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On-Line Assessment (OLA) – Aday Yönergeleri 

 

(1) Koordinatör (ev sahibi merkez) tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece, adaylar 

değerlendirme sırasında, kendi laptoplarını ve şarj cihazlarını kullanmalıdırlar. Değerlendirme 

için, her aday laptopunun Eternet girişi olduğundan emin olmalıdır. Internet bağlantısı ve güç 

soketleri ev sahibi merkez tarafından temin edilecektir. Aşağıdaki programlardan bir tanesi 

adayın laptopında yüklü olmalıdır: Internet Explorer 8 (veya üstü), Mozilla Firefox, Safari, 

Google Chrome ya da Microsoft Edge. Yurt dışında OLA’ya girecek olan adaylar, gereği 

halinde kullanmak üzere uygun bir güç adaptörü bulundurmalıdırlar.   Optimum görüntüleme 

elde etmek için, 1024 piksel veya üstü ekran genişliği önerilir. Değerlendirmeye girecek adaylar 

değerlendirme öncesi laptoplarının uygun olup olmadığını www.ortrac.com/compatibility 

adresinden kontrol edebilirler. 

(2) Ev sahibi merkez tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece adaylar değerlendirmenin 

yapılacağı odaya girmek üzere değerlendirmeden 30 dakika önce kimlikleri veya pasaportları 

ve giriş belgeleri ile  birlikte hazır bulunmalıdırlar. OLA platformu için  erişim kodları ev sahibi 

tarafından sınav günü kimlik belgesi ve giriş belgesinin kontrolünden sonra verilecektir. 

(3) Adayların her türlü eşyalarını değerlendirme odasının arka tarafında bırakmalıdırlar. 

Özellikle hiç bir kitap ve kağıt veya başka şekilde literatür değerlendirme odasına sokulamaz. 

Cep telefonları, kameralar, palm bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve USB stikleri değerlendirme 

odasına alınamaz.  

(4) Sınav güvenliğini arttırmak amacıyla ESA adaylardan bilgisayarlarına Güvenli Sınav 

Tarayıcısını yüklemelerini isteyebilir. ESA adayları OLA’dan belli bir zaman önce 

bilgilendirecektir. ESA atarfından bu programın yüklenmesi gerekli görülen adaylar programı 

yüklemeyi kabul etmemeleri halinde OLA sınavını alamayacaklar ve başvuru ücretleri de geri 

ödenmeyecektir.  

(5) Değerlendirme sırasında internet erişimi yasaktır. Adaylar değerlendirme süresince sadece 

OLA yazılımını kullanabilirler. 

(6) OLA bireysel bir egzersizdir. Adaylar arasında iletişim kesinlikle yasaktır.  

(7) Adaylar tüm soruları cevaplamak zorundadır. Adayların iki settin 60 sorudan oluşan her bir 

seti tamamlaması için maksimum 90 dakika süresi vardır.  Her bir set için 90 dakikalık sürenin 

geri sayımı adayın “BAŞLA” butonuna tıklaması ile başlar. Toplam sınav süresi her iki setteki 

60’şar soru için 3 saattir. Eğer aday ilk soru setini 90 dakikalık süre bitmeden önce tamamlarsa, 

ikinci soru setine geçebilir ancak bu setteki sorular için hiç bir şekilde ilave süre verilmeyecektir. 

Ayrıca, adaylar bitirdikleri soru setine geri dönemeyeceklerdir. Adaylar sadece ilk soru seti 

başladığı anda login yapmalıdırlar. Herhangi bir nedenle, değerlendirmeye ara vermek 

zorunda kaldıklarında test beklemeye alınamaz ve set başına 90 dakikalık gerisayım devam 

eder. 

(8) Disleksik adaylara, kayıt süresinin bitiminden maksimum 2 hafta sonrasına kadar  Sınav 

Ofisine bir psikolog tarafından imzalı bir yazının gönderilmesi halinde,   her kağıdı 

tamamlamaları  için 15 dakika ilave süre verilecektir.  
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(9) OLA için kullanılan sorular hiçbir şekilde kopyalanamaz (ekran görüntüsü, fotoğraf, döküm 

alma vs.) OLA sorularının telif hakkı (European Society of Anesthesiologists) ESA’ya aittir. Her 

türlü kopyalama OLA kurallarına aykırıdır. 

(10) Değerlendirme odasında sigara içmek yasaktır. 

 

(11) Adaylar, verilen süre öncesinde, değerlendirme odasını ancak sınav gözcüsünün açık 

müsaadesiyle sessizce terk edebilirler. 

(12) Adayın oransal sonuçları, değerlendirme sonunda bilgisayar ekranında gözükecektir. 

Detaylı sonuçlar adaylara değerlendirmeden birkaç hafta sonra e-posta yoluyla ulaştırılacaktır. 

Eğer aday bir grubun parçası olarak  olarak kayıt yaptırmışsa, uzman olmadıkları sürece, 

sonuçları grubun eğitim direktörüne bildirilecektir.  

 

 

Değerlendirme süresinde Uygunsuz davranışlarda bulunmak veya yukarıdaki kuralları ihlal 

etmek adayın değerlendirme dışı bırakılmasına yol açabilir. 

 

 

 


