
Ders Seçimi 

Tez Konusunun 
Belirlenmesi 

(2. yarıyıl sonuna kadar) 

Derslerin 
Tamamlanması 

GNO≥3.00 

YÜKSEK LİSANS 
 KABUL/KAYIT  

& 
Program Danışmanı 

Atanması 

Tez Danışmanının ilgili anabilim dalından tam 
zamanlı bir öğretim üyesi (Yrd. Doç., Doç, 
Prof.) olması zorunludur.  Tez Danışmanı 
ataması 1. yarıyıl sonuna kadar yapılmalıdır. 

Tez Jürisinin Oluşturulması 
(Savunma tarihinden en az 6 hafta önce) 

Başarılı 

Başarısız 

Tez Savunması 

MEZUNİYET 

3 Asıl 
• Danışman  
• 1 Bölüm Öğrt. Üyesi 
• 1 Farklı Ünv. Öğrt.Üy. 

2 Yedek 
• 1 Bölüm Öğrt. Üyesi 
• 1 Farklı Ünv. Öğrt. Üyesi 

Tez Jürisi 
Belirleme Formu 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tezli Yüksek Lisans Programı Süreç Şeması 

Tez Danışmanı  Atanması   
(1. yarıyıl sonuna kadar) 

Danışman Atama 
Formu 

4. yarıyıl sonuna kadar dersler başarı ile 
tamamlanmadığı taktirde ilişik kesilir. 

Savunma Sonucu 
Bildirim Formu 

Savunma Jürisinin tez savunmasını 
başarısız bulması halinde ilişik kesilir.  

Düzeltme 

Jüri düzeltme için 3 
aya kadar  ek süre 
verebilir. Süre sonunda 
yeniden tez savunması 
yapılır. Başarısız 
bulunması halinde 
ilişik kesilir. 

Başarılı olarak savunulan tezin basılı halinin, savunmadan sonra 
1 ay içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. (Dilekçe ile 
1 ay ek süre  talep edilebilir.) Belirtilen süre içinde tezin teslim 
edilmemesi durumunda yeniden savunma yapılması zorunludur. 

Savunma öncesinde tez başlığı kontrolü, sonrasında tez 
formatı kontrolü için ilgili sayfanın ziyaret  edilmesi ve 
tez editörü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Tez Konusu 
Belirleme Formu 

Tez Dersine Kayıt 
Yaptırılması 

Tez Danışmanı ataması yapılan yarıyılı izleyen ilk 
yarıyıldan itibaren, tez danışmanı adına açılan tez 
dersine kayıt yaptırılması zorunludur. 

Savunma Tarihinin 
Enstitüye Bildirilmesi 

Tez danışmanı, savunma tarihini, yerini ve katılacak jüri 
üyelerinin e-posta adreslerini, savunma tarihinden en az 4 
hafta önce, tezin PDF dosyası ekli olacak şekilde e-posta ile 
Enstitüye bildirmelidir. (sbe(at)boun.edu.tr) 

NOT:  Tez savunma sonuçlarının ilgili formla en geç 3 gün içerisinde Enstitüye bildirilmesi gerekmektedir.  

Tez Yazma Süreci 

Tez yazma süreci boyunca her yarıyıl tez danışmanı 
tarafından öğrencinin tez çalışmaları değerlendirilerek 
F veya TP notu verilir. Azami süre içerisinde tezin 
tamamlanmaması durumunda  ilişik kesilir. 

Yüksek lisans için azami süre, kayıt yaptırıp yaptırmadığına 
bakılmaksızın, 6 yarıyıldır. Tezin azami süre  içerisinde  
Enstitüye teslim edilmemesi halinde ilişik kesilir.  

FORMLARI İNDİRMEK İÇİN 
İLGİLİ FORMA TIKLAYINIZ 

Tez konusunun Etik Kurulu Kararı gerektirmesi durumunda,  
Etik Kurulu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

http://sbe.boun.edu.tr/files/3_ma_thesis_committee_assignment_form.docx
http://sbe.boun.edu.tr/files/1_ma_thesis_advisor_and_thesis_title_assignment_form.docx
http://sbe.boun.edu.tr/files/5_yuksek_lisans_tez_savunma_sonucu_bildirim_formu.docx
http://sbe.boun.edu.tr/en/thesis/editing
mailto:sbe.editor@boun.edu.tr
http://sbe.boun.edu.tr/files/1_ma_thesis_advisor_and_thesis_title_assignment_form.docx
mailto:sbe@boun.edu.tr
mailto:sbe@boun.edu.tr
mailto:sbe@boun.edu.tr
http://www.boun.edu.tr/
http://sbe.boun.edu.tr/en/inarek-sbb-ethics-sub-committee/inarek-sbb-ethics-sub-committee

