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TüRK DiLi vE EDEBİyATI ANABİLİM DALINA

Enstittimüz doktora ve tezIi yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için
Sosyal Bilimler Enstitti Kurulu'nun almış olduğu Prensip Kararları dogrultusunda ''Yüksek
lisans ve Doktora Tez bitirme Kriterlerini" tez jürisine girmeden önce öğrencilerin yerine
getirmeleri konusunda tez danışmanlarının gerekli bilgileri vermeleri konusunda gereğini
bilgilerinize rica ederim.

Doç.Dr. ZeIıy e ANTAKYALIOĞLU
Sosyal Bilimler Enstitiisü Müdürü

PRENSiP KARARLARI

SosYal Bilimler Enstitü Kurulu Yüksek Lisans ve Doktora Tez Bitirme
kriterleri

a) Yüksek Lisans Programı Tez Tamamlama Kriterleri
Gaziantep Üniversitesilisansüstii Eğitim-Öğretim yönetmeliği'nin2g.

Maddesinde aÇıklandığı üzere tezli yüksek lisans proglammın amacl, öğrencinin
bilimsel araŞtırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yJıumlama
Yeteneği kazanmasını sağlaınaktır. Bu aşamada ytiksek lisans pfogramm1 tamamlamış
bir öğrencinin aşağıdaki biliıırsel faaliyet tiirlerinden 

"n 
uİ bİrini gerçekleştinniş

olınası beklenir:
i) tez ÇalıŞmasını yuıt içi bir kongre, konferans ve benzeri bir etkinliğe

katılarak sunırıası
ii) tez çalişmasını yurt içi veya yurt dışı bir dergide yayınlatması
İii) tez ÇalıŞmasını (i) veya (ii) faaliyetleri için hazırlamasr ve göndermesi.

Ancak, lisansüstü derslerin tamamlanmasını takiben yürütülen1", çalışma
safhasırrıır krsa olınası ve bitimiııde uygun bir kongre, konfeİans ttirii bir 

"iı.ınıigekatılaınama olasılığı göz önünde bulundurularak; öğrenci tarafindan en geç 4. dönem
sonurrda verilmesi gereken seminere ve tez bitiminde öğretim çlomanlarına açık olarak
YaPılııası gereken tez savunmastna, tez danışrıanları ve enstitti anabilim dalı
baŞkanlarıırca gereken lıassasiyetin gösterilmesi .ile elde edilecek sonuçların da tez
tamamlama kriteri olarak yeterli olacaktır.

b) Doktora Programr Tez Tamamlama Kriterleri
Gaziantep Üniversitesilisansüstii Eğitim-Öğretim Yönetmeliğ 1nin27.

Maddesinde açıklandığı Lizere doktora programnln amacı, öğenciye bağımsız
araŞtırma yapma, biliınsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum
YaPma Ve yeni seııtezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği
,kazandırmaktır. D oktora ç al ı şm as ı s onunda hazırlanaç ak tezin,
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E}u helge 5ü7ü saYılı Etektronik İmza Kanununuıı 5. Maddeslğ3regince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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1. Bilime yenilik getiıme,
2. Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
3. Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Bu çerçevede, Doktora

Programml.lamgllmıŞ bir öğrencinin aşağıdaki tilimsel faaliyet ttirlerinden en azbirini gerçekleştiımiş olnıası beklenir:
i) Tez çalışınasını "social sciences citation Index'' tarafından tarananveYa Yurt iÇi hakemli dergilerde yayınlanmış olması 1yuy-ıuru, çalışmanrn,öğrencinin tez konusu ile ilgili olması ve doktora ogrencıslne ait ismin ilk sıradabulunması)
ii) tez ÇalıŞmasını yurt içi veya yurt dışı bir kongre, konferans ve benzeıibir etkinliğe katılarak sunmasl

'İ'l 
SonuÇ raPoru ilgili kuruluş tarafindan kabul edilmiş yurtdışı araştırmaprojeleri,

iv). SonuÇ raPoru ilgili kuruluş tarafindaır kabul edilmiş resmi kurumlarave özel sektöre ait yurtiçi araştırma projeleri.
(c ve (d kriterlerinin ge.Çerliliği için, proje konusunun tamamının veya birkrsmınııı tez korrusu ile ilgili olma ve oğreııcinin projede uİuşrr.1nu., olarakbulunma şartı aranır.
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