Editörden
Üniversitelerarasý Kurul Baþkanlýðý, doçentlik sýnavý için baþvuru ölçütlerini deðiþtireceðini açýkladý.
Metinde yer alan bu ölçütlerin 2016 Ekim döneminden itibaren uygulanacaðý ifade ediliyor. Bu döneme
dek halen geçerli olan ölçütler Saðlýk bilimleri alanýnda, adaylarda doktora, týpta veya diþ hekimliðinde
uzmanlýk derecesi alýndýktan sonra, alanýnda öngörülen asgari ölçütlere uygun özgün bilimsel yayýn ve
diðer çalýþmalarýn yapýlmýþ olmasý koþulunun yaný sýra SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamýndaki
dergilerde, adayýn yaptýðý lisansüstü ve/veya uzmanlýk tezlerinden (yan dal uzmanlýk tezleri bu kapsam
dýþýndadýr) üretilmemiþ, en az biri adayýn birinci isim olduðu özgün araþtýrma makalesi niteliðinde olmak
koþuluyla, doktora veya týpta uzmanlýk unvaný aldýktan sonra yaptýðý çalýþmalardan en az üç özgün araþtýrma makalesi yayýmlamýþ olmayý içeriyor.
Yeni baþvuru koþullarý son derece kapsamlý ve ayrýntýlý tanýmlanmýþ. Baþvurunun yazar sayýsýna göre
deðiþen, tek yazarlý olmanýn büyük avantaj saðladýðý bir puanlama sistemine baðlandýðý görülüyor. Buna
göre Saðlýk Bilimleri temel alanýnda baþvurulan doçentlik bilim alaný ile ilgili olarak tanýmlanan birim
puanlar esas alýnmak suretiyle; en az doksan (90) puanýnýn doktora unvanýnýn alýnmasýndan sonra gerçekleþtirilen çalýþmalardan elde edilmiþ olmasý kaydýyla, asgari yüz (100) puan karþýlýðý bilimsel etkinlikte
bulunulmuþ olmasý gerekiyor. Yazar sayýsýna göre alýnacak puanlar tanýmlanmýþ.
Ölçütlere bakýldýðýnda akademik yaþam süresince yürütülen tüm etkinlik ve çalýþmalar, kitap yazarlýðý,
editörlük, patent, atýf, danýþmanlýklar, projeler, toplantýlar, eðitim-öðretim faaliyetleri bu puanlamanýn
içine girmiþ görünüyor. Fakat uluslararasý ve kýsmen ulusal nitelikli yayýnlar dýþýnda ki etkinlikler için belirlenen puanlarýn düþüklüðü bu yöndeki çalýþmalarýn deðerini düþürecek ve bu alandaki üretimleri azaltacaðý
izlenimi veriyor. Doçent olmak halen bu sýnavýn bu ölçütlerin sonrasýnda girilecek sýnavda baþarýlý olmaya
baðlýdýr ve öðretim üyesi adayýnýn bilgi düzeyi dýþýnda iletiþim becerileri, eðiticilik becerileri, hem eðitim
ortamýnda öðrenciler ile hem de toplumsal alanda yürüteceði bilgi iletiþimin niteliðinin deðerlendirilmesi
kimi zaman politik etkenlerin belirgin rol oynadýðý jürilerin insafýna býrakýlmaktadýr. Doçentlik sýnavlarýnda -ki profesörlük atamalarýnda da ayný politik etki egemendir- araþtýrmalarýn toplumsal ve bilimsel katkýsý
tartýþýlmaksýzýn yalnýzca uluslararasý alanda yapýlan araþtýrmalarýnýn niceliði ile karar verileceði, bütünsel
bir deðerlendirmenin göz ardý edileceði anlamýna gelmektedir. Ayrýca puanlama ile ilgili düzenlemeler ekip
çalýþmasý oranlarýný azaltma, akademik ortamdaki hiyerarþi nedeniyle emeði geçen genç asistan ya da
uzmanlarýn emeðinin görünmez kýlma riski taþýmaktadýr.
Türkçe yayýn koþulu önemli olmakla birlikte ulusal alanda yapýlan çalýþmalara gereken deðeri vermekten
uzaktýr. Ayrýca bu ölçütlerin uygulanmasý için belirlenen tarihin adaylarýn yeni duruma uyum saðlamasý
konusunda haksýzlýk yarattýðý yönünde eleþtiriler yapýlmaktadýr.
Psikiyatri topluluðunca ve özellikle akademik ortamda doçentlik sýnavý baþvurularý ile ilgili düzenlemelerin
daha kapsamlý ve ayrýntýlý tartýþýlmasý, eleþtiriler çerçevesinde oluþturulacak görüþlerin baþta ÜAK olmak
üzere ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaþýlmasý gerektiði düþüncesindeyim.
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