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TOPLAI\ITI renİrri : 06.12,2019
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TOPLAIITIYA KATILAİILAR
Adıyaman İl Sınav Koordinatörlüğü
Adıyaman İl Emniyet Müdiidüğiı
Adıyaman İl Milıi Egitim Müdiirlüğü

İlimizde 14 - 15 Aralık 2019 Cumartesi-Pazar gtinleri 09:30 ve l4:00'da döıt oturum

halinde yapılacak olan Açık Ögretim Progıamlan Gü Dönemi Ara Sınavlannın sağlıklı ve

güvenlik içinde yapılabilmesi içi alınmasr gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Adıyamarı
Ünivenitesi İl Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet TURGUT ve Yardımcısı Doç. Dr. İ. rlahn
BUCAK başkanlığnda yapılan gört§me ve değerlendirmeler sonucu

İl Sınav Koordinatörlüğünce;

l- Sınava ilişkin görevlendirınelerin yapılmasın4
2- Sınav ewaklannı dağıtacak araç ve kııryelerin belirlenmesine ve denetiminin

yapılmasın4
3- Sınav evraklannrn sınav merkezinde miüiiılü biı odada müafaza altına alınmasın4

Üniversitemizin sınav yıpılan binalannda;

l - Adayların sınava giıecekleri salonlardaki sralann sınava uygıın hale getirilmesine,

2- Sınav yapılacak salonlann önceden havalandınlmasına ve temizlenmesine,

adaylann soğuk ve sıcaktan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli ttim tedbirlerin

alınmasın4
3- Sınav yapılan okullann bÜçelerine surav evraklanıu taşıyan ve Koordinatörlüğe ait

Resmi araçlar dışında motorlu taşrt ahnmamasına"

4- Sınav başladıktan sonra görevli olmayan şalıslann sınav binası bahçesinden

çıkartılmasın4



İı Emniyet Müdürlüğünce;

1- Sınav ewaklannın İl sınrn içerisindeki nakli sırasrnda her tüılü güvenlik önlerninin
alınması,

2- Sınav evraklannın depoda müafazası sırasında güvenliğn sağlanması,
3- Adaylann sınava rahat ulaşması için trafiğn açık tutulmasın4
4- Görev kartı bulunmayanlann sınav binalanna alınmamasın4
5- İl Sınav Koordinatörlüğiince sağlanacak araçlarla sınav ewaklannın Adıyaman

Üniversitesi Merkez Kampüsiinde yer alan Mtlhendislik Faktiltesi binasından alınıp
sınavın yapılacağı okullara dağtımı ve sınavı biümini takiben yine aynı binaya
getirilmesi stiresince bu aıaçlann gtlvenliğinin görevlendirilecek mobil ekiplerce
sağlanmasına"

6- Sınav yapılacak binalann gıriş, çıkış ve srnav güvenliğinin alınmasında,
görevlendirilecek personelin bir kadın bir erkek olmasına,

7- Sınav yapılan okullann bahçelerine sınav ewaklarııır taşıyan ve İl Sınav
Koordinatörlüğine ait resmi araçlar dışında motoılu taşıt alınmamasına,

8- Sınav evrakmı dağıtacak araçlaıa eşlik edecek Emniyet personelinin sınav sabatu

07:l5'de, öğle sonu 12:30'da Adıyaman Üniversitesi Miihendis|ik Fakültesi
binasında hazu buluırmasın4

9- Smav tedbirlerinin İl Sınav Koordinatörlüğiimi.ize gönderilmesine,

l0- Sınav giinü şehir içi minibüslerinin sınav saatine yetişmede zorlaıııp mağdrır

olmamalan için gerekli önlemlerin alınmasın4

Oy birliği ile karaı verilmiştir.

Doç. Dr. İ.
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l. Adayların sınava girecekleri salonlardaki fada sıraların çıkarılmasınq bozuk sıraların
değiştiriImesine,

2. Sınav yapılacak salonlarııı önceden havalandırılmasına ve temizletilmesine, adayların

soğuk ve sıcaktan olumsuz etkilenmeneleri için gerekli tedbirlerin alınmasına"

3. Sınav başladıktan sonra velilerin ve diğer şahıslann okul bahçesinden çıkartılmasına,
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