
BOĞAZİÇİ	  ÜNİVERSİTESİ	  SOSYAL	  
BİLİMLER	  ENSTİTÜSÜ	  	  

	  
TEZLİ	  YÜKSEK	  LİSANS	  ÖĞRENCİLERİ	  İÇİN	  İZLENECEK	  SÜREÇ	  	  

	  

Tezli	  	  Yüksek	  	  Lisans	  	  programlarını	  	  tamamlamak	  	  için	  	  olağan	  	  süre,	  	  bilimsel	  	  hazırlık	  	  süresi	  	  hariç,	  	  en	  	  
çok	  3	  yıldır	  (6	  akademik	  yarıyıl)	  	  
	  	  
1. Kabul	  ve	  Kayıt	  	  

− Program	  Danışmanı	  atanması	  (ilgili	  program	  tarafından):	  kayıtla	  birlikte	  	  
	  	  

2. Dersler	  	  
− İlk	  2	  yarıyıl	  (olağan	  süre)	  	  

	  	  
3. Tez	  Danışmanı	  Atanması	  	  	  

− En	  geç	  2.	  yarıyıl	  sonuna	  kadar	  (doktoralı	  ve	  tam	  zamanlı	  bir	  öğretim	  elemanı)	  	  
− Eş	  zamanlı	  olarak	  tez	  konusu	  (başlığı)	  belirlenecek	  	  

	  	  
4. Tez	  Öğrencisi	  Olarak	  	  Kayıt	  	  

− En	  geç	  3.	  yarıyılın	  başından	  itibaren	  	  
	  	  

5. Tez	  Jürisi	  (tez	  tamamlandığında)	  	  
	  	  

Asil	  Üyeler:	  	  
1.	  	  	  	  Tez	  Danışmanı*	  	  
2.	  	  	  	  Bölüm	  	  	  	  dışı	  	  	  	  üye:	  	  	  	  Boğaziçi	  	  	  	  Üniversitesi'ndeki	  	  	  	  başka	  	  	  	  bir	  	  	  	  bölümden	  	  	  	  veya	  	  	  	  başka	  	  	  	  bir	  	  

yükseköğrenim	  kurumundan	  tam	  zamanlı	  bir	  öğretim	  elemanı	  	  	  
3.	  	  	  	  Doktora	  derecesine	  sahip	  bir	  üye	  (Bölüm	  içi	  veya	  dışı	  öğretim	  elemanı	  veya	  	  

sanayide/sektörde	  deneyimli	  bir	  yönetici/uzman)	  	  
	  	  
Yedek	  Üyeler:	  	  
1. Bölüm	  dışından	  tam	  zamanlı	  bir	  öğretim	  elemanı	  	  
2. Doktora	  derecesine	  sahip	  bir	  üye	  (Bölüm	  içi	  veya	  dışı	  öğretim	  elemanı	  veya	  	  

sanayide/sektörde	  deneyimli	  bir	  yönetici/uzman)	  	  
	  	  

∗ Tez	  	  Danışmanı	  	  Anabilim	  	  Dalı	  	  dışından	  	  olması	  	  durumunda	  	  ilgili	  	  Anabilim	  	  Dalından	  	  bir	  	  eş	  	  
danışman	  atanır.	  	  Tez	  Eş	  Danışmanı	  olduğu	  takdirde	  jüri	  5	  kişiden	  oluşur.	  	  

	  
6. Tez	  Savunması	  ve	  Tezin	  SBE’ye	  Teslimi	  	  
− Tez	  jürisi,	  tez	  sınav	  (savunma)	  sonucunu	  imzalı	  tutanakla	  en	  geç	  3	  gün	  içinde	  SBE’ye	  bildirir	  	  
− Tez	  	  sınavında	  	  başarılı	  	  olunması	  	  durumunda	  	   tez	  	  sınavından	  	   sonra	  	  en	  	  geç	  	  30	  	  gün	  	  içinde	  

SBE’ye	  teslim	  edilecekler:	  	  	  	  
o tezin	  ciltlenmiş	  ve	  jüri	  üyeleri	  tarafından	  imzalanmış	  kopyası	  	  
o tezin	  pdf	  dokumanı	  olarak	  en	  son	  halini	  içeren	  CD	  (2	  kopya)	  	  
o ilgili	  anabilim	  dalından	  gelecek	  mezuniyet	  yazısı	  (alınan	  kredi	  ile	  GNO’yu	  bildiren	  ve	  tezin	  

başarıyla	  savunularak	  mezuniyete	  hak	  kazanıldığını	  belirten)	  
o YÖK	  Tez	  Veri	  Giriş	  Formu	  (imzalı	  2	  kopya	  -‐	  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp	   

adresinden	  ulaşılabilir)	  	  
− Tez	  düzeltme	  kararı	  durumunda:	  	  

o Tez	  jürisi	  tarafından	  3	  ayı	  aşmayan	  düzeltme	  süresi	  verilebilir.	  	  
o Verilen	  ek	  sure	  sonunda	  aynı	  jüri	  önünde	  yeniden	  savunma	  yapılır.	  	  

− Tezin	  (ilk	  savunma	  veya	  düzeltme	  sonrasında)	  başarısız	  bulunması	  durumunda:	  	  
o Yeni	  bir	  tez	  konusu	  verilebilir	  	  
o Yeni	  tez	  danışmanı	  atanabilir.	  	  	  


