
COVİT 19 SALGIN SÜRECİNDE DOKTORA YETERLİK SINAVINDA UYGULAMA 

ESASLARI: 

I. YAZILI SINAV AŞAMASI: 

Yüksek lisans ve doktora sınavlarında uzaktan eğitim imkanlarının kullanılabilmesi ile ilgili YÖK’ün 31/03/2020 

tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı yazısı gereği, lisansüstü tez savunma ve doktora yeterlik 

sınavlarının dijital ortamda kayıt altına alınarak yapılması gerekmektedir. Bu nedenle dijital ortamda 

gerçekleşmesi gereken Doktora Yeterlik Sınavına ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmektedir. 

1. Yazılı sınavda kayıt yapmaya imkan sağlayan herhangi bir program (Microsoft Teams, Adobe Connect, Skype 

vb.) kullanılabilir.  

a. Öğrencilerin sınava girerken hem cep telefonu ve hem de bilgisayarı yanlarında şarj edilmiş şekilde 

bulunmalıdır. 

b. Öğrencinin cep telefonuna sınav sırasında kullanılacak program yüklenmiş olmalıdır.   

c. Sınav süresinde öğrencinin en az bir öğretim elemanının çevrimiçi görüntülü kontrolü eşliğinde olmalı. Bu 

nedenle gözetmenin cep telefonu veya /bilgisayarlarında sınavda tercih edilecek program indirilmiş olmalıdır. 

b. Sınav süreci başlamadan önce gözetmen ve öğrenci kayıt işlemini kontrol etmelidir.  

d. Sınav sürecinde öğrenci sınav olan alan dışına çıkmamalı ve kamera kaydında kesinti olmamalıdır. 

e. Sınav süreci boyunca öğrencinin bulunduğu ortama kimsenin girip çıkmadığı kayıt edilebilmeli ve öğrencinin 

bilgisayarda herhangi bir başka sayfayı açmadığının görüntülenebilmesine uygun bir oda düzenlemesi 

gerekmektedir. Dolayısı ile kameranın odanın giriş kapısı ve bilgisayar ekranını aynı anda görülecek biçimde 

yerleştirilmesi önem arz etmektedir.  

2) Yazılı sınav soruları, kayıt başladıktan ve odadaki yerleşim kontrol edildikten sonra e-posta yoluyla öğrenciye 

gönderilmelidir. 

3) Öğrenci bilgisayarda Word dosyasına yazarak sorulara cevap vermelidir. 

4) Yazılı sınav sorularının tamamlayan öğrenci kayıt devam ederken World de yazdığı cevaplarını e-posta aracılığı 

ile AD başkanlığına ve sınav gözetmenine eposta yolu iletir. 

5.  Gözetmen öğretim elemanı dijital sınav evrakının kendisine ulaşmasını takiben, görüntülü kaydı sonlandırması 

adımlarının takip edilmesi, sınav güvenliğinin korunması ve sonradan yapılabilecek itirazlarda değerlendirme için 

kanıt oluşturmak açısından faydalı olacaktır.  

II. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI: 

Sınavın yapılacağı dijital platformun kayıt imkanlarının kullanılması yeterlidir.  

Bilgi Notu: Yazılı ve sözlü sınav kaydı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından CD/DVD 'ye kaydedilerek 

Enstitümüze gönderilmelidir. 

 


