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04/03/2021 Tarih ve 2021/04 Sayılı Senato Kararı 

 

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 Resmi Gazetede yayınlanan YÖK Başkanlığı 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 

c) Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10’uncu, 27’inci 

ve 37’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 3. fıkrasında 
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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 10. maddesinin 3. 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 özet metin veya tam metin kitapçığında basılmış veya basıma kabul edildiği 

belgelenmiş en az bir 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 en az bir kitabının veya kitap bölümünün 

olması zorunludur. 

(3) 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. 

(4) Öğrencinin tez danışmanı ya da başka bir öğretim üyesi/leri birlikte hazırladığı makaleler, 

mezuniyet yayın koşulu olarak kabul edilebilir. 

(5) Çalışmaların yayın şartı olarak değerlendirilebilmesi için tek yazarlı olarak yayınlanması 

gerekmektedir.  

(6) Ortak yapılan çalışmaların mezuniyet şartı olarak kabul edilebilmesi için farklı programda 

yer alan öğrenciler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu tip bir çalışma için yazar sayısı üçü 

geçemez. Çalışmanın konusu bu öğrencilerin programlarının hepsinin içeriğini taşımalıdır. Bu 

yayınlar, gerekli diğer koşulları sağlaması kaydıyla çalışmayı hazırlayan öğrenciler için 

mezuniyet yayın şartı olarak kabul edilebilir. 

(7) 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. 

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

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

uzantılı e-posta adresinin yer alması zorunludur. İAÜ adresli olmayan 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 27. 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. 
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(2) İAÜ Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesinin 1. fıkrasına 

göre doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için; doktora yaptıkları alanda, ÜAK’ın 

Doçentlik için belirlediği zorunlu makale ölçütleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan 

maddedeler doğrultusunda yapılan yayınlar mezuniyet şartı olarak kabul edilir. Tabloda 

belirtilen ölçütlerin dışında yapılan yayınlar mezuniyet şartı olarak kabul edilmezler.  

(3) Her öğrenci, kendi makalesinin yayına kabul edildiği tarihte yürürlükte olan ve kendi 

uzmanlık alanındaki ÜAK Doçentlik yayın koşullarının ilk zorunlu şartından sorumludur. 

(4) Çalışmaların yayın şartı olarak değerlendirilebilmesi için tek yazarlı olarak yayınlanması 

gerekmektedir.  

(5) Ortak yapılan çalışmaların mezuniyet şartı olarak kabul edilebilmesi için farklı programda 

yer alan öğrenciler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu tip bir çalışma için yazar sayısı ikiyi 

geçemez. Çalışmanın konusu bu öğrencilerin programlarının hepsinin içeriğini taşımalıdır. Bu 

yayınlar, gerekli diğer koşulları sağlaması kaydıyla çalışmayı hazırlayan öğrenciler için 

mezuniyet yayın şartı olarak kabul edilebilir. 

(6) Öğrencinin tez danışmanı ya da başka bir öğretim üyesi/leri birlikte hazırladığı makaleler, 

mezuniyet yayın koşulu olarak kabul edilebilir.  

(7) Bir makalenin, mezuniyet yayın şartı olarak sayılabilmesi için makaleyi hazırlayan 

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

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

yayın şartı olarak kabul edilmemektedir.  

(8) 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 37. 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) Her öğrenci, kendi çalışmasının (makale, kitap, sergi, proje, resital, konser, temsil vb.) kabul 

edildiği tarihte yürürlükte olan ve kendi uzmanlık alanındaki ÜAK Doçentlik yayın koşullarının 

ilk zorunlu şartından sorumludur. 

(3) Öğrencinin tez danışmanı ya da başka bir öğretim üyesi/leri birlikte hazırladığı makaleler, 

mezuniyet yayın koşulu olarak kabul edilebilir. 

(4) Çalışmaların yayın şartı olarak değerlendirilebilmesi için tek yazarlı/kişili olarak 

yayınlanması/sunulması gerekmektedir.  

(5) Ortak yapılan çalışmaların mezuniyet şartı olarak kabul edilebilmesi için farklı programda 

yer alan öğrenciler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu tip bir çalışma için öğrenci sayısı 

ikiyi geçemez. Çalışmanın konusu bu öğrencilerin programlarının hepsinin içeriğini taşımalıdır. 

Bu yayınlar, gerekli diğer koşulları sağlaması kaydıyla çalışmayı hazırlayan öğrenciler için 

mezuniyet yayın şartı olarak kabul edilebilir.  

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

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

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

yayın şartı olarak kabul edilmemektedir.  
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(7) 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. 

 


