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Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Çıktı Koşulları hk. 2019.013.142- Erciyes 
Üniversitesi Lisansüstü Tez Çıktı Koşulları ile ilgili konu üzerinde görüşüldü. 
 Yapılan görüşmeler sonucunda; Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Çıktı 
Koşulları’nın aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÇIKTI KOŞULLARI 

 Yüksek Lisans Tez Çıktı Koşulları (Bütün Enstitüler İçin) 

Bir öğrencinin yüksek lisans tez savunma sınavına girebilmesi için aşağıdaki koşullardan en 
az birinisağlaması gerekir. 

a) Tez danışmanı ile birlikte tezinden üretilmiş bir makalenin ulusal/uluslararası 
hakemli dergilerde yayımlanmış olması veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş 
olması veya değerlendirme aşamasında olması. 

b) Tez danışmanı ile birlikte tezinden üretilmiş bir bildirinin (ilgili alana ait kongre, 
konferans, sempozyum vb.) özet veya tam metin olarak yayımlanması veya 
yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması. 

c) Tez danışmanıyla birlikte veya tez danışmanının onayıyla diğer araştırmacıların 
yer aldığı ve tez konusuyla ilgili kurum dışı ulusal/uluslararası devam eden veya 
başarıyla tamamlanmış hakemli bir projede yer alması. 

d) Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapmış veya tescil ettirmiş olması. 

A. Doktora Tez Çıktı Koşulları 
Bir öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için danışmanıyla birlikte doktora 
tezinden üretilmiş özgün olmak kaydıyla ilgili enstitüler için belirlenmiş aşağıdaki koşulları 
sağlaması gerekir.  

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çıktı Koşulları 
  

(a) Mimarlık İle Şehir ve Bölge Planlama Dışındaki Diğer Anabilim Dalları 
İçin: En az bir tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ) dergide 
araştırma makalesi yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- 
numarası alınmış olması) veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması. 
 

(b) Mimarlık İle Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalları İçin: En az bir 
tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI veya ÜAK tarafından kabul 
edilen Mimarlık Planlama ve Tasarım Temel Alan İndeksli veya ULAKBİM-
TR dizin indeksli) dergide makale yayımlanmış (ya da DOI-Dijital Object 
Identifier-numarası alınmış) olması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş 
olması  
 

2. Sağlık Bilimleri Enstitüleri Tez Çıktı Koşulları  
En az bir tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ) dergide araştırma makalesi 
yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) veya 
yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması. 
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3. Eğitim Bilimleri EnstitüsüTez Çıktı Koşulları 
Bir öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için aşağıdaki koşullardan en az 
birini sağlaması gerekir.  

(a) En az bir tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) dergide makale 
yayınlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) 
 veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması. 
 

(b) Doçentlik başvuru kriterlerinde belirtilen alan indekslerinde veya ULAKBİM-TR 
dizin indekste olmak üzere bir makale yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object 
Identifier- numarası alınmış olması) veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş 
olması. 

4. Sosyal Bilimler EnstitüsüTez Çıktı Koşulları 
Bir öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için aşağıdaki koşullardan 
en az birini sağlaması gerekir.  
 
(a) En az bir tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) dergide makale 

yayınlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması)  
veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması. 
 

(b)  Doçentlik başvuru kriterlerinde belirtilen alan indekslerinde veya ULAKBİM-
TR dizin indekste olmak üzere bir makale yayımlanması (ya da DOI-Dijital 
Object Identifier- numarası alınmış olması) veya yayımlanmak üzere kabul 
edilmiş olması. 

5. Güzel Sanatlar EnstitüsüTez Çıktı Koşulları 
Bir öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için aşağıdaki koşullardan 
en az birini sağlaması gerekir.  
 
(a) En az bir tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) dergide makale 

yayınlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması)  
veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması. 
 

(b)  Doçentlik başvuru kriterlerinde belirtilen alan indekslerinde veya ULAKBİM-
TR dizin indekste olmak üzere bir makale yayımlanması (ya da DOI-Dijital 
Object Identifier- numarası alınmış olması) veya yayımlanmak üzere kabul 
edilmiş olması. 

 
6. Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Tez Çıktı Koşulları 

En az bir tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ) dergide araştırma 
makalesi yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış 
olması) veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması. 


