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KONYA İL MİLLİ EĞİTİM KURUMLARINA İLK DEFA YÖNETİCİ 

GÖREVLENDİRME KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN SÖZLÜ SINAVDA, 

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ALINACAK ÖNLEMLER İLE SÖZLÜ SINAVA 

KATILACAK ADAYLAR TARAFINDAN UYULMASI GEREKEN KURALLAR. 

 

 

I-SÖZLÜ SINAVDAN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLER 

 

 Sözlü sınav gününden bir gün önce sözlü sınav yerinin genel temizliği su ve deterjan 

kullanılarak yaptırılacaktır.  

 Sözlü sınav komisyonu, sınav görevlileri ve adayların oturma düzeni, sosyal mesafe 

kurallarına uyacak şekilde (en az 1. 5 metre mesafe) oluşturulacaktır. 

 Adaylar bildirilen sınav saatinden önce sınav yerine alınmayacak böylelikle sözlü sınav 

esnasındaki yoğunluk asgari seviyeye indirilecektir. 

 Sözlü sınava girecek adayların yanlarında maske ve tükenmez kalem getirmeleri 

gerekmektedir. 

 

 

II-SÖZLÜ SINAV SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

 

 Sözlü sınavın yapılacağı yere adaylar sosyal mesafe kurallarına (en az 1. 5 metre 

mesafe olacak şekilde) uygun olarak kendilerine belirtilen saatlerde alınacak, saati 

gelmeyen aday sözlü sınav yerine alınmayacaktır. 

 Sözlü sınava girecek adayların yakınları sözlü sınav yerine alınmayacaktır. 

  Sözlü sınav yeri girişlerinde kimlik kontrolü, kimliklere dokunulmadan yapılacaktır. 

Kontrol yapan görevlilerin maske ve yüz koruyucu kullanması sağlanacaktır. 

 Sözlü sınava girecek adayların sözlü sınav yerine sosyal mesafe kurallarına uyarak 

alınmaları esnasında her bir adayın ateşi ölçülecektir. Ateşi 38 derece ve üzerinde olan 

adaylar diğer adaylardan izole edilip sözlü sınav kurulunun alacağı karar doğrultusunda 

uygun yer, zaman ve koşullar altında sözlü sınava alınacaktır. 

 Sözlü sınava girecek adayın sözlü sınav yerine alınmadan önce sözlü sınav saatini 

beklerken COVID-19 açısından sözlü sınav sürecinde dikkat etmesi gereken noktalar 

görevli tarafından adaylara hatırlatılacaktır. 

 Adaylar sözlü sınavın yapılacağı merkeze girişten itibaren maske takmalı, sözlü sınav 

salonunda ve sözlü sınav süresince tıbbi maske takmaya devam etmelidir. Maskeler 

nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu ise 

aday el antiseptiği kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna 

atılmalıdır. 

 Sözlü sınav yerinde sözlü sınava girecek adaylar ve görevlilerin kullanımı için yeteri 

kadar el antiseptiği ve yedek maske bulundurulacaktır. 

 Sözlü sınav salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması 

sağlanacaktır. 

 Sözlü sınav günü adaylardan ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi 

COVID-19’u düşündürecek şikâyetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin COVID-

19 vakası ile teması olan adayların belirlenmesi durumunda diğer adaylardan izole 

edilip sözlü sınav komisyonunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve 

koşullar altında sözlü sınava alınacaktır. 

 Sözlü sınav yerine alınmadan önce beklenilen alanda ve koridorlarda yığılma 

oluşmadan adayların salonlara ulaşması sağlanacaktır. 

 Sözlü sınav yerlerinin sözlü sınav sırasında gerekli havalandırma işlemleri yapılacaktır. 
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III-SÖZLÜ SINAV SONRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

 

 Sözlü sınavdan çıkan adaylar, sosyal mesafe (en az 1. 5 metre mesafe) kuralına uygun 

şekilde binadan ayrılmalıdır. 

 Kullanılmış olan maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır. 

 Sözlü sınavın yapıldığı yerin, sözlü sınavın bitimine müteakip gerekli havalandırma 

işlemleri ile birlikte su ve deterjan kullanılarak genel temizliğinin yapılması 

sağlanacaktır. 

 

* Sözlü sınava girecek adayların sözlü sınav sürecinde yukarıda belirtilen kurallara 

hassasiyetle uymaları kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. 

 

*Sözlü sınava girecek olan adaylara başarılar dileriz. 
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