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 UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ DOKTORA YETERLİK SÖZLÜ SINAV SÜRECİ 

(Doktora Yeterlik Yazılı Sınavında başarılı olan öğrenciler Sözlü Sınava alınacaktır.) 
  

1. Danışman; ESUZEM tarafından video konferans için tanımlanarak, Danışman ve Öğrenciye Yeterlik Sözlü 

Sınav tarihinden bir hafta öncesinde gönderilecek olan “Enstitü Sınavları” dersinin aktiflendiği bilgisini Jüri 

üyelerine e-posta ile bildirdiği gün ve saatte Yeterlik Sözlü Sınavını başlatır. 
 

2. Çevrimiçi Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı;  
a. EYK Kararıyla onaylanıp Enstitü web sayfasında sınav takviminde ilan edilen günde ve saatte 

Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı ESUZEM üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Sözlü sınav Korona virüs 

salgınına karşı öğrenci, danışman ve anabilim dalı başkanlığı tarafından alınacak gerekli tedbirlere 

uygun olarak, anabilim dalı başkanının belirleyeceği uygun büyüklükte bir sınav salonunda 

danışman ve öğrencinin yüz yüze diğer jüri üyelerinin uzaktan iştiraki ile yapılır. Sınavda anabilim 

dalı başkanının görevlendireceği bir öğretim elemanı da gözetmen olarak bulunur. Sınav salonunda 

isterse Anabilim Dalı Yeterlik Komitesi Başkanı da bulunabilir.  
b. Danışman, Öğrenci ve Jüri Üyeleri uzaktan sınava katılmak için ESUZEM Çevrimiçi Sınav 

Rehberi’nde belirtildiği şekilde video konferans sistemine sınav için giriş yaparlar. (Sınav anında 

aksaklık yaşanmaması için sınav tarihinden birkaç gün önce sisteme giriş yapılarak test edilmesi 

gerekir).  
c. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra danışman video kaydını başlatır.  
d. Sınav sonunda kayıt kapatılmadan Danışman ve Jüri Üyeleri sözlü sınav sonucuna ilişkin 100 

üzerinden takdir ettikleri notlarını beyan eder. Beyanların sonunda danışman tarafından kayıt işlemi 

sonlandırılır.  
e. Jüri Üyeleri ayrıca sınava alınan öğrencinin bilgilerini (Adı Soyadı ve Anabilim Dalı), sözlü sınav için 

takdir ettikleri notu ve sınavın “COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile 

yapıldığını” belirten raporlarını e-posta aracılığı ile danışman öğretim üyesine iletir. 

3- Öğrenci; Video Konferans Talep Formunu (Form için TIKLAYINIZ) doldurarak uzaktan çevrimiçi sınav başvuru 
randevusunu kesinleştirir. (Bu forma danışmanınızdan almış olduğunuz sınav tarihi ve saat bilgisini giriniz.) 

4- Danışman; çevrimiçi sınavın sona ermesiyle birlikte, Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı (EBE-DR-11/ Form 
için TIKLAYIN) ile Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağını (EBE-DR-12/ Form için TIKLAYIN) doldurur ve “Sınav 
COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmıştır” açıklamasını Formun üzerine 
yazar. Sınav Jürilerinin e-posta üzerinden gönderdikleri sınav hakkındaki raporlarını da Tutanağa ekleyerek diğer 
eklerle birlikte Doktora Yeterlik Komitesi Başkanına teslim eder. 

5- Doktora Yeterlik Komitesi; Doktora Yeterlik Sınav sonucunu değerlendirerek, Doktora Yeterlik Sınav Başarı 
Tutanağını (EBE-DR-03/ Form için TIKLAYIN) doldurur Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavları ile ilgili evraklarla birlikte 
sınavı takip eden en geç 3 gün içinde Enstitüye EBYS üzerinden teslim eder. Sınav evrakları dosyası fiziki olarak 
Enstitü gelen evrak kaydına verilir. 

6- Sınav sürecinde teknik sorunlar nedeniyle sınavın yapılamaması veya tamamlanamaması durumunda Yeterlik 
Sözlü Sınavı tekrar yapılmalıdır. Bunun için Enstitü Yönetim Kurulu Kararı gerekmez. Danışman, Yeni Sınav 
tarihini belirlemek için ebe.ozel.kalem@tm.ogu.edu.tr e-posta aracılığı veya telefon ile (Necmi ÇELİK-0222-239 
3750/ Dahili: 6301) iletişime geçerek yeni tarihini kesinleştirir; öğrenci ve Jüri Üyelerine yeni sınav tarihini bildirir. 

 
SENATO KARARI VE “COVID-19 SALGINI SÜRECİ İÇİN ESOGÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YETERLİK 

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV İLKELERİ” NE GÖRE; Öğrenci ve Danışmanların Aşağıdaki Bilgilendirme ve 

Açıklamaları Mutlaka Dikkatlice İncelemeleri Gerekmektedir. Bilişim Teknolojileri Aracılığı İle Uzaktan Çevrimiçi 

Ortamda Yapılacak Sınavlar İçin Başvuru, Sınavın Yapılması ve Sınav Sonrasındaki İşlemlerden Öğrenciler İle 

Danışman Öğretim Üyeleri Yükümlü Olup Doğabilecek Hatalardan da Sorumludurlar. 

 

https://forms.gle/hiEM4vFmtqcLspns5
https://ebe.ogu.edu.tr/Storage/EgitimBilimleriEnstitusu/Uploads/EBE-DR-11--Yeterlik-Yazili-Sinav_Tutanagi.doc
https://ebe.ogu.edu.tr/Storage/EgitimBilimleriEnstitusu/Uploads/EBE-DR-12--Yeterlilik_Sozlu_S%C4%B1nav_Tutanag%C4%B1.doc
https://ebe.ogu.edu.tr/Storage/EgitimBilimleriEnstitusu/Uploads/EBE-DR-03--Yeterlik_Sinav_Basari_Tutanagi(2).doc
mailto:ebe.ozel.kalem@tm.ogu.edu.tr

