kalabalık 
oluşturmayacaklardır. 

2. Ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, ishal ve solunum sıkıntısı olan, COVİD-19 veya son 
14 gün içerisinde COVİD-19 vakası ile teması olan adaylar, sınav öncesi Bölüm 
Başkanlığına yazılı olarak (e-posta: naciye@metu.edu.tr ve ozlemg@metu.edu.tr; her 
iki posta adresine de yazılmalıdır) bilgi vermelidirler. Telafisi olmadığı için bu adaylar 
ayrı salonda sınava gireceklerdir. 

3. Kişiler, sınavın yapılacağı binaya girişlerinden itibaren tıbbi maske takmalı, sınav 
salonunda ve sınav süresince maske takmaya devam etmelidirler. Bez maske 
kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 

4. Maskeler, ağız ve burnu tamamen kapatmalı, yüze uyumlu olmalıdırlar. Maskeler 
nemlendikçe ya da kirlendikçe yenisiyle değiştirilmelidirler. Dolayısıyla, adayların 
yanlarında yedek maske bulundurmaları önerilmektedir. 

5. Maskenizi çıkarırken maskenin lastiklerini kullanınız, maskenin dış yüzeyine 
dokunmayınız, tekrar maskenizi lastiklerinden tutarak takınız ve kesinlikle el 
antiseptiği kullanınız. Sağlığınızı önemsiyorsanız, elinizi maskenize ve yüzünüze 
dokundurmayınız. 

6. Maske değiştirme sırasında el antiseptiği mutlaka kullanılmalıdır. Tek kullanımlık 
maskeler kullanıldıktan sonra kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır. 

7. Kişilerin sınav salonuna girmeden önce el antiseptiğini kullanmaları gerekmektedir. 
Salon girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır.  

8. Adayların, sınav süresince kullanmaları için taşınabilir el antiseptiği bulundurmaları 
kuvvetle önerilir. 

9. Sınav başlamadan önce adayların kimlik kontrolleri kimliklere dokunulmadan 
yapılacaktır. Kontroller sırasında sosyal mesafenin korunması gerekmektedir. 

10. Kişiler, sınav salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak yerleştirileceklerdir. Sınav 
süresince adayların yerlerini değiştirmemeleri gerekmektedir. 

11. Hava koşullarının uygun olması durumunda sınav salonunun pencereleri 
havalandırma için açık tutulacaktır. 

12. COVİD-19 temasla bulaşabileceğinden adaylar kendilerine ait kalem, silgi, kalemtraş 
vb. kullanmalıdırlar. Sınav sırasında kişiler arasında kalem, silgi vb. alışverişi kesinlikle 
yapılmayacaktır. Adayların hazırlıklarını yaparak sınav salonuna gelmeleri 
beklenmektedir. 

13. Sınav evraklarını imzalamak için kişiler kendilerine ait kalemi kullanacaklardır. 
14. Kişiler sınav salon ve bina çıkışında sosyal mesafe kurallarına uyacaklardır. 
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