
 Galatasaray Üniversitesi Senatosu’nun 29.09.2022 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. 

 

 
 Galatasaray Üniversitesi Senatosu’nun 29.09.2022 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. 

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlarında Doktora 

Tezlerinin Bilimsel Yayınlardan Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslarda öngörülen Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Doktora Programları kapsamında doktora tezlerinin kendi aralarında bir bütünlük oluşturan 

bilimsel yayınlardan hazırlanmasına ilişkin uygulama suretiyle, anılan kapsamdaki doktora 

tezlerinin hazırlık sürecinde yapılacak yayınlar yoluyla bilimsel atıf indekslerinde taranan 

Galatasaray Üniversitesi adresli yayın sayısının artırılması ve bu tür yayınların hazırlanmasının tez 

yazım süreçleri bakımından zaman kaybı oluşturmasının önüne geçilerek ilgili yayınları 

gerçekleştiren tez aşamasındaki öğrencilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 

yürütülen Doktora Programlarına kayıtlı ve doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış tez 

öğrencilerinin, konuyla ilgili olarak Enstitüye yapacakları başvurunun uygun bulunmasından sonra 

yayım için kabul edilen veya yayımlanan ve birinci yazarı oldukları kendi aralarında bir bütünlük 

oluşturan bilimsel yayınlardan doktora tezi hazırlanmasına ilişkin hususları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 42. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

a) Enstitü: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü, 

b) Enstitü Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulunu, 

c) Enstitü Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunu, 

ç) Danışman: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir doktora programına 

kayıtlı öğrenciye tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere ilgili anabilim dalı tarafından 

önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, 

d) İkinci danışman: Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan danışmanın yanı sıra, 

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir doktora programına kayıtlı öğrenciye 

tez çalışmasının ve programın niteliğine göre rehberlik etmek üzere ilgili anabilim dalı tarafından 

önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan bir başka yükseköğretim kurumunun en az 

doktora derecesine sahip öğretim elemanını, 

e) Tez öğrencisi: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Doktora 

Programlarından birinde kayıtlı ve ilgili programda doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış 

olan öğrenciyi, 

ifade eder. 

 

Doktora tezlerinin bilimsel yayınlardan hazırlanmasına yönelik başvuru usulü ve cayma 

hakkı 

MADDE 5- (1) Doktora tezinin kendi aralarında bir bütünlük oluşturan bilimsel yayınlardan 

hazırlanmasını isteyen tez öğrencisi, en geç tez önerisi savunmasından önce, doktora tezinde yer 

alması öngörülen bilimsel yayınların bu Usul ve Esasların ilgili maddelerine uygun surette 

belirlenmiş nitelik ve niceliklerini açıkça belirttiği ve ekinde danışmanının ve ilgili anabilim dalı 
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başkanlığının uygun görüşünün yer aldığı dilekçeyle Enstitüye başvurur ve talebi Enstitü Yönetim 

Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen başvuruyu süresinde yapmamış veya başvurusu 

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemiş tez öğrencisi hazırladığı bilimsel yayınlara 

doktora tezinin bir kısmını oluşturacak şekilde tez metni içinde yer veremez ve bu nitelikteki 

çalışmalar için tez savunma jürisi atama talebi reddedilir. 

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen başvurusu kabul edilmiş olmakla birlikte yayın ve tez 

çalışmaları öngörüldüğü şekilde ilerlemeyen tez öğrencisi, bu Usul ve Esasların kapsamından 

çıkarak Enstitünün mutat tez yazım kurallarına uygun bir tez çalışması hazırlama yönündeki 

talebini en geç üçüncü tez izleme komitesi raporunun Enstitüye iletildiği tarihte, ekinde tez 

danışmanının ve ilgili anabilim dalı başkanlığının da uygun görüşünün yer aldığı dilekçeyle 

Enstitüye sunar. Bu talebi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen tez öğrencisi, hazırladığı 

bilimsel yayınlara doktora tezinin bir kısmını oluşturacak şekilde tez metni içinde yer veremez ve 

bu nitelikteki çalışmalar için tez savunma jürisi atama talebi reddedilir. 

 

Doktora tezlerinde yer alabilecek bilimsel yayınların özellikleri 

MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında hazırlanan bir doktora tezinde en az üç (3) adet 

uluslararası özgün yayın yer alır. Bu doğrultuda, ilgili doktora tezinde yer alacak uluslararası özgün 

yayınların; 

a) Tümünün, tez öğrencisinin bu Usul ve Esasların 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 

başvuruyu yaptığı tarihte yürürlükte olan ve Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine 

yükseltme ve atama kurallarını içeren genel düzenleyici işlemde yer alan “uluslararası özgün 

yayın” tanımında belirtilen kriterleri karşılaması zorunludur. 

b) En az bir adedinin, SCI/SCIE/SSCI/AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayıma 

kabul edilmiş (editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere) makale niteliğini taşıması 

gerekir. 

c) En az bir adedinin SCOPUS ya da ESCI tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde 

yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş (editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere) 

makale niteliğini taşıması gerekir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında özellikleri belirtilen uluslararası özgün yayınların, tez savunma 

jürisinin atanması talebiyle doktora tezinin Enstitüye sunulduğu tarihte yayınlanmış veya yayıma 

kabul edilmiş olduğunu gösteren belgelerin Enstitüye ibrazı zorunludur. Aksi halde tez savunma 

jürisi atama talebi reddedilir. 

