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T.C. 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA ZORUNLU MEZUNİYET YAYIN ŞARTLARI 

YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü 

programlarda kayıtlı öğrencilerin mezuniyet için sağlamaları gereken zorunlu yayın şartları ile 

ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yürütülen tezli yüksek lisans, 

doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için 

sağlamaları gereken zorunlu yayın şartlarına ilişkin tüm bilgileri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge: 

a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesi, 

b) 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan YÖK Başkanlığı 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 

c) İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 

10’uncu, 28’inci ve 38’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen: 

a) EABD: Enstitü Anabilim Dalı’nı, 

b) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü, 

c) EYK: Enstitü Yönetim Kurulu’nu, 

d) İAÜ: İstanbul Aydın Üniversitesi’ni, 

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü’nü 

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu’nu, 

g) ÜAK: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nı, 

h) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu’nu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Lisansüstü Öğrencilerinin Yayın Yükümlülükleri 

Tezli Yüksek Lisans Programları 

MADDE 5- (1) İAÜ tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, mezun olabilmek için 

İAÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 1. fıkrasında 

belirlenmiş yayın şartını yerine getirmek zorundadır. Mezuniyet için zorunlu yayın şartını 
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yerine getirmemiş öğrenciler, tez çalışmasını tamamlamış olsalar dahi; yayın şartını yerine 

getirene kadar tez savunmasına alınmazlar. 

(2) İAÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 1. fıkrasına göre 

tezli yüksek lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için: 

a)Ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış ya da yayına kabul edilmiş en az 

bir makalesinin olması ya da, 

b)Ulusal veya uluslararası hakemli bir bilimsel toplantıda sunulmuş, eleştiriden geçmiş, 

tartışılmış ve kongre/toplantı kitapçığında özet veya tam metin olarak basılmış veya basıma 

kabul edildiği belgelenmiş en az bir sözlü bildirisinin olması ya da, 

c) En az 2 yıldır faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası bir yayınevi tarafından basılmış, 

öğrencinin kendi öğrenim gördüğü alan ile ilgili, İAÜ adresli en az bir kitabının veya kitap 

bölümünün olması zorunludur. 

(3) Sanat ve tasarım yüksek lisans programlarında: 

a) Öğrencinin makale, bildiri veya bu çalışmalar yerine sergi, proje, resital, konser, temsil, oyun 

yönetimi ve standartları sahne sanatları programı tarafından belirlenmiş olan oyun analizi vb. 

gibi çalışmalardan en az birini gerçekleştirmesi ya da 

b)En az 2 yıldır faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası bir yayınevi tarafından basılmış, 

öğrencinin kendi öğrenim gördüğü alan ile ilgili, İAÜ adresli en az bir kitabının veya kitap 

bölümünün olması zorunludur. 

(4) Yazdığı kitap veya kitap bölümünü mezuniyet yayın şartı olarak saydırmak isteyen 

öğrencilerin bu kitapların en az bir adet basılı orijinal kopyasını enstitüye teslim etmeleri 

gerekmektedir. İlgili kitabın basılı orijinal kopyasını enstitüye teslim etmeyen öğrencilerin 

yaptığı çalışmalar, mezuniyet yayın şartı olarak kabul edilmemektedir. 

(5) Mezuniyet şartı için gerekli olan akademik çalışmanın basıma kabul edildiğini belgeleyen 

yazıda derginin tüm künyesi, hangi sayıda basılacağı ve basım tarihi muhakkak yer almalıdır. 

(6) Bir çalışmanın, mezuniyet yayın şartı olarak sayılabilmesi için çalışmayı gerçekleştiren 

öğrencinin künye bilgilerinde; “İstanbul Aydın Üniversitesi” ibaresi ve “@stu.aydin.edu.tr” 

uzantılı e-posta adresinin yer alması zorunludur. İAÜ adresli olmayan çalışmalar, mezuniyet 

yayın şartı olarak kabul edilmemektedir. 

(7) Birden fazla lisansüstü öğrencisinin birlikte çıkardığı yayınlar, gerekli diğer koşulları 

sağlaması kaydıyla çalışmayı hazırlayan tüm öğrenciler için mezuniyet yayın şartı olarak kabul 

edilebilir. Bu tip bir çalışma için yazar sayısı üçü geçemez (öğretim üyeleri hariç). Öğrencilerin 

farklı programdan olması durumunda çalışmanın konusu bu öğrencilerin programlarının 

hepsinin içeriğini taşımalıdır.  

(8) Hakemli ve hakemsiz çalışmaların birlikte yer aldığı dergilerde yayınlanan makaleler, 

çalışmanın hakem incelemesinden geçmiş olduğunun kanıtlanması koşuluyla ve gerekli diğer 

şartları sağlaması halinde kabul edilir. Hakem incelemesinden geçmemiş çalışmalar mezuniyet 

yayın şartı olarak kabul edilmemektedir. 

(9) İAÜ tarafından çıkartılan dergilerde ya da İAÜ tarafından düzenlenen bilimsel toplantılarda 

yayınlanan/yayına kabul edilen çalışmalar için de aynı kurallar geçerlidir. 

Doktora Programları 

MADDE 6- (1) İAÜ doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, mezun olabilmek için İAÜ 

Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesinin 1. fıkrasında belirlenmiş 
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yayın şartını yerine getirmek zorundadır. Mezuniyet için zorunlu yayın şartını yerine 

getirmemiş öğrenciler, tez çalışmasını tamamlamış olsalar dahi; yayın şartını yerine getirene 

kadar tez savunmasına alınmazlar. 

