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Sözleşmenin 
imzalandığı 

Yıl 

YAYIN ŞARTI KOŞULLARI 

2017-2018 Lisansüstü tez projelerinde; 
İlgili enstitü/dekanlığın mezuniyet koşullarının 
sağlanması (yapılan yayında projenin 
numarası belirtilerek teşekkür edilmesi 
koşuluyla), BAP’ın ilgili projeden yayın 
koşulunu sağlaması için yeterlidir.”* 

Diğer projeler (Bilimsel Araştırma Potansiyelini Destekleme ve Alt yapı projeleri hariç); 
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde tam metin makale, tam metin bildiri, kısa makale 
(SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde), kitap veya kitap bölümü; 
sanat dallarında ise ortaya konulan eserin yayınlanması gerekir. Yayına DOI numarası 
verilmiş olması yeterlidir 

2019 Bağımsız Araştırma 
Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Araştırma 
Sanayi İşbirliği 
Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde 
Uzmanlık ve Sanatta Yeterlik Projelerinde: 
En az 1 adet SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI 
indekslerinde taranan dergilerde tam metin 
makale, ya da 2 adet ulusal veya uluslararası 
hakemli dergilerde tam metin makale, kitap 
veya kitap bölümü, sanat dallarında ise ortaya 
konulan eserin yayınlanması ve bu yönergenin 
14. Maddesinde belirtilen koşulu yerine 
getirmesi gerekir. 

Yüksek Lisans Tez 
Hızlı Destek 
Bilimsel Araştırma Potansiyelini 
Destekleme Projelerinde: 
En az 1 adet tam metin makale (ulusal veya 
uluslararası hakemli dergilerde), kitap veya 
kitap bölümü, sanat dallarında ise ortaya 
konulan eserin yayınlanması şartı 

İleri Araştırma Projelerinde: 
En az 3 adet tam metin makale (Impact 
faktörü 2 ve üzeri olan dergiler olmak 
koşuluyla SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI 
indekslerinde taranan dergilerde) yapılması 
gerekmektedir. Yayın koşulu 
tamamlanması ancak üçüncü yayının 
BAPSİS’e yüklenmesinden sonra 
sağlanacaktır. 

2020-2021 Yüksek Lisans Tez 
Hızlı Destek Projelerinde: 
En az 1 adet tam metin makale (ulusal veya 
uluslararası hakemli dergilerde), kitap veya 
kitap bölümü, sanat dallarında ise ortaya 
konulan eserin yayınlanması zorunludur ve bu 
yönergenin 14. Maddesinde belirtilen koşulu 
yerine getirmesi gerekir 

Bağımsız Araştırma 
Sanayi İşbirliği 
Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde 
Uzmanlık ve Sanatta Yeterlik Projelerinde: 
En az 1 adet SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI 
indekslerinde taranan dergilerde tam metin 
makale, ya da 2 adet ulusal veya uluslararası 
hakemli dergilerde tam metin makale, kitap 
veya kitap bölümü, sanat dallarında ise ortaya 
konulan eserin yayınlanması 

İleri Araştırma Projelerinde: 
En az 3 adet tam metin makale (Impact 
faktörü 2 ve üzeri olan dergiler olmak 
koşuluyla SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI 
indekslerinde taranan dergilerde) yapılması 
gerekmektedir. Yayın koşulu 
tamamlanması ancak üçüncü yayının 
BAPSİS’e yüklenmesinden sonra 
sağlanacaktır 

 

*Belirtilen yıllar için Enstitülerin yayın şartı geçerlidir. 


