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DOKTORA 
 
2018/2019 Akademik Yılı II. Yarıyılı için son tarihler ve uyarılar: 
 
 

1) Yeterlilik Sınavı 
 
2018/2019 Akademik Yılı II. Yarıyılı’nda Yeterlik (Qualifying) statüsünde kayıtlı olan 
doktora öğrencilerinin Yeterlik Sınavı’nı alabilecekleri son tarih 6 Ağustos 2019’dur. 
Yeterlik sınav jürisinin yeterlik sınavından en az 1 ay önce Enstitüye ilgili formlarla 
bildirilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar yeterlik sınavında başarısız olunması 
durumunda o yarıyıla ait sınav hakkı kullanılmış olacaktır. 
 
Sonuçlar yeterlik sınavını takip eden 3 iş günü içinde bağlı olunan bölüm tarafından ilgili 
formlarla Enstitü’ye bildirilmelidir.  
 
 

2) Tez Önerisi Savunması  
 
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin yeterlik sınav tarihinden sonra (i) 1 ay 
içerisinde Tez İzleme Komitesi’ni oluşturması; (ii) yine sınav tarihinden sonraki 6 ay 
içerisinde Tez Önerisi Savunması yapması gereklidir. Belirtilen süre içerisinde tez 
önerisi savunması yapılmaması veya sonucun Enstitü’ye bildirilmemesi durumunda, 
Tez Önerisi Savunması sonucu başarısız olarak kayıtlara geçirilir. Başarısız olunan ya 
da savunmanın yapılmadığı durumlarda, 6 aylık sürenin bitiminden itibaren 3 ay 
içerisinde Tez Önerisi Savunması yapılır ya da tekrarlanır; bu süre sonunda da 
savunma yapılmaması ya da başarısız olunması durumunda ilişik kesilir.  
 
Sonuçlar savunmayı takip eden 3 iş günü içinde bağlı olunan bölüm tarafından ilgili 
formlarla Enstitü’ye bildirilmelidir. 
 
 

3) Tez İzleme Komitesi Toplanması 
 
2018/2019 Akademik Yılı II. Yarıyılına ait Tez İzleme Komitesi toplantısı için son tarih 
14 Haziran 2019’dur. Bu tarihten sonra yapılan izleme toplantısı sonuçları ilgili dönem 
için kabul edilmeyecek ve o döneme ait tez dersi notları F olarak kayıtlara geçecektir 
(tez izleme raporları Enstitüye ulaşmayanlar dahil). 
 
Sonuçlar, tez izleme raporuyla* birlikte, tez izleme toplantısını takip eden 3 iş günü 
içinde bağlı olunan bölüm tarafından ilgili formlarla Enstitüye bildirilmelidir.  
 
* Tez izleme raporu, doktora öğrencisinin son tez izleme döneminde yaptığı 
çalışmaların özetini ve bir sonraki tez izlemeye kadar yapılacak çalışmaların planını 
içeren en az 2-3 sayfalık bir dokümandır. Sonuç bildirim formumun eki olarak 
iletilmelidir. 
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4)  Tez Savunması ve Mezuniyet 
 
a) 3-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olan mezuniyet töreninde 

diplomalarını almak isteyen öğrencilerin, en geç 14 Haziran 2019 tarihine kadar 
savunması başarıyla yapılmış tezlerini format kontrolü tamamlanmış olarak 
Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. 

 
Tez savunmasından en az 2 ay önce savunma jürisinin oluşturularak bölüm 
aracılığıyla Enstitüye ilgili formlarla bildirilmesi gereklidir. 
 
Savunma tarihinden en az 2 hafta önce savunma tarihi, yeri ve saatinin danışman 
tarafından ekinde tezin PDF kopyası olacak şekilde bir e-posta ile bildirilmesi 
zorunludur. Bu e-postada jüri üyelerinin isim ve e-posta adresleri de olmalıdır.  
 
İlgili formlara sbe.boun.edu.tr adresinden ve ekte iletilen flowchartlardan 
ulaşabilirsiniz. 
 

b) Mezuniyeti tören sonrasına kalan ve 2018/2019 Akademik Yılı II. Yarıyılı sonunda 
mezun olmayı planlayan Doktora öğrencilerinin en geç 20 Ağustos 2019 tarihine 
kadar savunması başarıyla yapılmış tezlerini format kontrolü tamamlanmış olarak 
Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.  
 
Tez savunmasından en az 2 ay önce savunma jürisinin oluşturularak bölüm 
aracılığıyla Enstitüye iletilmesi gereklidir. 
 
Savunma tarihinden en az 2 hafta önce savunma tarihi, yeri ve saatinin danışman 
tarafından ekinde tezin PDF kopyası olacak şekilde bir e-posta ile bildirilmesi 
zorunludur. Bu e-postada jüri üyelerinin isim ve e-posta adresleri de olmalıdır.  
 
İlgili formlara sbe.boun.edu.tr adresinden ve ekte iletilen flowchartlardan 
ulaşabilirsiniz. 
 

5) İlişik Kesme Durumları 
 
a) Bilimsel Hazırlık sırasında bölüm tarafından tamamlanması istenen dersler 

bırakılamaz, tekrar edilemez ve ertelenemez. Bilimsel hazırlık sırasında herhangi bir 
dersten F notu alınması ya da bilimsel hazırlık süresi sonunda GNO nun 2.5 altında 
olması durumunda ilişik kesilir. 

b) 4 dönem sonunda (bilimsel hazırlık süresi hariç) ilgili programa ait kredili dersler en 
az 3.00 GNO ile bitirilmediği taktirde ilişik kesilir. (Doktora sırasında kredili olarak 
lisans dersi alınamaz.) 

c) Yeterlik sınavında 2 kez başarısız olunması durumunda ilişik kesilir. 
d) Yönetmelikçe belirlenen süreler içerisinde tez önerisinde başarısız olunması 

durumunda ilişik kesilir. (Yeterlik sınav tarihinden sonra azami 9 ay) 
e) Tez izlemede üst üste iki dönem veya aralıklı olarak üç dönem başarısız olunması, 

tez izlemeye girilmemesi veya kayıtsız olunması durumunda ilişik kesilir. 
f) Afla yeniden kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerin, programa intibakları için 

tanımlanan sorumlulukları  (ders geçme, yeterlik sınavı, tez önerisi vb.) belirlenen 
süre içerisinde tamamlamadıkları takdirde ilişkileri kesilir. 

 
 
 



	   3	  

ÖNEMLİ TARİHLER: 
 
14 Haziran 2019: Tez İzleme Komitesi toplantısı için son tarih 
 
14 Haziran 2019: Mezuniyet töreni öncesi tez teslimi için son tarih 
 
6 Ağustos 2019: Yeterlik Sınavı’na girmek için son tarih 
 
20 Ağustos 2019: 2018/2019 2. dönem sonu tez teslimi için son tarih 


