
        BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM, FEN, SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN MEZUNİYET ŞARTI İLKELERİ VE GEREKLİ BELGELER 

İLKELER 

1- Makalelerde QS sınıflandırmasına göre Q1 ve Q2 sınıfına giren dergilerde yayınlanan makalelerden en çok 3 (üç), 

diğer makalelerden 1 (bir) öğrenci mezuniyet yayın şartını sağlamak için faydalanabilir. Yayındaki isim sırası dikkate 

alınmayacak olup makalenin hangi öğrenci/öğrencilerin mezuniyetinde kullanılacağını gösteren beyan formuna göre 

işlem yapılacaktır. 

2- Yayın yapılan derginin yağmacı sınıfında olup olmadığının kontrolünün yayın sahipleri tarafından yapılması 

gereklidir. Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi tarafından erişime açılan “Cabells Predatory Yağmacı Dergi 

Veritabanı”ndaki dergilerde yapılan yayınlar mezuniyet yayın şartı değerlendirmesinde kabul edilmeyecektir.  

3-Sözlü sunum ya da poster faaliyetlerinden 1 (bir) öğrenci mezuniyet yayın şartını sağlamak için faydalanabilir. 

Sunumdaki isim sırası dikkate alınmayacak olup makalenin hangi öğrenci/öğrencilerin mezuniyetinde kullanılacağını 

gösteren beyan formuna göre işlem yapılacaktır. 

4- Sözlü sunum ya da poster faaliyetlerinden faydalanmak için sunumun yayın şartını sağlayacak öğrenci tarafından 

yapılmış olması gereklidir. 

4- Mezuniyet şartı olarak sunulacak tüm faaliyetlerin YÖKSİS veri tabanına kaydının yapılması esastır. YÖKSİS veri 

tabanında kaydı yapılmayan faaliyetler değerlendirmeye alınmaz. 

GEREKLİ BELGELER 

YÜKSEK LİSANS 

Kriter İstenen Belgeler 

a) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 
yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az 
bir makalesinin olması, 

1. Ulusal/uluslararası hakemli dergi olduğunu gösteren belge 
2. Derginin hangi indekste tarandığını gösteren belge 
3. Yayının kendisi ya da yayına kabul belgesi 
4. Yayının hangi öğrenci / öğrencilerin mezuniyetinde 

kullanılacağını gösteren beyan formu 
5. YÖKSİS veri tabanında kaydı gösterir belge 

b) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde 
sunulmuş ve bildiri kitapçığında özeti veya 
tam metni basılmış sözlü sunum ya da poster 
sunum çalışması yapmış olması, 

1. Etkinliğin hakemli olduğunu gösteren belge 
2. Etkinliğin bilim ve danışma kurulunu gösteren belge 
3. Öğrenciye ait Kongre Katılım Belgesi 
4. Bildiri özeti veya tam metni 
5. Bildiri programı 
6. Yayının hangi öğrenci / öğrencilerin mezuniyetinde 

kullanılacağını gösteren beyan formu 
7. YÖKSİS veri tabanında kaydı gösterir belge 

c) Ulusal/Uluslararası bir projede araştırmacı 
ya da bursiyer olarak en az 3 ay görev yapmış 
olması,  

1. İlgili projenin Ulusal/Uluslararası kapsamda olduğunu gösteren 
belge 

2. Öğrencinin bursiyer olarak en az 3 ay çalıştığını gösteren onaylı 
belge 

3. Projenin YÖKSİS veri tabanında kaydı gösterir belge 

d) Başvurusu yapılmış patent/faydalı 
model/endüstriyel tasarımı belgelemiş 
olması ya da mimari tasarım veya çeşit tescili 
belgelenmiş olması 

1. Başvuru belgesi 
2. YÖKSİS veri tabanında kaydı gösterir belge 

e) ERASMUS, Mevlana, TÜBİTAK, YÖK, 
mesleki kurumlar ya da Rektörlük desteği ile 
alanında çalışmak üzere (eğitim dahil) en az 
2 ay süre ile yurtdışında bulunması. 