(3) Tez öğrencisinin, bu maddenin birinci fıkrasında özellikleri belirtilen uluslararası özgün 

yayınlar için araştırmaya ve yayınların yazımına önemli katkı sağlaması ve söz konusu yayınlara 

danışmanın da yazar olarak katkıda bulunması halinde, tez öğrencisinin birinci yazar olması 

zorunludur. Tez öğrencisinin birinci yazar olmadığı ve tez öğrencisinin yanı sıra, danışmanı ile 

varsa ikinci danışmanı dışındaki kişilerin yazarlar arasında yer aldığı bilimsel yayınlar, bu Usul ve 

Esaslardaki diğer koşulları karşılamaları halinde dahi ilgili tez öğrencisinin doktora tezinin bir 

kısmını oluşturacak şekilde tez metni içinde yer alamaz ve bu nitelikteki çalışmalar için tez 

savunma jürisi atama talebi reddedilir. 

(4) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde hazırlanan ve tez savunması sonucunda başarılı bulunan bir 

doktora tezinde kullanılan yayınlar, aynı tez öğrencisi tarafından hazırlanan bir başka tez metninin 

bir kısmını oluşturacak şekilde kullanılamaz. 

(5) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki doktora programlarından her biri için bağlı bulunduğu 

Anabilim Dalı Başkanlığının talebi ve Enstitü Kurulu kararıyla bu maddenin birinci fıkrasında 
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belirtilen asgari yayın sayısı arttırabilir. Bu yöndeki kararlar, Enstitünün internet sitesinde ilan 

edilir. 

 

Bilimsel yayınlardan hazırlanacak doktora tezlerine ilişkin hususlar 

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında hazırlanan bir doktora tezinde; 

a) Tezi oluşturan bölümler bakımından Enstitünün doktora tezlerinin yazım kurallarına yönelik 

kılavuzunda belirtilen sıra esas alınır.  

b) Tezin “Giriş” bölümünde yapılan araştırmaların amacı ve kapsamı, bilimsel açıdan kattığı 

yenilik (özgün içeriği), bu Usul ve Esasların 5’inci maddesinde özellikleri belirtilen yayınların her 

birinde incelenen konular, bu yayınların birbirleriyle ilişkisi ve tezin bütününe katkısı açıklanır.  

c) Bu Usul ve Esasların 5’inci maddesinde özellikleri belirtilen yayınlara, ilgili kılavuz 

doğrultusunda tezin “Giriş” kısmından sonra gelen “Bölümler” kısmında yer verilir. Bu 

yayınlardan her biri, tezde bir bölüm halinde yer alır. Söz konusu bölümlerin her biri için bölümün 

ilk sayfasının en altında, “alt bilgi” olarak, ilgili yayının başlığı, yayının yer aldığı dergi ya da 

kitabın adı, dergi olması halinde sayı bilgisi, kitap / kitap bölümü olması halinde yayınevi, yayın 

yılı ve sayfa numarası aralığı verilerek, gerekli yerlerde atıf yapılır. 

ç) “Sonuç” kısmında doktora çalışmasının bulguları ve bu Usul ve Esasların 5’inci maddesinde 

özellikleri belirtilen yayınların bütününün yorumu ile bu konuda gelecekte yapılabilecek 

araştırmalarla ilgili önerilere yer verilir. 

d) Bu Usul ve Esasların 5’inci maddesinde özellikleri belirtilen ve tez metnini oluşturan yayınların 

kaynakçaları, tezin “Kaynakça” bölümüne eklenir. 

e) Bu Usul ve Esaslar kapsamında hazırlanan tez metinleri için benzerlik endeksi oranını gösteren 

raporun alınması aşamasında, bu Usul ve Esasların 5’inci maddesinde özellikleri belirtilen ve tez 

metninin bazı kısımlarını oluşturan yayınların önceden yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş 

olduğu göz önünde bulundurulur ve bu yayınlar benzerlik endeksi değerlendirmesinden çıkarılır.  

f) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen özellikli hususlar dışında Enstitünün doktora tezlerinin yazım 

kurallarına yönelik kılavuzunda belirtilen kurallara uyulur. 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, Enstitüde yürütülen 

Doktora Programlarından birine kayıtlı ve doktora tez önerisi savunmasını yapmış olan tez 

öğrencileri tarafından doktora tezlerinin bilimsel yayınlardan hazırlanmasında, bu Usul ve 

Esaslar’ın 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru süresi dışındaki hükümleri uygulanır. 

Ancak bu başvuruların kabul edilmesi, ilgili öğrencilerin doktora öğrenimine ilişkin olarak 

mevzuatta öngörülen azami süreyi uzatmaz.  

 

 

 

 


