
TKYK ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) SINAV KURALLARI 

1. Bu sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecektir. Sınav süresi 120 dakikadır.  
2. Sınav kurallarını onayladıktan sonra “Sınavı Başlat” butonuna basarak sınavınızı başlatınız.  
3. Dersinize ait sınavı başlattıktan sonra başka bir tarayıcı herhangi bir cihaz (bilgisayar, cep 

telefonu, tablet vb.) üzerinden aynı anda çevrimiçi (online) sınav sistemine giriş yaparsanız 
oturumunuz sonlandırılır.  

4. Sınav güvenliğinin artırılması ve soruların sosyal medya ve benzeri ortamlarda paylaşılmasının 
önüne geçilmesi amacıyla sınav ekranlarında kare kod ve filigran bulundurulmaktadır. Sınav 
ekranlarında yer alan kare kod ve filigran bilgileri kullanılarak soruları sınav esnasında veya daha 
sonradan yetkisiz şekilde paylaşanlar tespit edilebilecektir.  

5. Sınavınızı başlattıktan sonra karşınıza gelecek ekrandan size o derse ait bir soru ve o soruya ait 
cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak istiyorsanız cevap şıklarından birini, soruyu boş 
bırakmak istiyorsanız “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçmeniz, daha sonra “Cevapla ve Sonraki 
Soru” butonuna basmanız gerekmektedir. Sonraki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme 
amacıyla önceki soruya/sorulara dönemeyeceğinizi unutmayınız.  

6. “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna basmadan önce soruya verdiğiniz cevabı değiştirebilirsiniz.  
7. Ders listenizden dersinizi seçip o derse ait sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapama, sayfayı 

yenileme, sayfada geri tuşuna basma vb. işlemler yapmanız durumunda sınavız sonlandırılacaktır. 
Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili işlemlerinizi gerçekleştirerek sınavınıza devam 
ediniz.  

8. Sistemden internet kesintisi, elektrik kesintisi vb. sebeplerle kopmanız durumunda, o sınavdan 
kopmadan önce görüntülemekte olduğunuz sorunun cevap şıkkını işaretlemiş olsanız dahi soru 
cevaplanmamış sayılacaktır. Eğer bu sınav için giriş hakkınız dolmamış ise sınava tekrar 
girdiğinizde sistemden kopmadan önce görüntülediğiniz soru yerine başka bir soru getirilerek 
sınava devam edebileceksiniz.  

9. Sınav sırasında internet bağlantınızın kopması, “Oturumu Kapat” butonuna basmanız, sayfayı 
yenilemeniz veya sistemden herhangi bir sebeple çıkış yapmanız durumunda 2 (iki) defa yeniden 
giriş hakkı kullanabilirsiniz.  

10. Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavı için size verilen toplam süreden, 
aynı dersin sınavına önceki giriş/girişlerde kullandığınız süre çıkarılarak hesaplanacaktır.  

11. Sınav sabah saat 10:00 ile 12:30 arasındaki 150 dakikalık dilimin içinde kalacaktır. Dolayısı ile her 
durumda sınav saat 12:30’de sonlandırılacaktır.  

12. Seçtiğiniz ve sorularını cevapladığınız sınavı “Sınavı Bitir” butonuna basarak tamamlayabilirsiniz. 
Tüm soruları cevaplamadan devam etmekte olduğunuz sınavdan çıkmak istemiyorsanız “Sınavı 
Bitir” butonuna basmayınız. “Sınavı Bitir” butonuna bastığınızda sınava tekrar girmenize hiçbir 
şekilde izin verilmeyecektir.  

13. Verilen sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz sınav otomatik olarak sistem 
tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar 
değerlendirme sırasında dikkate alınır.  

14. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde negatif puanlama (yanlışın doğruyu götürmesi) 
uygulanmayacak, doğru cevap üzerinden hesaplama yapılacaktır.  

15. Çevrimiçi (online) sınavlarınızda cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş 
yapmayı tercih etmeniz sınavlarınızı daha kolay yürütmeniz açısından önem arz etmektedir.  

Saygılarımızla,  
Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu  


