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KARAR NO 1: Enstitülere kayıt yaptıran Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tez 
tesliminde aranan yayın şartlarına ilişkin Üniversitemiz Senatosunun 27 Haziran 2019 tarih ve 
2019-10 sayılı oturumunda alınan 1 nolu kararda belirtilen maddelere ilave yapılmasına ilişkin 
Fen Bilimleri Enstitüsünün teklifleri doğrultusunda öğrenci işleri Daire Başkanlığının 
05.01.2023 gün ve 91174 sayılı yazılarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü kayıt yaptıran Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tez tesliminde aranan 
“Lisansüstü Öğrenciler İçin Yayın Şartı”na, Yüksek Lisans Yayın Şartlarının 2. maddesinin f 
bendi, Doktora Yayın Şartlarına b7 bendi eklenerek aşağıda belirtildiği şekilde uygun olduğuna 
oybirliği ile karar verildi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM, FEN, SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YAYIN ŞARTI

YÜKSEK LİSANS

1- Üniversitemiz Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Yüksek Lisans öğrencileri için yayın 
şartı aranmaz. Ancak, öğrencinin Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Yüksek Lisans yayın 
şartı kapsamında yapmış olduğu bilimsel faaliyetler doktora giriş sınavında dikkate alınır.

2- Üniversitemiz Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine 2019/2020 Güz yarıyılından itibaren kayıt 
yaptıran Yüksek Lisans öğrencilerinin, öğrenimleri süresince tez konusu veya Anabilim Dalı 
programı ile ilgili aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir.

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

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

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

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

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

f) Ulusal (En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite 
kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap 
yayımlanmış yayınevi) ya da Uluslararası (En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet
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yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca 
belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda 
farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlanmış olan yayınevi) yayınevleri tarafından 
yayınlanmış kitap ya da kitap bölümün olması.

DOKTORA

Üniversitemiz Enstitülerinde öğrenim görmekte olan ve 8 Eylül 2016 tarihi itibariyle ders 
aşamasında olup, tez aşamasına geçmemiş olan Doktora öğrencisinin ise; aşağıdaki 
şartlardan a şartına ilave olarak b şartlarından en az birini sağlaması gereklidir.

a) Üniversitemiz Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde SCI, SSCI, AHCI ya da SCI-Expanded 
indekslerince taranan bir dergide yayımlanan ya da yayıma kabul edilen en az bir özgün 
araştırma makalesi;

Üniversitemiz 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 (Üniversitemiz Sosyal ve Eğitim Bilimleri 
Enstitülerinde 2019/2020 Güz Yarıyılından önce kayıt olan ve 8 Eylül 2016 tarihi itibanyle ders 
aşamasında olup, tez aşamasına geçmemiş olan Doktora öğrencilerinin diğer uluslararası 
indekslerce taranan ya da diğer Devlet Üniversiteleri tarafından basılan bir dergide yaptıkları 
yayınlar da Doktora yayın şartındaki a maddesindeki yayını karşılar (Öğrencinin kayıt olduğu 
yıl geçerli şartlarda A1.3 yayının kabul ediliyor olması nedeniyle);

b) a maddesindeki araştırma makalesine ilave olarak aşağıdaki faaliyetlerden en az birini 
sağlaması

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

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

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

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

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

b6) Güzel Sanatlar Anasanat Dalları ve Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalları için; 
Uluslararası jürili (seçici kurulu) olan; yarışmalı sergi bienal ve trienalleri kapsayan bir 
sanat etkinliğine eseri ile katılması ve bu eserin basılı ya da elektronik katalogda 
yayınlanmış olması veya Jürili sanat etkinliklerinde ödül almış olması.

b7) Ulusal (En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki 
üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait 
en az 20 kitap yayımlanmış yayınevi) ya da Uluslararası (En az dört yıl uluslararası
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düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca 
tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite 
kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap 
yayımlanmış olan yayınevi) yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap ya da kitap 
bölümün olması.

Bu Senato kararının uygulanmasında (ilkeler, gerekli belgeler vb. belirlenmesi) Enstitü Yönetim 
kurulları yetkilidir.

Bu Senato kararı iie birlikte Üniversitemiz Senatosunun 27 Haziran 2019 tarih ve 2019-10 sayılı 
oturumunda alınanl nolu karar yürürlükten kaldırılmıştır.

8 Eylül 2016 tarihi itibariyle tez aşamasına geçmiş öğrenciler için kayıt oldukları tarihteki 
kurallar geçerlidir.
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