
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
TEZ TESLİMİNDE YAYIN KOŞULU 

“Doktora tezini teslim edebilmek için; 

Madde 1. Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencilerinin; tez teslim tarihinden önce 
yüksek lisans / doktora tez çalışmasından veya çalışma alanı ile bağlantılı konularda üretilmiş, 
öğrenci adının ilk sırada olduğu ve asıl/eş tez danışmanının yazar olarak yer aldığı (Çalışmada 
katkısı bulunan diğer araştırmacıların isimleri de yer alabilir) SCI-Exp, SSCI ve AHCI 
kapsamındaki veya Üniversitelerarası Kurul tarafından Alan İndeksleri tanımlanmış doçentlik 
temel alanlarındaki Anabilim Dalları için ilgili Alan İndeksli dergilerde bir makaleyi 
yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş ya da en az bir patent (incelemesiz patentler hariç) almış 
olması gerekir.  

Doktora tez konusu, Ar-Ge kapsamındaki TÜBA, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı ile TÜBİTAK 
(TÜBİTAK 1001,1002, 1003, 1005, 1007, 1505, 1512, 3501, COST, ERA-NET kodlu projeler) 
ve Avrupa Birliği (AB) tarafından (AB programları ile Uluslararası İkili İşbirliği Araştırma 
projeleri) bir proje kapsamında desteklenmişse, yukarıdaki yayın veya patent koşulu aranmaz.  
Bu projeler dışında yeni açılacak olan destek programlarının bu kapsama uygunluğu Fen 
Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.  

Madde 2. Doktora programında tez teslimi için azami süre 12 yarıyıl olup, yayın koşuluna bağlı 
olarak doktora tezinin teslim süresi aşağıdaki gibidir;  

(a) Madde 1. de belirtilen koşulların sağlanması durumunda, Doktora öğrencisi tez
çalışmasını 8. Yarıyılın bitiminden itibaren teslim edebilir.

(b) Madde 1. de belirtilen koşulların 10. Yarıyıl sonuna kadar sağlanamaması durumunda,
ESCI (Emerging Sources Citation Index) kapsamındaki dergilerde bir makaleyi
yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş olması veya uluslararası bir toplantıda (KTÜ
Toplantı Katılım Desteği Kriterlerine uygun (http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/fbe_4778e.pdf))
sözlü sunum koşuluyla en az iki bildirisinin bulunması durumunda Doktora öğrencisi 
tez çalışmasını 10. Yarıyılın bitiminden itibaren teslim edebilir.

(c) Madde 1. de belirtilen koşulların 11. Yarıyıl sonuna kadar sağlanamaması durumunda,
ULAKBİM-TR Dizin kapsamındaki kamu kurumları tarafından çıkarılan dergilerde bir
makaleyi yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş olması veya uluslararası bir toplantıda
(KTÜ Toplantı Katılım Desteği Kriterlerine uygun (http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/
fbe_4778e.pdf)) sözlü sunum koşuluyla en az bir bildirisinin bulunması durumunda,
Doktora öğrencisi tez çalışmasını 12. Yarıyıl içerisinde teslim edebilir.

Madde 3. Tez teslim aşamasında beyan edilecek olan yayının veya araştırma projesinin 
uygunluğuna ve yüksek lisans/doktora tez çalışmaları kapsamında hazırlanmış olup 
olmadığına, ilgili anabilim dalı “Uyum Komisyonu” karar verir. 

Madde 4. Bu düzenleme, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren 
doktora programlarına yeni kayıtlı öğrencileri kapsamak üzere, Fen Bilimleri Enstitüsü 
Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.   
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