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DOKTORA YETERLİK SÜRECİ 

Yeterlik sınavına, tez önerisi savunmasına ve tez izleme komite toplantısına girecek öğrenci Enstitümüz 

web sayfasında yer alan BAİBÜ Lisansüstü İşlemler Sitemi “https://lisansustu.ibu.edu.tr/lisansustuislemler/”  yer 

alan açıklamaları takip ederek şifresini alır ve sisteme giriş yaparak yeterlik başvurusunu başlatır ve süreç aşağıdaki 

şekilde yürür;   

A-           Doktora Yeterlik Sınavı 

Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmek 

için başvuran öğrencilerin listesi ve komitenin belirlediği sınav jürileri EADB aracılığı ile ilgili enstitüye sınav 

tarihinden bir ay önce bildirilir. 

1- Öğrenci sistem üzerinden bir aylık süreyi de göz önünde bulundurarak  “Yeterlik Onay Başvuru 

Formunu” doldurup bir sonraki aşamaya yani “Enstitü Öğrenci İşlerine” gönderir. 

2- “Enstitü Öğrenci İşlerine”  öğrencinin transkriptini inceleyip, tez başlığını kontrol ettikten sonra sorun 

yok ise sisteme öğrencinin transkriptini yükleyerek bir sonraki aşamaya yani “öğrenciye” geri gönderir. 

3- Öğrenci doktora yeterlik sınavı başvuru dilekçesini doldurup sonraki aşamaya yani “tez danışmanına” 

gönderir. 

4- Tez danışmanı gerekli incelemeleri (doktora yeterlik başvuru dilekçesi danışman görüşü ve doktora yeterlik 

sınavı jürisi atama formu) yapar ve sorun yok ise sonraki aşamaya yani “Anabilim Dalı Başkanlığına” 

gönderir. 

5- Sorun yok ise Anabilim Dalı Başkanlığı 5 gün içerisinde “Doktora Yeterlik Komitesi” toplantısı yaparak 

yeterlik jürilerini belirler ve ADAK kararı ile ÜBYS’den “Enstitü Müdürlüğüne” gönderir ve evrakın 

ÜBYS numarasını başvuru sistemine girerek sonraki aşamaya yani “Enstitü Öğrenci İşlerine” gönderir. 

6- Sorun yok ise EYK kararı ile jüri onaylanır, Enstitüde jüri üyelerine görevlendirme yazısı yazılır, 

görevlendirme yazısı sisteme yüklenir ve enstitü öğrenci işleri tarafından sonraki aşamaya yani “tez 

danışmanına” gönderilir. 

7- Sorun yok ise tez danışmanı başvuru sistemine jüri üyelerinin e-posta adreslerini girerek, bilgilerin jüri 

üyelerine gönderilmesini sağlar. 

8- Yeterlik sınav günü öğrencinin sınavı yapılır. Tez danışmanı sınav sonuçlarına ilişkin belgeleri “Tez 

Savunması Sınav Tutanak Formu” ve sınav soru ve cevapları taranıp ek yapılarak, sınav online yapılmış ise 

toplantı linki” sisteme yükler (aynı zamanda ıslak imzalı olarak Enstitü Müdürlüğüne elden teslim 

edilmelidir) ve sonraki aşamaya yani “Anabilim Dalı Başkanlığına” gönderir.  

9- Sorun yok ise UBYS üzerinde “GİZLİ” olarak Enstitü Müdürlüğüne resmi yazı ile imzalı “Doktora Yeterlik 

Sınav Tutanak Formu”, sınav soru ve cevapları taranıp ek yapılarak, sınav online yapılmış ise toplantı linkini 

Enstitü Müdürlüğüne gönderdikten sonra sisteme UBYS numarasını girerek sonraki aşamaya yani 

“Danışmana” gönderir. 

10- Danışman Yazılı sınav kağıtlarını, formları ve ıslak imzalı belgeleri tamamlayarak Enstitüye teslim ettikten 

sonra sonraki aşamaya yani Enstitü Öğrenci İşlerini gönderir.  

11- Sorun yok ise Enstitü Öğrenci İşleri tarafından arşive kaldırılır. 
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