1. İlgili program ya da kurumun onay belgesi 
2. İlgili süreyi gösteren pasaport fotokopisi 

 

 

 



DOKTORA 

Kriter İstenen Belgeler 

a) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde SCI, 
SSCI, AHCI, SCI-Expanded taranan bir dergide 
yayımlanan ya da yayıma kabul edilen en az 
bir özgün araştırma makalesi 
Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde SCI, 
SSCI, AHCI, SCI-Expanded indekslerce 
taranan ya da TR-dizinde taranan bir dergide 
yayımlanan ya da yayıma kabul edilen en az 
bir özgün araştırma makalesi 

1. Derginin hangi indekste tarandığını gösteren belge 
2. Yayının kendisi ya da DOI numarası içeren bir yayına kabul 

belgesi 
3. Yayının hangi öğrenci / öğrencilerin mezuniyetinde 

kullanılacağını gösteren beyan formu 
4. YÖKSİS veri tabanında kaydı gösterir belge 

b1) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 
yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az 
bir araştırma makalesinin olması,  

1. Derginin hakemli dergi olduğunu gösteren belge 
2. Derginin hangi indekste tarandığını gösteren belge 
3. Yayının kendisi ya da DOI numarası içeren bir yayına kabul 

belgesi 
4. Yayının hangi öğrenci / öğrencilerin mezuniyetinde 

kullanılacağını gösteren beyan formu 
5. YÖKSİS veri tabanında kaydı gösterir belge 

b2) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde 
sunulmuş ve bildiri kitapçığında özeti veya 
tam metni basılmış sözlü sunum çalışması 
yapmış olması, 
 

1. Etkinliğin ulusal/uluslararası hakemli olduğunu gösteren belge 
2. Etkinliğin bilim ve danışma kurulunu gösteren belge 
3. Öğrencinin Kongre Katılım Belgesi 
4. Bildiri özeti veya tam metni 
5. Bildiri programı 
6. Yayının hangi öğrenci / öğrencilerin mezuniyetinde 

kullanılacağını gösteren beyan formu 
7. YÖKSİS veri tabanında kaydı gösterir belge 

b3) Ulusal (TÜBİTAK ya da BAP)/uluslararası 
bir projede araştırmacı/bursiyer olarak en az 
3 ay görev yapmış olması,  
 

1. İlgili projenin Ulusal/Uluslararası kapsamda olduğunu gösteren 
belge 

2. Öğrencinin bursiyer olarak en az 3 ay çalıştığını gösteren onaylı 
belge 

3. Projenin YÖKSİS veri tabanında kaydı gösterir belge 

b4) Tescil edilmiş patent / faydalı 
model/endüstriyel tasarımı belgelemiş 
olması ya da mimari tasarım veya çeşit tescili 
belgelenmiş olması 
 

1- Tescil belgesi 
2- Tescilin YÖKSİS veri tabanında kaydı gösterir belge 

b5) ERASMUS, Mevlana, TÜBİTAK YÖK, 
mesleki kurumlar ya da Rektörlük desteği ile 
alanında çalışmak üzere (eğitim dahil) en az 
2 ay süre ile yurtdışında bulunması, 
 

1. İlgili program yada kurumun onay belgesi 
2. İlgili süreyi gösteren pasaport fotokopisi 

 

b6) Güzel Sanatlar alanında Sanatta Yeterlilik 
programları için; Resim Anasanat Dalı'nda 
uluslararası jürili (seçici kurulu) olan 
yarışmalı sergi, bienal ve trienalleri kapsayan 
bir sanat etkinliğine eseri ile katılması ve bu 
eserin basılı yada elektronik katalogda 
yayımlanmış olması veya jürili sanat 
etkinliklerinde ödül almış olması; Müzik 
Anasanat Dalı'nda ise Sanatta Yeterlik 
program içeriğinde yer alan eserler yada eş 
değer düzeyde en az 50 dakika süreli bir 
resital (konser) etkinliği gerçekleştirmiş 
olması. 

1. Sanatsal etkinliğe ya da sanatsal ürüne ait cd kaydı/basılı ya da 
elektronik kataloğu.  
2. Uluslararası sanatsal etkinliğin seçici kurulunu gösteren belge 
3. Sanatsal etkinliğin afişi, programı vb broşürü.  
4. Jürili sanatsal etkinlikte ödül alınmış ise belgesi 

 

 


