
TKYK Online Beceri Sınav 

Kılavuzu (5/12/2021 sınavı) 

• Sınav, ZOOM programı üzerinde görüntülü görüşme ile gerçekleştirilecektir. Adaylar 
ZOOM uygulamasını yüklemeli (www.zoom.us) ve kendilerine hesap oluşturmalıdır.  

•  Sınav 5.12.2021 pazar günü, saat 10:00’da başlayacaktır. Sınavın bitiş zamanı 
aday sayısına göre belirlenecektir. Saat 10:10’dan sonra ZOOM’a girişler kabul 
edilmeyecektir. 

• Sınav görüşmesine, e-posta ve SMS yolu ile iletilen ZOOM daveti üzerinden giriş 
yapılacaktır. Adaylar kamera ve mikrofonu çalışan, yeterli internet bağlantılı bir 
bilgisayardan giriş yapmalıdır. 

• Sınav süresince görüntünüz ve sesiniz canlı olarak kaydedilecektir.  

• Sınav süresince kameranızın sürekli açık olması gerekmektedir.  

• Aday sayısına göre sınavda jüri ile karşı karşıya gelmeden önce ZOOM 

uygulamasının bekleme odasında önceki grubun sınavını beklemeniz gerekebilir. 

Bekleme odasında bulunduğunuz sürede de kayıt alınacaktır ve sürekli kameranızın 

açık olması gerekmektedir.  

• Sınav süresince jüri ile birlikte aynı ZOOM odasında jürinin size yönelttiği soruları 

cevaplamanız gerekmektedir. Jüri soru sorarken ses, video ve görüntüleri ekran 

paylaşımı ile aktaracaktır.  

• Sınav; (1) fizik muayene, (2) elektrokardiyografi, (3) girişimsel olmayan görüntüleme, 

(4) girişimsel görüntüleme şeklinde 4 modülden oluşmakta ve her modül sorularının 

yanıtlanması için 10 dakika süre verilmektedir. Toplam azami sınav süreniz 40 

dakikadır. Yanıtlarınız jüri tarafından eşzamanlı değerlendirilerek puanlanacaktır.  

• İnternet omurgasında, bilgisayar donanımınızda olabilecek arıza sonrası bağlantınızın 

kesilmesi durumunda sisteme hemen tekrar giriş yapınız. Sınav modülünün süresi 

durdurulmayacak, işlemeye devam edecektir. 

• Her modülün puan değeri 25’tir. Adayın her bir modülden en az 13 puan alması 

gerekmektedir. Ayrıca adayın 4 modülden aldığı puanlarının toplamının 70 ve üzeri 

olması gerekmektedir. Her iki kriteri sağlayan adayın sınavı başarılı kabul edilecektir. 

• Sınava giriş zamanınız, bağlantı özellikleriniz, IP bazlı coğrafi konumunuz da 

kaydedilir. 

• Jürinin kimliğinizi kolayca tespit edebilmesi için yeterli ışıklandırması olan bir ortamda 

maskesiz bir şekilde bulunmanız önemlidir. Jüri kimliğinizi doğrulamanızı isteyebilir. 

Bu nedenle sınava girerken fotoğraflı kimlik kartınızı yanınızda bulundurunuz.  

• Sınav kurallarına uymamanız durumunda sınavınız geçersiz kabul edilecektir 


