Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Sınavı

Sınav Bilgileri










Tarih: 28 Mayıs 2018
Saat: 10:00
Sınav 80 soru 100 dakikadır.
Her soru 1,25 puan (toplam 100 puan) dır.
Her soruda 5 adet şık bulunmaktadır.
Yanlış doğruyu götürmez.
Sınavda 75 puan ve üzeri alanlar geçmiş sayılacak.
Sınav sonucu T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından en kısa
zamanda açıklanacaktır.
Yasal mazereti olup bu mazareti yasal yollardan ibraz edenlerin sınav hakları baki
kalacak, diğer mazeretler geçersiz sayılacaktır.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Sınavı, http://sinav.ekuzep.org web adresinde
gerçekleştirilecektir. Sınava TC Kimlik numaranız ve Parolanız ile giriş yapabilirsiniz.
Parolanız sınav öncesi sistemde kayıtlı e-mail adresinize ve cep telefonunuza
gönderilecektir.

Eğer parolanızı kaybettiniz ve hatırlamıyorsanız “Parolamı Unuttum” butonuna basarak
parolanızı öğrenebilirsiniz. “Parolamı Unuttum” sayfasında ilgili alana TC Kimlik numaranızı
girdikten sonra “Gönder” butonuna bastığınızda parolanız sistemde yer alan e-mail
adresinize ve cep telefonunuza gönderilecektir.
Bir kullanıcı aynı anda birden fazla kez login durumda olamaz. Yani kullanıcı bir
bilgisayarda login durumda iken başka bir bilgisayardan o kullanıcının bilgileri ile
sisteme giriş yapılmaya çalışılırsa sistem tarafından tespit edilerek kullanıcı
sistemden atılır. Bu durumun tekrarlaması durumunda hesap askıya alınır. Bu
nedenle şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

Kullanıcı adı ve parolanız ile giriş yaptığınızda eğer sınav henüz başlamadıysa yukarıdaki
gibi bir ekran göreceksiniz. Bu ekranda sınavın başlamasına kalan süreyi gösteren bir sayaç
yer alıyor. Sınavın başlayacağı saat geldiğinde sayfa otomatik olarak ilk soruya yönlenecek.

Sorular yukarıdaki gibi görünecektir. İşaretlediğiniz seçenek sarı renk olacaktır. Sarı olan
seçeneğe tekrar tıkladığınızda seçenek beyaz renk alacak ve seçim kalkacaktır.
“Önceki” ve “Sonraki” butonları aracılığıyla bir önceki ve bir sonraki soruya geçiş
yapabilirsiniz. “Soruya Git” butonu ile, butonun solunda yer alan alana yazacağınız
numaralı bir soruya geçiş yapabilirsiniz. Başka bir soruya geçiş esnasında herhangi bir
seçenek işaretli ise bu seçenek kaydedilecektir. Herhangi bir seçenek işaretli değil ise o
soru “Yanıtlanmamış Soru Listesi”ne eklenecektir.
Sağ üst köşede sınavın bitmesine kalan süreyi görebileceksiniz. Sağ alt köşede hangi
soruda olduğunuzu görebilirsiniz.

Ekranın sol üst köşesinde yer alan “Yanıtlanmamış Soru Listesi”na tıkladığınızda bir liste
açılacak. Bu listede görüntülediğiniz ancak yanıtlamayıp boş geçtiğiniz sorular yer alıyor
olacak. Bu listedeki sorulardan birinin üzerine tıklayarak o soruya gidip yanıtlayabilirsiniz.

Ekranın sağ alt köşesinde yer alan “Sınavı Bitir” butonu ile sınavı bitirebilirsiniz. Eğer
yanıtlanmamış sorunuz var ise sistem sizi uyaracaktır. Bu durumda “Hayır” seçeneğini
seçerek “Yanıtlanmamış Soru Listesi”nden yanıtlanmamış sorulara ulaşabilirsiniz.

“Sınavı Bitir” butonuna bastığınızda eğer yanıtlanmamış sorunuz yok ise sistem sizden
sınavın bitirilmesi ile ilgili bir onay isteyecektir. Sınavı bitirdiğiniz taktirde sorulara bir
daha dönemeyeceksiniz. “Evet” butonuna basarak sınavı bitirebilir veya “Hayır”
butonuna basarak soruları tekrar gözden geçirebilirsiniz.
Sınav süresi bittiğinde “Sınavı Bitir” butonuna basmanıza gerek kalmadan sistem sınav
bitirme işlemini kendisi gerçekleştirilecektir. Bu durumda herhangi bir soru kaybınız
olmayacaktır.

Sınav sonuçları T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından
açıklanacaktır.
Sınav ile ilgili teknik soru-sorunlarınızı sinav@ekuzep.org mail adresi veya
03124264747 numaralı telefon aracılığıyla
sınav teknik ekibine ulaştırabilirsiniz.

