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İş Akış Adımları

Sorumlu

İlgili Dokümanlar

OBS sisteminde tüm dersler ASOS sistemine aktarılır ve
gerekli ders birleştirme işlemleri yapılır

Teknik Birim
Personeli
Gerekli planlamalar yapıldıktan sonra sınav tanımlama
işlemleri yapılır

Akademisyenlere sorumlu oldukları dersin sınavı için soru giriş
işlemlerini, merkezimiz tarafından belirtilen süre sonuna kadar
sisteme girmeleri istenir

Sorumlu
Akademisyenler

Sınav soruları

Akademisyenlere verilen süre sona erdikten sonra tüm sınavlar
eksik soru var mı diye kontrol edilir ve şekil yönünden görülen
hatalar düzeltilir
Teknik Birim
Personeli
Evet

Sorularda eksik ya da hata var mı?

Kitapçıklarda hata var mı?

Baskı
Birimi Personeli

Hayır

Evet

Hayır

Kitapçık
düzeltilir

Sınav için her bir oturumda gerekli
salon atama işlemleri yapılır

Kitapçık baskı
işlemine geçilir
OBS sisteminde sınavdaki dersleri alan
öğrenciler ASOS sistemine aktarılır

Derslere atanmayan öğrenci var mı?

Hayır

Evet

Teknik Birim
Personeli

A,B,C,D
Türlerinde
Program
Kitapçıkları
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Sorumlu

Engelli ya da mahkum öğrenci var mı?

Evet

Hayır

Engelli ya da mahkum
öğrenciler için ayrılmış
salonlara elle yerleştirme işlemi
yapılır

İlgili Dokümanlar

Teknik Birim
Personeli

Her oturum program için salonlara otomatik
öğrenci yerleştirme işlemi yapılır

Sınava yerleşmeyen öğrenci var mı?

Evet

Teknik Birim
Personeli
Hayır

Öğrenci Sınav Giriş belgeleri yayınlanır

Salonlara görevli tanımlaması yapmak için bölümlerden merkezimiz
tarafından belirlenen zamana kadar görevlendirileceklerin listesini
göndermeleri istenir

Bölümlerden gelen listelere göre sisteme
görevli tanımlamaları yapılır ve görevlilerin
görevlerini kabul etmeleri beklenir

Görevini kabul etmeyen görevliler var mı?

Hayır

Görevli
Listeleri

Teknik Birim
Personeli

Evet
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Sorumlu

Sınav için gerekli tüm belgeler her oturum
program için ayrı ayrı basılıp tasniflenir

Sınav
Belgeleri

Öğrencilerin optik formları aldıkları derslere ve
salon bilgilerine göre kontrollü şekilde basılır ve
salon öğrenci sırasına göre tasniflenir

Optik
formlar

Baskı Birimi
Personeli

Her bir salon için optik formlar ve salon tutanak belgeleri
etiketli mukavvaların arasına yerleştirilip lastikle
sabitlenir

Her bir salon için öğrenci sayısı kadar kitapçık kitapçık türlerine
göre poşetlenir ayrıca öğrenci sayısına göre yedek optik form ve
yedek kitapçıklar ayrıca poşetlenir her salona ayrı belgeler oturum
program bilgilerine göre etiketli poşetlere konur

Baskı Birimi
Personeli

Sınav
kutuları

Paketleme işlemleri tüm salonlar için bittikten sonra bu
paketler oturum program ve yapılacak bina bigilerine
göre kutulara konularak plastik kelepçelerle kapatılır

Baskı Birimi
Personeli

Bina Evrakı Alındı
Verildi Tutanağı

Sınav günü hazırlanan kutular her oturumdan önce görevli
kurye tarafından ilgili binadaki bina sınav sorumlularına
teslim edilir ve teslim edildiğine dair tutanak tutulur

Bina sınav sorumlusu plastik kelepçeli kutuları açarak her salonda
görevli olan salon başkanına o salona ait olan poşetleri teslim eder ve
salon başkanı tarafından optik form ve kitapçıklar öğrenci sıraları
dikkate alınarak dağıtılır

Sınav
Görevlileri

İlgili Dokümanlar
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Sorumlu

Hayır

Öğrenciye ait optik poşetten çıktı mı?

Yedek optik ve kitapçıkların bulunduğu
poşetten öğrenciye optik form ve
kitapçık verilerek sınava devam etmesi
sağlanır ve bununla ilgili gerekli
tutanak belgeleri salon başkanı
tarafından doldurulup imzalanır

Evet

Sınav Görevlileri

Yedek Optik ve
Kitapçık Tutanağı

Salon başkanı tüm öğrencilerin kimlik,sınav giriş belgelerini
kontrol ettikten sonra sınavı başlatır ve öğrencinin kendisine
ait kitapçık bilgisini optik formun üzerinde işaretlediğini kontol
edip form üzerinde doğrulunu paraflayarak belirtir

Sınav kurallarına uymayan öğrenci var mı?

Hayır

Evet

Salon başkanı öğrenci ile ilgili
ayrıntılı tutanak tutup gözetmen
ile bu tutanağı imzalar
Sınav Görevlileri

Salon başkanı tüm öğrencilere ait optikleri
etiketli mukavva arasında koyarak ve tüm
gerekli belgeleri doldurarak tüm belgeleri
gidiş dönüş poşetine koyarak kapatır ve
bina sınav sorumlusuna teslim eder

Bireysel
Sınav İptal
Tutanağı

İlgili Dokümanlar
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Sorumlu

Görevli İmza
Listesi

Sınav sonunda bina sınav sorumlusu salon
başkanlarından aldığı tüm belgeleri kutulara
koyarak plastik kelepçe ile kapatır ve tüm
görevlilere imzalattığı imza listesi ile kurye
görevlisine teslim eder

Sınav Görevlileri
Sınav
belgeleri

Sınavın ertesi gün tüm derslere ait soru ve cevaplar
sistem üzerinden öğrencilere yayınlanır ve
öğrencilere varsa soru itirazları için duyuru yapılarak
belli bir süre verilir.Öğrenciler bu süre içinde ilgili
bölümlere sorularla ilgili itirazlarını faks ve dilekçe
yolu ile iletir ve dersin sorumlu akademisyenleri bu
itirazları değerlendirir.

Teknik Birim
Personeli
Soru İtiraz
Değerlendirmeleri

Evet

Sorularla ilgili itiraz var mı?

Hayır

Sınava ait tüm kutular açılarak
öğrencilerin optik formları program ve
oturum bilgilerine göre tasniflenerek
optik okuyucuda taranır

Elde edilen .dat dosyası ve optik
resimleri ASOS sistemine
yüklenir

İlgili Dokümanlar

Soru itiraz değerlendirmelerine
göre sistemde gerekli
düzeltmeler yapılır

Teknik Birim
Personeli

Öğrencilerin cevaplarını
içeren .dat dosyası ve
optik form resimleri

Baskı Birimi
Personelleri

Teknik Birim
Personeli
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Yükleme sırasında hata oluştu mu?
Teknik Birim
Personeli
Evet

Hayır

Öğrencilerin
cevaplarını
içeren .dat
uzantılı dosya

.dat dosyası kontrol edilir ve
hatalar düzeltilir

Sınav değerlendirmesi yapılır ve notlar
OBS sistemine aktarılıp öğrencilere ilan
edilir

Teknik Birim
Personeli

