
Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Salgın Nedeniyle Yüksek Lisans Süreçleri İle İlgili Olarak 2020 Bahar Dönemine Özgü Yapılan 
Değişiklikler Sonrası Son Tarihler ve Hatırlatmalar (2) 

1. Akademik Takvime göre 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan mezuniyet 
töreninde diploma alarak mezun olmak isteyen lisansüstü öğrencilerin en geç 30 Haziran 2020 
tarihine kadar savunma yapmaları ve 30 Temmuz 2020 tarihine kadar tezlerini format kontrolü 
tamamlanmış olarak Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. 2020 Güz dönemine kayıt yaptırmaksızın mezun olmak isteyenler ile azami süresinin son yarıyılında 
olması nedeniyle mezun olmak zorunda olanların tezlerini en geç 18 Eylül 2020 tarihine kadar 
savunmaları ve 16 Ekim 2020 tarihine kadar tezlerini format kontrolü tamamlanmış olarak Enstitüye 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

3. Tez Savunması için Yeni Prosedürler ve Son Tarihler: 

- Tez savunmasından en az 6 hafta önce savunma jürisinin oluşturularak bölüm başkanlığı yolu ile 
enstitüye iletilmesi gereklidir. 

- Savunma tarihinden en az 3 hafta önce tez savunması ile ilgili gün, saat ve savunmanın 
yapılacağı elektronik ortam erişim bilgilerini (zoom, skype vb. için davetiye bağlantısı)  içeren ve  
ekinde tezin PDF kopyası bulunan  bir e posta sbe@boun.edu.tr adresine tez danışmanı 
tarafından iletilmelidir. Bu e-postada jüri üyelerinin isim ve e-posta adreslerinin de yazılması 
gereklidir.  

- Savunma tarihinden en az 1 hafta önce tez başlığının ve imza sayfasının (approval page) kontrol 
edilmesi ve onaylanması için editöre iletilmesi gereklidir. (sbe.editor@boun.edu.tr) 

- Elektronik ortamda yapılan tez savunmaları tez danışmanı tarafından sesli ve görüntülü olarak 
kayıt altına alınarak, daha önce tez danışman tarafından savunma ilanı için gönderilen e-postaya 
cevaben gelen mesajla Enstitü tarafından iletilen paylaşımlı google drive dosyasına (folder) 
yüklenmelidir. 

- Tez savunma sonucu formları, form üzerinde ismi bulunan ve ıslak imzası alınamayan jüri 
üyelerinin daha önce bildirilen e-posta adreslerinden tez danışmanına gönderilmiş teyit 
mesajlarının ekran görüntüleri eklenerek, tez danışmanı tarafından bölüm başkanlığına, oradan 
da bölüm başkanı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye iletilmelidir. (savunmadan sonraki 3 gün 
içinde) 

- Basılı olarak Enstitüye teslim edilecek tezin içerisine konulacak imza sayfasının (approval page) 
ıslak imzalı olması zorunludur. (tezin imzaları tamamlanmış son hali savunma tarihinden itibaren 
bir ay içerisinde enstitüye teslim edilecektir)  

4. Formların Enstitüye İletilmesi ile İlgili Yeni Uygulamalar:  

- Tez danışmanı ataması/ değişikliği ve jüri belirlenmesi/değişikliği gibi ıslak imzalı formlar geçici 
bir süre için enstitüye elektronik ortamda iletilecektir. Enstitüye iletilmek istenen formlar, 
üzerinde ismi bulunan ve ıslak imzası istenen fakat alınamayan kişilerden alınacak teyit e-posta 
mesajlarının ekran görüntüleri eklenerek, tez danışman tarafından bölüm başkanlığına, oradan da 
bölüm başkanı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye iletilmelidir. 

------ 
İlişik Kesme Durumları 

- Bilimsel Hazırlık sırasında bölüm tarafından tamamlanması istenen dersler bırakılamaz, tekrar edilemez ve 
ertelenemez. Bilimsel hazırlık süresi sonunda eksik ders olması; derslerin herhangi birinden F alınması ya da 
GNO’nun 2.5 altında olması durumunda ilişik kesilir. (Akademik kayıt sayfanızın altında yer alan notlarda bilimsel 
hazırlık dersleri listelenmiştir, aldığınız derslerle listelenen dersler arasında farklılık olması durumunda acilen 
bölümünüzle iletişime geçiniz.) 

- 4 dönem sonunda  (bilimsel hazırlık süresi hariç) ilgili programa ait dersler  an az 3.00 GNO ile tamamlanmadığı 
taktirde ilişik kesilir. 

- Toplam (ders+tez) 6 yarıyılda tezini başarıyla savunup mezun olamayanların ilişiği kesilir. 
 
NOT: Enstitüye bildirim yaparken kullanılan formların bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur. El yazısı ile 
doldurulmuş veya eksik imzalı formlar kabul edilmeyecektir.  