(2) Her öğrenci, kendi programının dâhil olduğu alanda, aşağıda belirtilen dizinlerde taranan 

dergilerde en az bir makale yayınlamak zorundadır. Mezuniyet için zorunlu yayın şartını yerine 

getirmemiş öğrenciler, tez çalışmalarını tamamlamış olsalar dahi; yayın şartını yerine getirene 

kadar tez savunmasına alınmazlar. Buna göre aşağıdaki dizinlerde taranan dergilerde 

yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale beyan etmek zorunludur. 

• Fen programları için SCI, SSCI, SCI-Expanded, AHCI, Scopus 

• Sosyal bilimler programları için SCI, SSCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus, TRDİZİN,  

• Sağlık programları için SCI, SSCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus 

• Spor Bilimleri için SCI, SSCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus, TRDİZİN 

• İngiliz Dili ve Edebiyatı programı için SCI, SSCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus, 

Modern Language Association (MLA), TRDİZİN 

• Mimarlık Programları için SCI, SSCI, SCI-Expanded, AHCI, TRDİZİN, The Avery 

Index to Architectural Periodicals, DAAI (Design and Applied Arts Index), ICONDA 

(The International Construction Database), Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs) 

(3) Mezuniyet şartı için gerekli olan akademik çalışmanın basıma kabul edildiğini belgeleyen 

yazıda derginin tüm künyesi, hangi sayıda basılacağı ve basım tarihi muhakkak yer almalıdır. 

(4) Bir makalenin, mezuniyet yayın şartı olarak sayılabilmesi için çalışmayı gerçekleştiren 

öğrencinin künye bilgilerinde; “İstanbul Aydın Üniversitesi” ibaresi ve “@stu.aydin.edu.tr” 

uzantılı e-posta adresinin yer alması zorunludur. İAÜ adresli olmayan çalışmalar, mezuniyet 

yayın şartı olarak kabul edilmemektedir.  

(5) Birden fazla lisansüstü öğrencisinin birlikte çıkardığı yayınlar, gerekli diğer koşulları 

sağlaması kaydıyla çalışmayı hazırlayan tüm öğrenciler için mezuniyet yayın şartı olarak kabul 

edilebilir. Bu tip bir çalışma için yazar sayısı ikiyi geçemez (öğretim üyeleri hariç). 

Öğrencilerin farklı programdan olması durumunda çalışmanın konusu bu öğrencilerin 

programlarının hepsinin içeriğini taşımalıdır.  

(6) İAÜ tarafından çıkartılan dergilerde yayınlanan/yayına kabul edilen makaleler için de aynı 

kurallar geçerlidir. 

Sanatta Yeterlik Programları 

MADDE 7- (1) İAÜ sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrenciler, mezun olabilmek için 

İAÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 1. fıkrasında 

belirlenmiş yayın şartını yerine getirmek zorundadır. Mezuniyet için zorunlu yayın şartını 

yerine getirmemiş öğrenciler, tez çalışmasını tamamlamış olsalar dahi; yayın şartını yerine 

getirene kadar tez savunmasına alınmazlar.  

(2) İAÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 1. fıkrasına göre 

sanatta yeterlik öğrencilerinin mezun olabilmeleri için; sanatta yeterlik yaptıkları alanda, SCI, 

SSCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus, TRDİZİN, Index Copernicus, World Cat, EBSCO host 

dizinlerinde taranan dergilerde İAÜ adresli, en az bir çalışma yaptıklarına veya çalışmaya kabul 

edildiklerine dair belgeleri Enstitü’ye tez, sergi, proje, resital, konser, temsil vb. mezuniyet 

çalışmalarının tesliminden önce iletmeleri gerekmektedir. 

(3) Mezuniyet şartı için gerekli olan akademik çalışmanın basıma kabul edildiğini belgeleyen 

yazıda derginin tüm künyesi, hangi sayıda basılacağı ve basım tarihi muhakkak yer almalıdır. 
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(4) Bir çalışmanın, mezuniyet yayın şartı olarak sayılabilmesi için çalışmayı hazırlayan 

öğrencinin künye bilgilerinde; “İstanbul Aydın Üniversitesi” ibaresi ve “@stu.aydin.edu.tr” 

uzantılı e-posta adresinin yer alması zorunludur. İAÜ adresli olmayan çalışmalar, mezuniyet 

yayın şartı olarak kabul edilmemektedir.  

(5) Birden fazla lisansüstü öğrencisinin birlikte çıkardığı yayınlar, gerekli diğer koşulları 

sağlaması kaydıyla çalışmayı hazırlayan tüm öğrenciler için mezuniyet yayın şartı olarak kabul 

edilebilir. Bu tip bir çalışma için yazar sayısı ikiyi geçemez (öğretim üyeleri hariç). 

Öğrencilerin farklı programdan olması durumunda çalışmanın konusu bu öğrencilerin 

programlarının hepsinin içeriğini taşımalıdır.   

(6) İAÜ tarafından çıkartılan dergilerde yayınlanan/yayına kabul edilen çalışmalar ile İAÜ 

tarafından düzenlenen etkinliklerde sunulan çalışmalar için de aynı kurallar geçerlidir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Diğer hükümler 

MADDE 8 – (1) Bu yönergede uygulaması bulunmayan durumlarda, İstanbul Aydın 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge hükümleri İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


