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Aşağıda YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yürütülen tezli lisansüstü programlardan mezun olmak için 

gerekli olan yayın şartları öğrencinin kaydolduğu döneme göre yer almaktadır. 

Tezden üretilen yayınlarda yalnızca öğrenci ve danışman öğretim üyesinin yazar olarak yer almaları 

gerekmektedir.  

Yayınların tezden üretilip üretilmediğinin sorumluluğu danışman öğretim üyesine aittir. Ayrıca yayının 

tezden üretilip üretilmediğini tez savunması sürecinde savunma jürisi kontrol eder ve onaylar. 

Yayının herhangi bir yerinde tezden üretildiğinin belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte bu karar 

danışman öğretim üyesinin inisiyatifindedir.   

 

Kayıt Dönemlerine Göre Lisansüstü Yayın Şartları  

 

1. 2021/2022 Bahar Yarıyılı İtibariyle Kayıt Yaptıran Öğrencilere Ait Yayın 

Koşulları 

 

YÜKSEK LİSANS 

Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş 

bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir.  

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde (sözlü/poster olarak) sunulmuş olması, 

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin 

olması,  

c) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması. 

 

DOKTORA 

Doktora/sanatta yeterlik mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden 

üretilmiş bilimsel çalışmasının aşağıdakilerden her iki şartın birden sağlanması gerekmektedir. 

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış ve bildiri kitapçığında basılmış 

olması,  

b) Aşağıdaki indekslerden birinde taranan ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya 

yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.  

• SCI, SCIE, SSCI, AHCI,  

• ÜAK’ın veya YTÜ Senatosu’nun kabul ettiği alan indeksleri,  

• Ulakbim TR Dizin indeksi. 
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2. 2021/2022 Güz (Dahil) ve Öncesi Kayıt Yaptırmış Öğrenciler için Yayın 

Koşulları 

 

YÜKSEK LİSANS 

Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş 

bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir.  

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde (sözlü/poster olarak) sunulmuş ve bildiri kitapçığında 

basılmış olması,  

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin 

olması,  

c) Ulusal/uluslararası başarı ile bitirilmiş hakemli bir projede yer alması ya da projeyi finanse eden 

kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması,  

ç) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması. 

 

DOKTORA 

Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve 

danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların her ikisini de sağlaması gereklidir. 

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış ve bildiri kitapçığında basılmış 

olması,  

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin 

olması. 

 

3. Kabul Yazısı 

Ulusal/uluslararası hakemli etkinlikler kapsamında sunulacak bildiriler için kabul yazısı yayın şartı 

olarak yeterli olmamaktadır. Bildirinin sunulması ve doktora/sanatta yeterlik için yukarıda belirtilen 

kayıt yılına göre geçerli olacak şekilde özet ya da tam metin olarak bildiri kitabında basılması 

gerekmektedir.  

 

Ulusal/uluslararası hakemli dergi makaleleri için kabul yazısı ve dergiden kabul almış makale nüshası 

ile yayın şartı sağlanabilmektedir. Aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. Kabul yazısı: 

• İlgili dergiden alınmış olup editör imzalı olmalı (Dergipark üzerinden kabul edilmesi yeterli 

olmamaktadır.), 

• Evrak tarihi, makalenin yayınlanacağı cilt ve sayı bilgisi yer almalı,  

• Yazarların her ikisinin de ismi bulunmalı, makale adı tam ve eksiksiz olarak verilmelidir.   

 

Kabul yazısına ek olarak "dergiden kabul almış makale nüshası" da yayın belgeleri ile birlikte sisteme 

yüklenmelidir.  


