
TEZ SAVUNMA SÜRECİ ÖNCESİ 

 Tez savunma sınavları Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 

oluşturulan E-sınav Salonunda yapılır. Kadrosu Üniversitemizde bulunan öğretim üyeleri ve 

Trabzon’da ikamet eden öğrenciler, sınava bu salonda katılır. Kadrosu Üniversitemiz dışında olan 

sınav jürileri ve Trabzon’da ikamet etmeyen öğrenciler ise UZEM’in sağladığı uzaktan eğitim 

teknolojilerini kullanarak E-sınav salonuna senkron şekilde katılabilir.  

Sınav jürisi, sınav başlamadan en az 15 dakika önce E-sınav salonunda bir araya gelir. Eş 

zamanlı olarak sınava uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak senkron şekilde katılacak sınav jürisi 

ise Trabzon UZEM tarafından kendisine gönderilen link ve şifre yardımıyla E-sınav salonuna 

bağlanır.  

Jüri, kendi arasında tez üzerine tartışarak tezin savunulmaya uygun olup olmadığına karar 

verir. Her bir öğretim üyesinin sınavdan önce doldurmuş olduğu “Tez Değerlendirme Kişisel 

Raporu” ve “Jüri Taahhüthanesi” kendi kurumsal e-posta adreslerinden tez danışmanının 

kurumsal e-posta adresine sınav başlatılmadan önce gönderilir. Danışmanın, Üniversite dışından 

olması halinde ise söz konusu belgeler, jürinin kendi arasından belirlediği öğretim üyesine gönderilir. 

Jüri, sınavı yürütmek üzere kendi arasından bir öğretim üyesini Başkan olarak seçer. Sınav için hazır 

bulunan öğrenci bu işlemlerden sonra sınava davet edilir. Ayrıca E-Sınav salonuna en fazla 15 kişi 

dinleyici olarak katılabilir.  

E-sınav Salonunda bulunan kişilerin Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alması 

gerekmektedir.  

TEZ SAVUNMA SÜRECİ 

Savunma sınavı süreci baştan sona kadar kayıt altına alınmalıdır. Kaydın başlatılması ve 

sonlandırılması için E-sınav salonunda görevli teknik sorumlu bilgilendirilmelidir.  

Tez savunma sınavı, sunum ve sorular dahil olmak üzere yüksek lisans tezleri için en az 60 

dakika, doktora tez savunma sınavları içinse en az 90 dakikadır.  

 Öğrencinin sunumu ve sorular bölümü tamamlandıktan sonra öğrenci ve dinleyiciler salondan 

çıkar. E-sınav salonunda sadece jüri üyeleri kalır ve sınavın sonucu hakkında karara varılır. Karar 

açıklanmak üzere öğrenci E-sınav salonuna tekrar davet edilir. Jürinin verdiği karar (kabul, düzeltme 

veya ret)  Başkan tarafından gerekçeleriyle birlikte öğrenciye doğrudan açıklanır. Tüm bu süreçler 

de kayıt altında olmalıdır.   

 TEZ SAVUNMA SÜRECİ SONRASI 

 Sınav sonucuna ilişkin karar “Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı”na işlenir ve sınav 

salonunda bulunan jüriler tarafından imzalanır. Sınava Üniversitemiz dışından katılan öğretim 

üyesinin kararı da alınarak bu tutanağa işlenir ve imza kısmına kararının ekte olduğu yazılır. Bu 

öğretim üyesi eş zamanlı olarak bu kararını “Kişisel Karar Tutanağına” işler ve imzalar. Bu 

tutanağı aynı gün içerisinde tez danışmanına; tez danışmanın Üniversite dışından olması halinde ise 

E-Sınav Salonunda görevlendirilen jüri üyesinin kurumsal e-posta adresine gönderir.  

Sınav belgeleri danışman öğretim üyesi tarafından sınav sonunda Anabilim Dalı Başkanlığına 

teslim edilir. Kadrosu Üniversitemiz dışından olan danışman öğretim üyesinin sınava uzaktan 

erişimle katılması durumunda, sınav jürisi tarafından E-Sınav Salonunda bulunan öğretim üyeleri 

arasından biri görevlendirilerek sınav evraklarının Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmesi 

sağlanır. Sınav jüri üyelerinin taahhütnamesi, sınav tutanağı, kişisel değerlendirme raporları ve 

varsa ret kararı veren öğretim üyesinin gerekçesi anabilim dalı başkanlığı tarafından üç iş günü 

içerisinde resmi yazı ekinde Enstitüye gönderilir.  



Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet İşlemlerinin diğer detaylarını incelemek ve formlara erişmek için: 

http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr/page/tez-savunma-sinavi-mezuniyet-islemleri/5070  

Uzaktan eğitim sisteminin kullanımına ilişkin yardım videolarına aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilir. 

Canlı ders ortamı nasıl kullanılır? videosuna erişim için : 

https://www.youtube.com/watch?v=qmHB5LgjYEk&feature=emb_logo 

Canlı ders ipuçları-1 (Canlı derste video paylaşımı) videosuna erişim için : 

https://www.youtube.com/watch?v=LM7V_da-rlo 

Canlı ders ipuçları-2 (Katılımcılar) videosuna erişim için : https://www.youtube.com/watch?v=t-

rCYNJJavM 

Canlı ders ipuçları-3 (Sunum ekranı) videosuna erişim için : 

https://www.youtube.com/watch?v=JHzrRvZ0_co  
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