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DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI 

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;   

Tez Önerisi Savunması  

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrencinin tez önerisi savunması en geç altı ay içinde yapılır. 

Öğrenci; tez önerisi ile ilgili yazılı raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce izleme komitesi üyelerine 

sunar. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez 

önerisi reddedilir. Başvuru yapmayıp süresi içinde Tez Önerisi Savunmasına girmeyen öğrenci için danışman 

tarafından “Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu” hazırlanıp anabilim dalı başkanlığı kanalı ile Enstitü 

Müdürlüğüne gönderilmelidir.  

1- Öğrenci yukarıda belirtilen süreleri de göz önünde bulundurarak hazırladığı “Tez Önerisini” sisteme yükler 

ve sonraki aşamaya yani “tez danışmanına” gönderir. 

2- Tez danışmanı sistem üzerinden “Tez Önerisi Savunma Tarihi Belirleme Dilekçisini” doldurup bir sonraki 

aşamaya yani “öğrenciye” gönderir. 

3- Öğrenci sistem üzerine “Tez Önerisini” sisteme yükler, tez önerisi tarih bilgisini alır ve sonraki aşamaya 

yani “Enstitü Öğrenci İşlerine” gönderir. 

4- Enstitü öğrenci işleri UBYS’ye evrak girişin yapar, UBYS evrak numarasını girer ve sonraki aşamaya yani 

“Anabilim Dalı Başkanlığı”na gönderir. 

5- Anabilim dalı başkanlığı dilekçeyi ek yaparak UBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne gönderdikten sonra 

sisteme UBYS numarasını girerek sonraki aşamaya yani “Enstitü Öğrenci İşlerine” gönderir. 

6- Sorun yok ise Enstitüde TİK 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, sistemde yer alan 

bilgilerin jüri üyelerine gönderilmesini sağlar.  

8- Tez Önerisi Savunma Günü savunma yapılır tez danışmanı savunmaya ilişkin sonuç belgelerini “Tez Önerisi 

Savunması Tutanak Formu” ve öğrencinin hazırladığı güncellenmiş “Tez Önerisi Hazırlama Formunu” ve 

online yapılmış ise toplantı linkini sisteme yükler (aynı zamanda ıslak imzalı olarak Enstitü Müdürlüğüne 

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

9- Sorun yok ise anabilim dalı başkanlığı danışman tarafından yüklenen belgeleri UBYS üzerinden Enstitü 

Müdürlüğüne resmi yazı ile gönderdikten sonra sonraki aşamaya yani “Enstitü Öğrenci İşlerine” gönderir. 

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