
ESOGÜ  
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

YAYIN ŞARTI KRİTERLERİ İÇİN SUNULMASI GEREKEN BELGELER 

*Tüm alanlarda makaleler yayımlanmış ̧olmalı veya Cilt-Sayı veya DOI numarası ile belgelendirilmelidir. Tüm yayınlarda 
ilgili öğrencinin adresi olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adının geçmesi şartı aranır. Yayın şartları için kriterlerde 
yer alan faaliyetler öğrencinin lisansüstü öğrenimi sırasında tez çalışmasından üretilmiş olmalıdır. 

YÜKSEK LİSANS 

KRİTER SUNULMASI GEREKEN BELGELER 

a) Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda 
sözlü ya da poster olarak sunulan ve tam 
metin/özet metin olarak yayımlanan bildiri  

 Bildirinin tam metninin/özet metninin 
yayımlandığı kitabın kapak, basım, içindekiler 
sayfaları ile bildirinin tam metin/özet metin 
kopyası. 

 Bildirinin sunulduğunu kanıtlayan belge 
(Sunum programı ve etkinliğe katılım belgesi) 

 Uluslararası toplantılar için en az 5 farklı 
ülkeden konuşmacının katılımını kanıtlayan 
belge (Bildiriler kitabında veya sunum 
programındaki kanıtlayıcı belgeler veya 
toplantı sekretaryası tarafından verilecek 
geçerli kanıtlayıcı belge) 

b) SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki 
dergilerde makale 

 Makalenin başlık, yazar(lar), cilt, sayfa ve yıl 
bilgilerinin bulunduğu ilk sayfası 

 İlgili derginin ISSN bilgisi ve tarandığı indeksleri 
gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı 
internet sayfası ekran görüntüleri 

 Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki 
makale/teknik not için; derginin editör veya 
yayın kurulunun uluslararası olduğunu, bilimsel 
değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl 
işlediğinin derginin internet sayfasında yer alan 
ekran görüntüsü ve derginin internet sayfası 
üzerinden yayımlanmış ̧makalenin künyesini 
gösterir ekran görüntüsü 

 

c) EYK ile belirlenen Uluslararası alan indeksleri 
kapsamındaki dergilerde makale 

d) Diğer uluslararası hakemli dergilerde (sanat ve 
tasarım alanında tanınmış ̧dergiler dahil) makale 

e) SSCI, SCI,SCI Expanded veya AHCI kapsamındaki 
dergilerde teknik not 

f) Diğer uluslararası hakemli dergilerde teknik not 

g) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli 
dergilerde makale  

h) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli 
dergilerde teknik not 

i) ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli 
dergilerde makale  

j) ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli 
dergilerde teknik not 

k) Danışman/Anabilim/Anasanat dalı görüşü ile EYK 
tarafından uygun görülen kurum içi veya kurum 
dışı kaynaklı (TÜBİTAK, TÜBA, Avrupa Birliği, 
Kalkınma Ajansları) tez çalışması ile ilgili projede 
yürütücü/ araştırmacı/en az 3 ay süreyle bursiyer 
olarak görev almış ̧olmak  

 Proje sözleşmesi veya sonuç raporunda, proje 
künyesinin (projenin adı, süresi, tamamlanma 
tarihi, yönetici ve 
araştırmacılarının/bursiyerlerin isimleri, rapor 
tarihi vb.) yer aldığı sayfa. 

l) Anasanat dallarında tez konusu ile ilgili olmak 
şartıyla kişisel sergi (Sanat Galerisinde) açmış ̧
olmak.  

 Serginin özgün bireysel sergi veya 
grup/karma/toplu etkinlik niteliğini, tarihini ve 
yerini gösteren belge 

 Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası 
nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilim dalı 
veya ana sanat dalı kurulu kararı sunulmalıdır.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

DOKTORA 

KRİTER SUNULMASI GEREKEN BELGELER 

a) SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki 
dergilerde makale 

 Makalenin başlık, yazar(lar), cilt, sayfa ve yıl 
bilgilerinin bulunduğu ilk sayfası 

 İlgili derginin ISSN bilgisi ve tarandığı indeksleri 
gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı 
internet sayfası ekran görüntüleri 

 Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki 
makale/teknik not için; derginin editör veya 
yayın kurulunun uluslararası olduğunu, bilimsel 
değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl 
işlediğinin derginin internet sayfasında yer alan 
ekran görüntüsü ve derginin internet sayfası 
üzerinden yayımlanmış ̧makalenin künyesini 
gösterir ekran görüntüsü 

 

b) EYK ile belirlenen Uluslararası alan indeksleri 
kapsamındaki dergilerde makale 

c) Diğer uluslararası hakemli dergilerde (sanat ve 
tasarım alanında tanınmış ̧dergiler dahil) makale 

d) SSCI, SCI,SCI Expanded veya AHCI kapsamındaki 
dergilerde teknik not 

e) Diğer uluslararası hakemli dergilerde teknik not 

f) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli 
dergilerde makale  

g) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli 
dergilerde teknik not 

h) ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli 
dergilerde makale  

i) ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli 
dergilerde teknik not 

j) Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda 
sözlü ya da poster olarak sunulan ve tam metin 
olarak yayımlanan bildiri ve ulusal veya 
uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ya da 
poster olarak sunulan ve özet metin /tam metin 
olarak yayımlanan bildiri 

 Bildirinin tam metninin/özet metninin 
yayımlandığı kitabın kapak, basım, içindekiler 
sayfaları ile bildirinin tam metin/özet metin 
kopyası 

 Bildirinin sunulduğunu kanıtlayan belge 
(Sunum programı ve etkinliğe katılım belgesi) 

 Uluslararası toplantıya en az 5 farklı ülkeden 
konuşmacının katılımını kanıtlayan belge 
(Bildiriler kitabında veya sunum programındaki 
kanıtlayıcı belgeler veya toplantı sekretaryası 
tarafından verilecek geçerli kanıtlayıcı belge) 

k) Ulusal kitap veya uluslararası bir kitap/ kitap 
bölümü 

 Kitabın ISBN numarası 
 Yayıneviyle yapılan sözleşme/yayınevinden ya 

da editörden gelen davet mektubu 
 Kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler 

sayfalarının yer aldığı belge 

l) Danışman/Anabilim/Anasanat dalı görüşü ile EYK 
tarafından uygun görülen kurum içi veya kurum 
dışı kaynaklı (TÜBİTAK, TÜBA, Avrupa Birliği, 
Kalkınma Ajansları) tez çalışması ile ilgili bir 
projede yürütücü/ araştırmacı olarak görev almış ̧
olmak  

 Proje sözleşmesi veya sonuç raporunda, proje 
künyesinin (projenin adı, süresi, tamamlanma 
tarihi, yönetici ve araştırmacılarının isimleri, 
rapor tarihi vb.) yer aldığı sayfa. 

m) Anasanat dallarında tez konusu ile ilgili olmak 
şartıyla kişisel sergi (Sanat Galerisinde) açmış ̧
olmak.  

 Serginin özgün bireysel sergi veya 
grup/karma/toplu etkinlik niteliğini, tarihini ve 
yerini gösteren belge 

 Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası 
nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilim dalı 
veya ana sanat dalı kurulu kararı sunulmalıdır.  

 

 


