Tablo 1. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Temel Alanı
Not: Bu tablo ile ilgili koşul (11), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.
Kod
101
102

Bilim Alanı
Alan Eğitimi
Eğitim Bilimleri

Koşul No
11
11

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü

“Doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesi iktisap edildikten sonra,
doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim alanında öngörülen asgari kriterlere uygun özgün bilimsel
yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması şarttır.”

yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.
Koşul No

Başvuru Koşulları
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü
tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine
getirilmesi zorunludur:
1) SSCI, SCI- Expanded, AHCI veya eğitimle ilgili uluslararası alan
indeksleri* kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı bir özgün
makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış
olmak;
2) Aşağıdaki yayınlara verilen birim puanlar esas alınarak en az 4 puan
karşılığı yayın yapmış olmak:

11

a) Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre
mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), 2 puan
b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer
alan bir bölüm, 2 puan
c) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre
mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), 1 puan.
* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel
Alanı için)
1. ISI Database’e giren tüm indeksler
http://www.isinet.com/isi/journals/index.html
2. Australian Education Index
http://www.acer.edu.au/library/catalogues/aei.html
3. British Education Index
http://www.leeds.ac.uk/bei/bei.htm
4. Journals Indexed in Eric
http://www.eric.ed.gov
5. Education Full Text(H.W. Wilson) Database Covarage List
http://www.hwwilson.com/
Aday, Tablo 1’den 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise
en az 1 (bir) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

1. Kısaltmalar:
• SCI-Expanded: Science Citation Index-Expanded • SSCI: Social Sciences Citation Index
• AHCI: Art and Humanities Index • IM: Index Meducus
• DI: Dental Index • EI: Engineering Index
• CMCI: CompuMath Citation Index
2. Tanımlar:
Ulusal hakemli dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden
danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda
yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde
erişilebilir olan dergi.
Başlıca yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır:
a) Tek yazarlı makale,
b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale
3. Alan indekslerinin altında yer alan ISI Database’e giren tüm indeksler ifadesi, yalnızca bu Database’e giren
eğitimle ilgili olan indeksleri kapsamaktadır.

