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ESOGÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK E-SÖZLÜ DOÇENTLİK SINAVLARINDA  

UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR 

 

1- Bu ilkeler Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 15.05.2020 tarih ve 23932784-204.01.06-E.4727 

sayılı yazısı gereği hazırlanmıştır.  

2- Bu ilkeler, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle, fiziki ortamda doçentlik 

sözlü sınavı gerçekleştirilemeyecek olan 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

üniversitemiz öğretim üyesi ilanına başvurmuş olup doçentlik sözlü sınavına girecek adaylar ile salgın 

sürecinde benzer şekilde doçentlik sözlü sınavına girecek olan adaylar için e-sözlü sınav yapılabilmesini 

kapsamaktadır. 

3- Bu sınavlar, birimler tarafından resmi yazı ile talepte bulunulması durumunda, hafta içi ve 09.00-

17.00 saatleri arasında, ESUZEM ile iletişime geçilerek belirlenen tarih ve saatlerde ESUZEM Video 

Konferans Sistemi üzerinden çevrimiçi yapılır. 

4- Aday ve jüri üyeleri “Uzaktan Sınava Katılma ve Kayıt Altına Alınma Beyannamesi”ni imzalayıp 

taradıktan sonra e-posta ile ilgili birime sınavdan önce e-posta ile göndermelidir. Beyanname doçentlik 

sınav evrakı içinde saklanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı Akademik İşler Birimine EBYS üzerinden 

gönderilmelidir.   

5- Sınav tarihi belirlendikten sonra ilgili birim tarafından; ESUZEM`in kendilerine gönderdiği Excel 

şablonuna göre; doçentlik sözlü sınavına girecek aday, sınava katılacak jüri üyeleri ile akademik yetkili 

ve sınava destek verecek teknik personelin ad/soyad ve iletişim bilgileri sınavdan 10 gün önce 

ESUZEM`e e-posta yolu ile iletilmelidir.  

6- Çevrimiçi sınavın yapılabilmesi için, ilgili birim ve doçentlik sözlü sınav jüri üyelerinin her biri sınavdan 

önce aşağıdaki teknik altyapıyı sağlamış olmalıdır.  

a) Video konferansa katılacak kişilerin ev veya işyerlerindeki internet bağlantı altyapısı yeterli hıza 

sahip olmalıdır.  

b) Video konferansa katılacak kişilerin kullanacağı bilgisayarlar çalışır durumda kamera ve mikrofon 

sistemine sahip olmalıdır.  

7- Sınav süresince sistemde bulunmak üzere fakülteden bir akademik yetkili görevlendirilir. Akademik 

yetkili sınav başında kendisini tanıtarak, sınavın başlamasında jüri üyelerini yönlendirir. Sınavın video 

konferans kaydı akademik yetkili tarafından başlatılır. Sınav sonunda adayın sistemden çıkış yapması 

istenir. Jüri üyeleri aday hakkında görüşlerini ve sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya 

“Başarısız” olarak beyan eder. Jüri başkanı sınav sonucunu açıkladıktan sonra kayıt işlemi akademik 

yetkili tarafından sonlandırılır.  

8- Sınavlar için gerekli teknik destek, ilgili birimin bilişim sorumlusu/sorumluları tarafından sağlanır. Bu 

kapsamda teknik personelden beklenenler: 



a) Akademik yetkili ile birlikte aday ve jüri üyeleri ile irtibata geçip, sınavdan en geç bir gün önce 

ortak bir zamanda sisteme giriş yaparak; aday ve jüri üyelerinin kamera ve mikrofon 

testinin yapılması. Testin yapıldığına dair ilgili birim amirlerinin bilgilendirilmesi.  

b) Sınav günü saati geldiğinde sınavdan 15 dakika öncesinde akademik yetkili ile birlikte sisteme 

giriş yaparak teknik problem olmadığından emin olunduktan sonra (sınava girecek aday ve tüm jüri 

üyeleri sisteme giriş yaptıktan sonra), sınav kaydının başlatılması jüri başkanına hatırlatılarak, 

sistemden çıkış yapılması. (Sınav başladıktan sonra teknik personelin sistemde olması gerekmez. 

Sadece sınav süresince bir sorun olduğunda kendilerine ulaşılabilmesi için beklemede olmaları 

yeterlidir). 

9- ESUZEM, sınav kaydını CD/USB bellek ortamına aktararak teslim tesellüm ile ilgili birim amirine 

teslim eder.  

10- Sınav yalnızca, ESUZEM video konferans sistemi üzerinden kayıt altına alınır; doçentlik sözlü 

sınavına girecek aday, doçentlik sözlü sınav jüri üyeleri, akademik yetkili ve teknik personel tarafından 

her ne suretle olursa olsun kayıt altına alınamaz, saklanamaz, sosyal medya dahil hiçbir kanaldan 

dağıtılamaz, paylaşılamaz ve sair surette hiçbir şekilde kullanılamaz. Bunun aksine davranılması 

durumunda tüm sorumluluk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat 

kapsamında ihlali yapan kişi/kişilerdedir.  

11- Bu ilkeler, 2. Maddede belirtilen doçentlik sözlü sınavına girecek aday ile sınava katılacak jüri 

üyelerinin tamamı için geçerlidir. Tüm katılımcılar bu ilkeleri kabul etmiş olarak ve bu ilkelere uyarak 

sınavı yürütürler.  

 

 


