
 

TEORİK SINAV YERİ KONTROL FORMU 
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Tarih           :  Sınav ID:  

Sınav Yeri   :  

Adres          :  
 

SINAVDAN BİR SAAT ÖNCE YAPILACAK KONTROLLER E H 

1. Sınav alanı havalandırması uygun mu?     

2. Isı sistemi çalışıyor mu?   

3. Sınav alanı ışık sistemi, ses ve koku sınav şartlarına göre uygun mu?   

4. Adaylar için sıra düzeni (adayların arasında en az 1,5 m sosyal mesafe) sağlanmış mı?   

5. Sınav alanında aday sayısı kadar masa, sandalye mevcut mu?   

6. Sınav salonunda görevli personel için masa sandalye hazır mı?   

1. 7. Sınav salonunda çalışır vaziyette duvar saati mevcut mu? 2.  3.  

8. Sınav alanında çalışır vaziyette bir kamera mevcut mu?   

4. 9. Kamera kaydının kesilmemesi için gerekli yedek teçhizat (adaptör, batarya veya bellek) 

mevcut mu? 
5.  6.  

7. 10.Sınav yapılacak kurumda acil çıkış kapısı, bina dışında acil toplanma yeri mevcut mu? 8.  9.  

11. Sınav yapılacak kurumda yangın tüpü, ilk yardım çantası, yönlendirme levhaları mevcut 

mu? 
  

12. Sınav alanında kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren 

görünürlük materyali mevcut mu? 
  

10. 13. (Varsa) Engelli veya itina gösterilmesi gereken adaylar için gerekli önlemler alınmış mı? 11.  12.  

13. 14. Sınav alanında dezenfektan var mı? 14.  15.  

16. 15. Sınav alanının zemini ve sıkça temas edilen yüzeylerin (kapı kolları vb.) rutin temizliği 

yapıldı mı? 
17.  18.  

19. 16. Sınav alanlarına Covid-19 salgınına ilişkin bilgilendirme afişleri ve görselleri var mı? 20.  21.  

22. 17. Sınav alanı havalandırılabilir penceresi mevcut mu? 23.  24.  

25. 18. Sınav alanındaki kişiler arasında uygun sosyal mesafe (1,5 m) işaretleme ve/veya şeritler 

yardımı ile yapılmış mı? 
26.  27.  

28. 19. Sınav yapılan her gün ilk sınav öncesinde sınav alanını dezenfekte edildi mi? 29.  30.  

E: Evet,    H:Hayır 

AÇIKLAMA:  

31.  

 

Değerlendirici / Yetkilendirilen Kişi: TEMFED Emlak Akademisi Personeli 

Adı Soyadı     :  Adı Soyadı  : Yasemin TALAS 

Görevi            :  Görevi         : Sınav ve Belgelendirme Müdürü 

İmza               :  İmza            :  

 


