


Lisansüstü öğrencilerin öğrenim süresince tez savunma sınavı öncesi 
hazırlamaları gereken (asgari koşulları oluşturan) yayınlara ilişkin 
açıklamalar 

Uludağ Üniversitesi Senato’sunun 8 Eylül 2016 tarih ve 2016-15 sayılı oturumunda alınan 
senato kararı gereğince Üniversitemiz Enstitülerinde öğrenim görmekte olan lisansüstü 
öğrencilerin öğrenim süresince tez savunma sınavı öncesi hazırlamaları gereken (asgari 
koşulları oluşturan) yayınlar konusunda sorulan sorulara ilişkin açıklamalar; 

• Tam metin özgün yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş makalelerde birden fazla 
öğrencinin yer alması durumunda en fazla iki öğrenci aynı makaleyi tez savunma 
sınavı öncesi asgari koşul olarak sunabilir. 

• Lisansüstü öğrencilerin yapacakları makalelerde ilk isim olma şartı 
aranmamaktadır. 

• Lisansüstü öğrencilerin yapacakları makaleler tez konusu ile ilgili olabileceği gibi 
tezin yapıldığı Anabilim Dalı programı ile ilgili de olabilir. 

• Lisansüstü öğrenciler danışman öğretim üyeleri ile yayın yapabilecekleri gibi tez 
yaptığı alanla ilgili farklı bir öğretim üyesi ile de yapacakları yayınları sunabilirler. 

• Yüksek Lisans öğrencilerinin kongre katılımları ulusal veya uluslararası olabilir. 
• Yüksek Lisans öğrencilerinin yapacakları kongre sunumlarının sözlü olması 

gerekmektedir. 
• Yüksek Lisans öğrencilerinin kongre katılımlarında özeti basılmış olan sözlü 

sunumlar kabul edilecektir. 

NOT: Senato Kararında belirtilen makale türleri için ayrıntılı bilgi (kriterler)  UAKBİS linki 
altındaki Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Yükseltme ve Atanma Kriterleri dosyasından 
edinilebilir.  

 

http://uakbis1.uludag.edu.tr/


Kod Puan Grubu Puan 

A l MAKALELER 

a) Uluslararası 

Al.l SCI (Science Citation lndex), SSCI (Social Science Citation lndex), A&HCI (Aris 90 
and Humanities Citations lndex) indekslerince taranan dergilerde yayımlanan / 
yayıma kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi 

(Makalenin yayımlandığı derginin yayın yapıldığı yıldaki etki gücü EG (impact 
faktörü-İF) birin üzerindeyse bu, 15 '1e çarpılarak (EGx l5) elde edilen sonuç ek puan 
olarak verilir.) 

Al.2 SCI-Expanded (Science Citation Jndex-Expanded) indeksince taranan dergilerde 70 
yayımlanan / yayıma kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi 

(Makalenin yayımlandığı derginin yayın yapıldığı yıldaki etki gücü EG (impact 
faktörü-İF) birin üzerindeyse bu, 15 '1e çarpılarak (EGxl5) elde edilen sonuç ek puan 
olarak verilir.) 

Al .3 a) Diğer uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen 40 
tam metin özgün araştırma makalesi 

b) Uludağ Üniversitesi Senatosu kararıyla İngilizce basılan ya da on-tine yayımlanan 
40 Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan / yayıma kabul edilen tam metin özgün 

araştırma makalesi 



b) Ulusal 

A l .15 Uludağ Üniversitesi hakemli dergilerinde yayımlanan / yayıma kabul edilen tam 20 
metin özgün araştırma makalesi 

Al .16 ULAKBİM tarafından taranan ya da Üniversitelerarası Kurulun tanımladığı ve ulusal 20 
hakemli dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen tam metin özgün araştırma 
makalesi 

A l .17 Al .15 ve A l .16 'da belirtilen dergilerde olgu sunumu ve derleme 10 

Al .18 Bilimsel nitelikli ansiklopedilerde madde yazarı olarak görev almak 10 

(En çok beş maddeden puan alınabilir. ) 
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