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Lisansüstü OÖ ğrencilerin Yayın Yapması 
Hakkında 

Kriterler 
1. Yüksek Lisans öğrencileri tez savunmasından başarıyla geçebilmek için aşağıdaki dergi ve 

süreli yayınlar gurubundan A, B ve C kategorisindeki yayınlarda bir makale ya da D gurubu 
yayınlarda iki adet makale yayımlaması gerekmektedir.  

2. Doktora öğrencileri yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için A, B ve C kategorisindeki 
yayınlarda bir makale ya da bu guruptaki dergilerde iki adet kitap tanıtımı yayımlaması 
gerekmektedir. D gurubu yayınlarda yayımlanan iki adet makale de bu kriteri yerine getirmek 
için yeterli olacaktır. 

3. Doktora öğrencileri tez savunmasında başarılı olabilmeleri için A grubu dergilerde bir ya da B 
grubu dergilerde iki makale yayımlamaları gerekmektedir. C gurubu yayınlarda yayımlanan üç 
adet makale de bu kriteri yerine getirmek için yeterli olacaktır. 

4. Yayın miktarları ilgili programda öğrencilik sırasında yayımlanan makaleleri kapsamaktadır. 
5. Makalenin yayımlanacağına dair ilgili yayının yetkili kurum ya da kişilerinden alınan 

yayımlanacak yazısı ilgili yazı ya da makalenin yayımlanması anlamına gelecektir.  

Dergiler 

A Grubu Dergiler 
Tüm SSCI dergiler bu guruba dâhildir.  

B Grubu Dergiler 
Insight Turkey: www.insightturkey.com/ 

Alternatives: Turkish Journal of International Relations: www.alternativesjournal.net 

Perceptions: Journal of International Affairs: www.sam.gov.tr/perceptions.php 

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi http://www.ortadogucalismalari.com/ 

European Journal of Turkish Studies:  http://ejts.revues.org/ 

Uluslararası Hukuk ve Politika http://www.usak.org.tr/dergi.asp?id=1 

Akademik Ortadoğu http://www.akademikortadogu.com/ 

Toplum ve Bilim http://www.birikimdergisi.com/birikim/toplumbilim.aspx 

Doğu Batı: http://www.dogubati.com/ 

ODTÜ Gelişme Dergisi http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/issue/archive 

Divan Disiplinlerarası Çalışma Dergisi http://www.divandergisi.com/ 
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C Grubu Dergiler 
Turkish Policy Quarterly: http://www.turkishpolicy.com/ 

Ortadoğu Yıllığı http://ortadoguyilligi.com/ 

Ortadoğu Etütleri http://www.orsam.org.tr/tr/Yayinlar/OrtadoguEtudleri.aspx?ID=4 

Avrasya Etütleri http://www.tika.gov.tr/TR/Icerik.ASP?ID=119 

Güvenlik Stratejileri Dergisi http://www.harpak.edu.tr/saren/default.asp?sayfa=5 

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları http://www.usak.org.tr/dergi.asp?id=2 

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi http://ataum.ankara.edu.tr/arsiv.htm 

Muhafazakâr Düşünce http://www.muhafazakar.com/ 

Türkiye Günlüğü http://www.turkiyegunlugu.net/ 

Gazi Akademik Bakış http://www.ataum.gazi.edu.tr/e107_plugins/content/content.php?cat.94 

 

D Grubu Dergiler 
Hakemli olup, düzenli aralıklara çıkan ve yukarıdaki dergilerin dâhil olmadığı diğer akademik dergiler 
bu guruba dâhildir. 
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