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01- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlarına ilişkin Bölümlerden gelen not 
düzeltme formlarının görüşülmesi. 
 
  

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlarına ilişkin Bölümlerden gelen not düzeltme 
formlarının Bölümlerden geldiği şekilde onaylanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 
 

Adı Soyadı Numarası Dersin Adı Arasınav  Eski 
Notu 

Arasınav Yeni 
/Notu 

M**** ****A 1****0 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI 48 68 

E**** ****U 1****2 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI 35 55 

H**** ****N 1****9 
TÜRKİYE CUMHURİYATİ SOSYAL VE İKTİSADİ 

TARİHİ 
Girmedi 68 

 
02- Fakültemiz İstatistik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Z**** ****K’in Bursa’ya 

görevlendirilmesinin görüşülmesi. 
 
Fakültemiz İstatistik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Z**** ****K’in doktora eğitimine devam etmek 

için 25.04.2022 – 03.06.2022 tarihleri arasında Bursa’ya görevlendirilmesine ilişkin talebi, doktora eğitiminin 
tez aşamasında olması nedeniyle reddine oy birliği ile karar verildi.  

 
 
03- Fakültemiz Arkeoloji Bölümünün norm dışı kadro talebinin görüşülmesi. 

 
Fakültemiz Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı için istenilen norm dışı kadro talebi ile ilgili 

bölümün ve anabilim dalının gerekçeleri incelenmiştir. 
 

Türkiye, insanlığın Alt Paleolitik Çağ’a tarihlenen en erken somut kültür buluntularıyla başlayıp Son 
Buzul Çağı Würm’ün sona ermesiyle değişen yaşam şartlarını yansıtan Mezolitik/Epipaleolitik Çağ, yerleşik 
yaşam ve ilk tarım/hayvancılığa geçişi ifade eden Neolitik Çağ, söz konusu çağları takip eden ve insanlığın 
maden teknolojileri ile karmaşık kentsel yaşama geçişlerini tanımlayan Kalkolitik ve Tunç Çağları açısından 
son derece yoğun, bir o kadar da zengin buluntuları barındıran, stratejik konuma sahip bir ülkedir. 

 
1970’lerden itibaren ve Anadolu Prehistoryası konusunda, açık hava yerleşim alanları ve yoğunlukla 

höyüklerden oluşan arkeolojik kanıt/kalıntıları araştırmak amacıyla yapılan yüzey araştırmaları ile kazıların 
sayısı büyük bir ivmeyle artmıştır. Anadolu Prehistoryası konusunda, disiplinler arası çalışmalardan da 

 
 
 
 



destek alınarak yapılan bilimsel araştırmalar ve yayınlar ülkemize uluslararası platformlarda büyük itibar 
kazandırmayı sürdürmektedir. Böylelikle Türkiye, günümüzde Arkeoloji Bilimleri konusunda dünyanın önde 
gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Buna karşın, ülkemizin diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında, Batı 
Toroslar’ın eşik bölgesindeki konumuyla, kültürlerarası önemli bir geçiş bölgesi olan Isparta’da, bir anlamda 
da antik Pisidia Bölgesi’nde yapılan prehistorik yüzey araştırmaları ve kazılar, buna bağlı olarak yapılan 
ulusal ve uluslarası bilimsel yayınlar yetersiz kalmaktadır. Oysa Isparta yöresi, Paleolitik Çağ’dan itibaren 
insan topluluklarının barınma ve geçinmesine çok uygun koşullar sağlayan bir bölgedir. Bölgemizin dağ 
yamaçlarındaki karstik boşluklar ve akarsuların verimli kıldığı vadilerin taraçaları Paleolitik ve 
Mezolitik/Epipaleolitik insanların barınarak yaşamlarını sürdürmelerine olanak kılmış olmalıdır, ancak bu 
konuda da da araştırmalar çok sınırlıdır. Isparta yöresi olasılıkla Neolitik Çağ kadar eskiye giden ve izleyen 
Kalkolitik – Tunç Çağları’nı da iyi yansıtan, henüz kazılmamış pek çok höyüğü de bünyesinde 
barındırmaktadır.  

 
Üniversitemiz ve Bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetleri ile araştırma odaklı büyüme hedefleri göz 

önüne alındığında, Prehistorya, özellikle de Türkiye Prehistoryası alanında yetişmiş ve önemli çalışmalar 
ortaya koymuş bir öğretim üyesinin Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Ana Bilim Dalı’na kazandırılması büyük 
önem taşımaktadır. Böylelikle, Arkeoloji Bölümü bünyesinde yürütülen projelere, Isparta ve Pisidia Bölgesi 
Prehistoryası’nı aydınlatmaya yönelik yeni projeler de eklenecek, yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetlerimizin 
niteliği de artacaktır. Bu bağlamda, özellikle Türkiye Prehistoryası alanında gelecek nesil araştırmacıların 
yetişmesine de önemli katkı sağlanmış olacak ve bu amaç hedeflerden biri olacaktır.  

 
 
Bu nedenlerle Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı 1 adet doçent kadrosu verilmesinin 

uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 
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Mevcut Öğretim 
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04- Fakültemiz Tarih Bölümü öğrencisi C**** ****I’nın (1****0) ön lisans mezuniyet talebinin 

görüşülmesi. 
 
Fakültemiz Tarih Bölümü öğrencisi C**** ****I’nın (1****0), ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün 

derslerinden başarılı olması ve GNO’sunun en az 2.00 üzerinde olması nedeniyle Süleyman Demirel 
Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 31 maddesinin 2. Fıkrası 
uyarınca önlisans mezunu diploması verilmesinin ve ilişiğinin kesilmesinin uygunluğuna ve konunun 
Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 

 
 


