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KARAR 2. Fen Bilimleri Enstiti.isü Yfüsek Lisans Programlan ile Doktora Programlannda

mezuniyet için gerekli yayın şartlannın görüşülmesi ele alındı.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitiisiinde Dolıora ve Yiiksek Lisaııs yapmakta olan ti.ım

öğenciler için mezuniyet için gerekli yayın şartlannrn Fen Bilimleri Enstitiisü Enstitii Kurulunun

13/071202| tarih ve l94l5ve 6 sayılı kaıarlan doğnıltusunda Pllglqbelirtildiği şekilde kabuliini.in

uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
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Enstitü kurulu karar Özcti

Toplanlı T arihi: 13 l 07 1202| Toplantı Sıyısı: l9,1

KARAR-6 Fen Biliınleri Enstitiisü öğrencileriınizin Doktora Mezuniyeti İçin Yayın

Şartı konusunun görüşülmcsi clc alındı.

Yapılan görüşıneler sonuırda;
Enstitümüz ö$encilcriınizin Doktora Mezuniyeti İçin Yayın Şartının aşağıda yer alan

şekliyle kabulüne;

"Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları Doktora Programlarından Mezuniyette Aranacak
YaV|n Şartlarl:

I.
a) Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin (

Matematik, İstatistik ve Şehir ve Bölge Planlama programları hariç) doktora tez
savunma sınavına girmeden önce tez çalışmasından üretilmiş SSCl, SCl-Expanded,
kapsamındaki hakemli dergilerde kabul ed ilmiş/yayımla nm ış en aı bir adet bilimsel
makaleve sahip olmaları y3y3_Ü niversitemizin başvuru sahibi olduğu
ulusal/uluslararası patent başvurusu yapmış olmaları gereklidir.

b) Matematik Ve istatistik Doktora Programlarlna kayıtlı tüm öğrencilerin doktora tez
savunma sınavına girmeden önce tez çalışmasından üretilmiş SCl, SCl Expanded
kapsamında olan yglq diğer uluslararası aIan indekslerince taranan dergilerdelg
da ULAKBİM veri tabanında yer alan ulusal hakemli dergilerde kabul
edilmiş/yayımlanm ış en aı bir adet bilimsel makaleve sahip olmaları ygyg,

uluslararası kongrelerde sunulan tam metin bildiri yayımlamış olmaIarı gereklidir.

c) Şehir ve Bölge Planlama Programına kay|tlı tüm doktora öğrencilerin doktora tez
savunma sınavına girmeden önce tez çalışmasından üretilmiş SCl, SCl Expanded,
Sscl, AHcl, Mimarlık, Planlama Ve Tasarlm Temel Alanı alan indeksleri, EconLit Ve

SocioIogical Abstracts kapsamında olan ygp diğer uluslararası alan indekslerince
taranan der8ilerde_kıbul cdilırriş/yayıırrlannrış en az bir adet bilimsel
makaleve sahip olmaları veya en az iki adet sözlü ya da poster bildiriyi ulusal ya da
uluslararası bilim kuruluna sahip bilimsel bir toplantlda sunmasl ya da sunum için
kabul almış olma şartını sağlaması ve sunum özeti ya da tam metnin bildiri
kitapçığında yer aldığını belgelemeleri gereklidir.

Tez çalışmasından üretilen makalede öğrencinin birinci ya da ikinci yazar oIması, danışmanın
yazar listesinde yer alması vc çalışma adreslerinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak
gösterilmesi gereklidir. Makalcnin tez çallşmasından üretildiğinin beyanl makalede belirtilmek
zoru ndadır.

Madde l'deki koşula ek olarak, tüm doktora öğrencilerinin mezun olmadan önce, tez
çalışmalarından üretilmjş en az bir adet sözlü veva poster bildiriyi uluslararası bilim
kurulu
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yerine getirmeleri, sunum özeti Veya tam metnin biIdiri kitapçlğ|nda yer aldığlnl
belgelemeleri gereklidir.

