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DAĞITIM YERLERİNE
 

Yükseköğretim Kurulu'nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği,
07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere, Yağmacı/Şaibeli
dergilerin doçentlik başvurularında (beyannamede) kullanılmamasına karar verilmiş olup ilgili
karar kurulumuzun web sayfasından duyurulmuştur.                             
(http://www.uak.gov.tr/duyuru/2019E_Duyuru_Y%C3%96K%20Karar%C4%B1_140319.pdf
 
Bu nedenle doçentlik değerlendirme sürecinde, jüri üyelerinin 2019 Ekim ve sonrası
dönemlerde başvuran doçent adayının Yağmacı/Şaibeli dergilerde yayımlanmış makalesi
bulunup bulunmadığına aşağıdaki kıstaslar çerçevesinde karar vermesi gerekmektedir.
 
"Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler
(Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik
başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine
eklenmelidir.
Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:

Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler,
Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep
eden dergiler,
Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler

Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen
"beyannamede kullanılamaz dergiler" nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu
kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini belirterek ilgili
makaleyi beyan edebilir."
 
Bilgilerinizi ve bahse konu hakkında üniversitenizde bulunan tüm profesörlere bilgi
verilmesini rica ederim.
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Tel: 0(312) 291 82 04     uak.ozelkalem@yok.gov.tr
Faks: 0(312) 291 82 99      www.uak.gov.tr

Bilgi için:Fatma YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni

Telefon No:(312) 298 76 37

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Evrak Doğrulama Kodu : PLQYGIQL Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BEKRKBD82 adresinden yapılabilir.

Tarih ve Sayı: 24/09/2020-20040
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