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ACİL TIP YETERLİK SINAVI – 1. AŞAMA BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVI 
ÇEVRİMİÇİ SINAV İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 
 
Acil Tıp Yeterlik Kurulunun Değerli Sınav Komisyonu Üyesi, 
 
Acil Tıp Yeterlik Sınavı (ATYS) – 1. Aşama Bilgi Değerlendirme Sınavında Sınav Salonu Sorumlusu 
olarak görev yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
 
ATYS bu yıldan itibaren Acil Tıp Yeterlik Kurulu’na (ATYK) bağlı Öğretim Yönetim Sistemi (OYS) ile 
çevrimiçi olarak yapılacaktır. 
 
Sınav Tarih: GG.AA.YYYY GÜN 
Sınav Kayıtları Başlaması: SS:DD 
Adayların Salona Alınması ve Bilgilendirilmesi: SS:DD 
Sınavın Başlaması: SS:DD 
Sınavın Bitişi: SS:DD 
 
Sınav Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Konular 
1. Sınava girecek adayların sınav salonuna girerken kimlik kontrolü yapılması ve Sınav Kayıt Formu’nu 

imzalamaları gerekmektedir. 
2. Adayların online başvuru ile göndermedikleri evrakları tamamlanmaları beklenmektedir. Bu 

evrakları adaydan lütfen teslim alınız. Bu belgeler daha sonra ATYS Komisyonuna iletilecektir. 
Getirilmeyen evraklar varsa kayıt formunda belirtiniz; adaylardan daha sonra istenecektir. 

3. Her aday için size gönderilen “Kullanıcı Adı” ve “Parola”yı içeren sayfayı adaya veriniz. 
4. Sınav Salon Sorumlusu adaylara duyurulması gereken konuları yüksek sesle okumalıdır. 
5. Sınav başladıktan 10 dakika sonra gelen aday sınava alınmayacaktır. 
6. Adayların cep telefonlarını sessize almalarını ve size teslim etmelerini isteyin (Telefonları salondaki 

sunucu masası üzerinde, görülebilir şekilde bırakabilirsiniz). 
7. Sınav süresince adayların ekranlarını görebilecek şekilde konumlanınız ve adayların sınav 

esnasında sınav ekranı dışında herhangi bir sayfaya giriş yapıp yapmadığını takip ediniz. 
8. Sınav bitiminde adaylardan Sınav linkinin altında bulunan anketi doldurmalarını hatırlatınız. 
 
Adaylara Duyurulması Gereken Konular (Sınavdan Önce Salon Başkanı Tarafından Okunacaktır.) 
• Değerli katılımcılar, Acil Tıp Yeterlik Sınavına hoş geldiniz. 
• Sınav çevrimiçi olarak “Acil Tıp Yeterlik Kurulu Öğretim Yönetim Sistemi” üzerinden yapılacaktır.  
• Öncelikle “oys.aciltipyeterlik.org” adresine ulaşın. 
• Size verilen belgedeki kullanıcı adı ve parolayı kullanarak sisteme giriş yapınız. 
• Ekrandaki anasayfada (Kontrol Paneli) gördüğünüz “YYYY Bahar/Güz Dönemi 1. Aşama Acil Tıp 

Yeterlik Sınavı” kutucuğuna tıklayınız. 
• Açılan ekrandaki “YYYY Bahar/Güz Dönemi ATYS 1. Aşama Bilgi Değerlendirme Sınavı” linkine 

tıklayınız. 
• Bu sayfadaki “Adayların Dikkatine” başlığı altındaki bilgileri okuyunuz. 
• Sınav başlama saati geldiği anda “Sınavı Başlat” linkine tıklayarak sınavı başlatabileceksiniz. 
• Sınav süresi bittiği anda sistem otomatik olarak kapanacaktır. O ana kadar işaretlediğiniz tüm bilgiler 

kayıt edilmiş olacaktır. 
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• Sınav ile ilgili diğer bilgiler şu şekildedir: 

• Sınavda 120 sorudan oluşmaktadır. 
• Sınav süresi 150 dakikadır. 
• Sorular çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır; her sorunun bir doğru cevabı vardır. 
• Sorular ekranda tek tek görüntülenecektir. Tüm soruları tekrar gözden geçirme şansınız 

vardır. 
• Yanlış cevaplarınız doğru cevaplarınızın sayısını etkilemeyecektir. Bu nedenle tüm soruları 

işaretlemeyi unutmayınız. 
• Emin olmayıp yanıtınızı tekrar gözden geçirmeyi düşündüğünüz sorular için her sorunun 

solunda yer alan “Soruyu İşaretle” linkine tıklarsanız, sağ sütunda görünen “Sınav Gezintisi” 
altındaki soru sayısının kenarında bir işaret çıkacaktır. Bu sayede emin olmadığınız soruya 
kolaylıkla yeniden dönebilirsiniz. 

• Sorular her aday için farklı sırada ve seçenekler karıştırılmış olarak görünecektir. 
• Sınav sorularına yapılan itirazlar salon başkanına bildirilerek sınav sırasında tutanak altına 

alınması sağlanmalıdır. 
• Lavabo ihtiyacı için bir gözetmen eşliğinde gidilebilir. 
• Sınavdan kendi isteği dışında herhangi bir nedenle çıkış yapmak zorunda kalan aday 

(internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası vb.), sınav süresi sona erinceye kadar sisteme 
girip sınavına devam edebilme hakkına sahiptir. Teknik bir arızayı hemen salon sorumlusuna 
iletiniz, mazeret uygun görülürse kaybınız kadar ek süre verilecektir. 

• Dijital ortamda yapılan sınavda “şeffaf ve denetlenebilirlik” esas alınarak, dijital ortamın izin 
verdiği sınav güvenliği tedbirleri uygulanmaktadır. 

• Sınav sırasında, sınavın sistemini bozucu, yavaşlatıcı ya da sınav düzenini bozucu 
davranışlarda bulunmak yasaktır. Sınav sistemine erişen adayların tüm hareketleri (log) kayıt 
altına alınmaktadır: Sisteme başarılı ya da başarısız giriş denemeleri ve nedenleri, cihaz 
bilgisi, IP bilgisi, sayfalar/sorular arasında geçişler, işaretlenen cevaplar vb.  

• Cep telefonu ile sınava girmek yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep 
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği 
bulunan cihazlarla ve müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, 
hesap makinesi vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır.  

• Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde 
görevlilerinde aday ile yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden 
herhangi bir şey istemeleri kesinlikle yasaktır. 

• Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım 
edenlerin kimlik bilgileri Tutanağa yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 
Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk 
adaya aittir. 

 
Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu 