4. Tez çallşmaslndan üretilen bildiride öğrencinin birinci isim oımasl, danışmanln yazarlar
listesinde yer atması ve çalışma adreslerinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak
gösterilmesi gereklldir. Bildirinın tez çallşmaslndan üretildiğinin beyanl biIdıri özetinde
belirtilmek zorundadır.

5. Madde 1 ve 3'deki koşullara ek olarak, tüm doktora öğrencilerinin mezun olmadan
önce Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından her yarıyıl sonunda düzenlenen Araştırma
5empozyumunda en az bir defa poster/sözlü sunum yapması zorunludur.

6. Tezli Yüksek Lisans Programlarlndan mezuniyette kullanllan yayınlar, Doktora
Programlaründan mezu n iyette tekrar ku llanıla maz.

7. Yüksek lisans tezinin yayln haline getirilmiş olması bu kapsamda değerlendirilmez.
8. Lisans derecesi ile doktora programlna kabuledilen öğrenciler, doktora tez savunma

sınavına girmeden önce hem yüksek lisans hem de doktora mezuniyet yayın

şartlarlnl sağlamak zorundadlrlar."
9. Yukarıda verilen Doktora mezuniyet koşullarl senato kararı yayınlandığı tarihte Doktora Tez

Önerisini vermemiş doktora öğrencilerinden başlayarak uygulanacaktır.

gereği için Üniversitemiz Senatosuna arzına ıoplantıya katılanların oy birliği ile karar
verildi.

l3.10.202t tarihli Senıto toplantısında yapılın düzenlcnıcleri içermektedir
l3/l 0

rof. Dr.N,t et GUNEŞ
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NtUGLA SITKI KOÇI,IAN UNIVERSITESI

FEN BiLiNrLERi exsrirüsü
ENSTiTÜ KURULU

Gündem 1: Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları Yüksek Lisans prograınlarından

mezuniyet şanlarının görüşülmesi.

Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları Tezli Yüksek Lisans Programlarından
l\lezuniyette Aranacak Yayın Şartları:

1, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin
öğreniın süreleri içerisinde, TR dizin, SCOPUS, SCl-Expanded kapsamındaki ( Şehir
ve Bölgc Planlama Programı için SSCI, AHCI, Mimar,ık, Planlaına ve Tasarrm Temcl
Alanı alan indckslcri, Econlit ve Sociological Abstracts) dergilerdc veya YÖK
tarafından kabul edilen alan endekslerine giren hakemli dergilerde tez çalışmalanndan
üretilııiş. n az bir adet bilinrsel nııkale ayınlaması veya yayımlanmak üzere kesin
kabul alması veya bu koşulu sağlayamayan öğreırcilerde ise, tez çalışmalarından
üreıilmiş, en az bir adet sözlü veva ııoster bildiriyi ulusal veya uluslararası bilim
kuruluna sahip bilimsel bir toplantıda sunma veya sunum için kabul almış olma şartı
aranacak, sunum özcti vcya tam mctninİn bildiri kitapçığında ycr aldığını belgelemcleri
gereklidir. Tez çalışmasından ürctilcn makalc ve/veya bildirilcrdc öğrcnci birinci ya da

ikinci yazar olması ve danışmanın yazarlar listesinde yer alması ve çalışma adresinin
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak gösterilmesi gereklidir. Makalenin tez

çalışmasından üretildiğinin beyanı makalede belirtilmek zorundadır. Makalenin veya bildirinin
tez çallşmaslndan üretildiğinin beyanı makalede/ tez özetinde belirtilmek zorundadlr.

Madde l'deki koşullara ek olarak, öğrencilerin Enstitümüz tarafiırdan her yarıyıl

sonunda düzenlenen Fen Biliınleri Enstitüsü Araştırına Sempozyumunda en az bir defa

poster/sözlü sunum yapmas1 zorunludur.

Bu mezuniyet koşulları, Senato kararının yayımlandığı tarihte tez aşamasına kayıt

olmaınış öğrencilcrden başlanarak uygulanır.

13.10.202l tarihli Senıto topiantısında yıpı|ın düzenlenıeleri içcrmektedir.
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