
 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

ENSTİTÜ KURULU KARARLARI 

 

TOPLANTI TARİHİ :28.02.2022                                                        TOPLANTI SAYISI :2022/05 

 

Enstitü Kurulu, 28.02.2022’da Enstitü Müdürü Prof  Dr  Nevin ŞANLIER  Başkanlığında, 
Enstitümüzde toplanmış ve  aşağıdaki  karar alınmıştır. 

 
Karar 01: Enstitümüz yüksek lisans ve  doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin tez savunma sınavına 

girebilmeleri için gereken yayın şartının aşağıdaki seçeneklerindeki yayın koşullarından herhangi birini 

sağlaması şeklinde güncellenmesi öğrenciler için uygulanması teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. 

Yüksek lisans öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için öğrencinin tezi ile ilişkili 

uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş bir bildiri veya 

danışmanı ile yayına kabul edilmiş/yayınlanmış (DOI numarası almış) tez ile ilişkili bir 

makale/derleme yapmak. 

Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için aşağıda belirtilen seçeneklerinden birini 

yerine getirmesi zorunludur: 

1. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından 

taranan dergilerde yayına kabul edilmiş /yayınlanmış (DOİ numarası almış) tez ile ilişkili 

bir makale 

2. Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde (Enstitü Kurulu tarafından 3 

yıllık süre için belirlenecek olan indekslerde taranan dergiler) danışmanı ile birlikte, 

yayına kabul edilmiş/ yayınlanmış (DOI numarası almış) tez ile ilişkili bir makale/derleme 

3. Öğrencinin tezi ile ilişkili uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da 

sözlü olarak sunulmuş bir bildiri 

4. Öğrencinin tezi ile ilişkili patent/faydalı model tescili almış olması 
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İNDEKSLER 
 
 
 

 Academic Resource Index 

 AERA 

 Australian Education Index 

✓ Asos 

✓ British Education Index 

✓ Cosmos 

✓ Cochrane Library (By Wiley Online) 

✓ Current Index to Statistics 

✓ DOAJ 

✓ EBSCO/Academic Search Complete 

✓ Education Full Text 

✓ Embase (Elsevler) 

✓ Emerging Sources Citaton Index   

(ESCI) 

✓ ERA 

✓ ERIC 

✓ Genamics Journal Seek 

✓ Google Scholar 

✓ HINARI (By WHO) 

 SCI, SCI-Expanded, SSCI veya 

AHCI 

✓ Idealonline 

✓ Index Copernicus 

✓ International Scientific Indexing 

✓ Journal Factor 

✓ PubMed 

✓ ProQuest 

✓ ResearchBible 

✓ Scopus 

✓ Scientific İndexing Services 

✓ SHERPA/RoMEO 

✓ Sobiad 

✓ ULAKBİM 

✓ TÜBİTAK 

✓ TÜRK TIP DİZİNİ 

✓ Türk Eğitim İndeksi 

✓ WorldCat 

 


