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1. Sözlü sınav için öğretim elemanının ve sınava katılacak öğrencinin bulunduğu ortamlarında sağlıklı 

bir internet bağlantısı olmalıdır. Sınav anında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin sabit internet 

sağlayıcılarına ek olarak ihtiyaç olması durumunda mobil bağlantı alternatifini de göz önünde 

bulundurmaları önerilir.  İnternet bağlantı sorunu yaşandığında bilgisayara bir akıllı telefon aracılığı ile 

internet sağlanması alternatif yoldur ancak cep telefonları bu amaç dışında sınav süresince kesinlikle 

kullanılamaz.  

2. Sözlü sınav için öğretim elemanının ve sınava katılacak öğrencinin kullanacağı bilgisayarlarının 

çalışır durumda kamera, mikrofon ve ses sistemine sahip olması gerekmektedir. Sözlü sınav için teknik 

bilgiye Ek 1 ve Ek 2’de Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler için hazırlanmış olan iki ayrı “Teknik Yönerge” 

dokümanında yer verilmiştir. 

3. Sınavdan yeterli bir süre önce öğretim elemanı ve öğrencinin “Sözlü Sınavlarda Uygulanacak Sınav 

Kuralları” isimli bu dokümanı ve teknik yönerge dokümanını incelemesi, sistem tanıtım videosunu 

izlemesi tavsiye olunur. Ayrıca gerekli görülürse, ilgililerin sınav günü için bu kılavuzun çıktısını 

yanlarında bulundurmaları tavsiye edilmektedir. 

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

 ESUZEM tarafından öğretim elemanlarına verilecek olan giriş bağlantısı ve şifre aracılığı ile 

Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış sözlü sınav programındaki ilgili gün ve saatte sınavlar 

gerçekleştirilir.  

 Sınavlar ESUZEM (http://uzemoys.ogu.edu.tr/) adresi üzerinden öğretim elemanlarına verilecek 

linklerin öğrencilerle paylaşılması yoluyla yapılır. 

 Her bir öğrencinin veya öğrencilerin gruplar biçiminde sözlü sınav süreçleri dersin sorumlu öğretim 

elemanı tarafından ESUZEM sisteminde kayıt altına alınır. 

 Sınav sürecinde içeriğe ve değerlendirme kriterine uygun davranılır, her bir öğrenci için ayrı ayrı 

“Değerlendirme Formu” oluşturulur.   

SÖZLÜ SINAV ÖNCESİ 

 

http://uzemoys.ogu.edu.tr/


. 

 

 

1. Enstitü web sayfasında (https://ebe.ogu.edu.tr/) ilan edilen sınav takviminde belirtilen günde ve saatte 

Sözlü Sınav ESUZEM sisteminde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından çevrimiçi olarak yapılır. 

Sınavın muhatapları olan öğretim elemanı ve öğrenci kendi ortamlarında sınava katılır. 

2. Sınav günü sınav saatinden en az 15 dakika önce hem öğretim elemanı hem de öğrencinin video 

konferans odasında bulunması gereklidir.  

3. Öğretim elemanı her bir öğrenci ile sıralı belirtilen saatte sözlü sınav sürecini başlatır. Öğrenciden 

kendini tanıtmasını, yüzü görünür şekilde kamera önünde oturarak kimlik tespiti yapılması için 

fotoğraflı kimlik belgesini kamerada okutmasını ister ve sınavı gerçekleştirir. Sınav sonunda öğrenciye 

sınavın bittiği bilgisi verilerek öğretim elemanı tüm öğrencilerin sözlü sınavı bitince kendi dersinin sözlü 

sınav sürecini sonlandırır. 

6. Öğretim elemanları sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Değerlendirme Formu” (Analitik/Holistik 

Puanlama Anahtarı) üzerinde her bir öğrenci için ayrıntılı biçimde doldurarak, ıslak imza ile enstitüye 

ulaştırır. Sınav zarfının üzerine “Sınav COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri 

aracılığı ile sözlü olarak yapılmıştır” açıklamasını yazar. Sınav Tutanağını Enstitüye teslim eder. 

7. Sınav sürecinde teknik sorunlar nedeniyle sınavın yapılamaması/ tamamlanamaması ya da yarıda 

kalması durumunda Çevrimiçi Sözlü Sınav ya kaldığı yerden tekrar başlatılmalı ya da ileride 

belirlenecek bir tarihte tekrar yapılmalıdır (Sınav sürecinde herhangi bir aksaklık durumunda öğretim 

elemanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgi İşlem Sorumlusu Öğr. Gör. Özgür GÜLTEKİN ile iletişim 

kurar).  

8. Öğretim elemanı ders saatinin yetmediği durumlarda ders dışında da zaman ayırarak sözlü sınav 

sürecini kurallarına uygun biçimde ESUZEM üzerinden kayıt altına alarak her bir öğrenci için tamamlar. 

 

 

 

 

Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dileriz.  

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ 

 

https://ebe.ogu.edu.tr/


 

 

 

1. Sınava giren öğrenci, “Fotoğraflı Kimlik Belgesi’ni” sınav süresince yanında bulundurmak 

zorundadır. 

 

2. Öğrenciler ilan edilen saatte sınava girmek zorundadır. 

 

3. Sınavdan önce öğretim elemanı ve öğrenci bilgisayarlarının ses, görüntü ve internet ayarlarını 

kontrol etmelidir.  

 

4. Sınava giren öğrenci sınav süresince cep telefonunu kullanmamalıdır. İnternet ihtiyacı olduğu 

durumda öğretim elemanının bilgisi ve izni ile cep telefonu sadece internet bağlantısı için kullanılır 

ve başka amaçla kullanılamaz. Öğretim elemanı gerekli gördüğü durumda öğrenci ile (Whatsapp, 

Facetime vs.)  herhangi bir canlı görüşme aplikasyonu üzerinden bağlanmayı, sınava giren 

öğrencinin kendi cep telefon kamerasını sınava bağlandığı bilgisayarın ekranına, masasının üstüne 

ya da odanın herhangi bir yerine çevirmesini sınav güvenliğini kontrol etmesi amacıyla isteyebilir. 

Öğrencinin sınava gireceği odanın güvenliğini ve mahremiyetini sağlaması konusundaki 

sorumluluk tamamı ile öğrenciye aittir. 

 

5. Sınav süresince öğrencilerin bir başkası ile konuşması, kopya çekmesi veya kopya çekilmesine 

yardım etmesi yasaktır. Sınavda kopya çeken, kopya çekilmesine yardım eden veya sınav düzenini 

bozan öğrencinin durumu sözlü sınavı gerçekleştiren öğretim elemanı tarafından tutanak ile tespit 

edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır. 

 

6. Sınavlarda hesap makinası kullanılıp kullanılmayacağına dersten sorumlu olan öğretim elemanı 

karar verir. Kullanılacak olması durumunda hesap makinasının sınav ortamında hazır 

bulundurulması gerekir. 

 

7. Sınava giren öğrenciler dersi yürüten öğretim elemanının uyarılarına uymak zorundadır.  

 

8. Sınavın gerçekleştiği ortamda veya yakınlarında ders ile ilgili olan materyal ve ders notlarının 

uzaklaştırılmasından öğrenci sorumludur. 

 

Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dileriz.  

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

SÖZLÜ SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR 

 


