
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA YAYIN ŞARTI 

 

1) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programlara 2020-2021 eğitim 

öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kaydolan öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri 

için yayın şartlarını sağlamaları gerekir. Yayın şartını yerine getiremeyen öğrenciler tezlerini 

enstitüye teslim edemez ve bu öğrenciler için sınav süreci başlatılamaz. 

2) Yüksek Lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri için; 

tez konusu veya çalışma alanı ile ilgili bir konu hakkında danışmanı ile birlikte aşağıda 

belirtilen çalışmalardan en az bir tane yapmış olmaları gerekir: 

a) SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış, yayına kabul 

edilmiş veya DOI numarası alınmış bir araştırma makalesi, 

b) SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışında, ulusal/uluslararası hakemli bir dergide 

yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış araştırma makalesi, 

c) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde poster/sözlü sunum olarak sunulmuş ve bildiri 

kitapçığında tam metin olarak basılmış bildiri, 

d) Başvurusu yapılmış veya kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarım, 

e) Yayınlanmış derleme makale/kitap/kitap bölümü. 

3) Doktora programlarında kayıtlı öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri için; 

danışmanı ile birlikte doktora tezinden üretilmiş veya çalışma alanı ile ilgili olmak üzere 

bir tanesi (a) veya (b) maddelerinden olmak şartıyla, aşağıda belirtilen çalışmalardan en az iki 

tane yapmış olmaları gerekir: 

a) SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış, yayına kabul 

edilmiş veya DOI numarası alınmış bir araştırma makalesi, 

b) SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışında, ulusal/uluslararası hakemli bir dergide 

yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış araştırma makalesi, 

c) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde poster/sözlü sunum olarak sunulmuş ve bildiri 

kitapçığında tam metin olarak basılmış bildiri, 

d) Başvurusu yapılmış veya kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarım, 

e) Yayınlanmış derleme makale/kitap/kitap bölümü. 

4) Yayın koşullarını sağlayan öğrenci ilgili çalışmalarla birlikte tez taslağı metnini enstitüye 

teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından adayın tez savunmasına alınıp alınmayacağına 

karar verilir. 



5) Öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmek için sunduğu yayınlarda Üniversitenin 

adının ve erzurum.edu.tr uzantılı e-posta adresinin kullanılması gerekir. 

6) Yapılan çalışmalarda birden fazla öğrencisinin ismi varsa çalışma sadece bir öğrenci 

tarafından kullanılabilecek ve bir yayın ancak bir tez için savunma koşulu olarak kabul 

edilebilecektir. 


