Tablo 8. Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı
Not: Bu tablo ile ilgili koşul (81), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer
almaktadır.

Kod

Bilim Alanı

Koşul No

801

Mimarlık

81

802

Şehir ve Bölge Planlama

81

803

Endüstri Ürünleri Tasarımı

81

804

Đç Mimarlık

81

805

Peyzaj Mimarlığı

81

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü
“Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra, doçentlik başvurusunda
bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış olması.”

yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.
Koşul No

Başvuru Koşulları
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisans üstü tez(ler)den
üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur.
1. SCI-Exp., SSCI , AHCI veya alan endeksleri kapsamındaki dergilerde birinci yazar olmak
koşuluyla, bir özgün makale (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not, tartışma, vb
hariç ) yayımlamış veya, “Books Acquisition Index” kapsamına giren kitap ya da kitap
bölümünün tek veya birinci yazarı olmak,
2. Aşağıdaki koşullardan birini sağlamış olmak:
a. Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek
Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından
düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari
tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer
yarışmalarda derece veya mansiyon almış olmak.
b. Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya
Üniversite’ye bağlı kuruluşlar aracılığı ile veya Üniversite dışında bulunduğu
sürede ürettiği bir uygulama projesi hakkında kendisi veya başkası tarafından
makale, kitap bölümü veya kitap yazılmış olması
c.

81

Proje ve yapım yönetimi, tasarımı, planlama alanlarında yazılım üreticisi veya
patent sahibi olmak.

d. Yarışma, uygulama, yazılım ve patent koşullarını yerine getirmeyenlerden ikinci
bir yazılı eser istenir (Birinci maddede yer alan koşullarda ikinci özgün makale ya
da ulusal-uluslararası düzeyde yayınevi ya da kurumlarca veya Üniversitelerce
yayımlanan kitap ya da kitap bölümü yazma şartı aranır. Bunlarda da tek ya da
birinci yazar veya başlıca yazar olmak şartı vardır.)

Alan Đndeksleri (Mimarlık Temel Alanı için)
•

ISI Master List’in kapsadığı tüm alan indeksler

•

Architectural Publications Index API,

•

Architectural Periodicals Index,

•

Art Index, Al,

•

Design and Applied Arts Index (DAAI)

•

Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP)

•

Ergonomics Abstracts (EA)

•

Earthquake Engineering Abstracts (EEA)

Aday, Tablo 8'den 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki)
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 oluşmuş
danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki
kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite
kütüphanelerinde erişilebilir olan dergi.
Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday baslıca yazar olarak tanımlanır:
a. Tek yazarlı makale

b. Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale

