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01- Fakültemiz Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı ArĢ. Gör. B**** S****’in, Seleukeia Sidera 
Antik Kenti 2021 Yılı kazı çalıĢmaları kapsamında 02-12 Eylül 2021 tarihleri arasında 11 (on 
bir) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak (araç kiralı) Isparta ili Atabey ilçesine 
görevlendirilmesi ile ilgili Bölüm BaĢkanlığı’nın 27.08.2021 tarihli ve 103731 sayılı yazısı ve 
ekleri görüĢüldü. 
 

 25.08.2021 tarihli ve 962/08 numaralı Yönetim Kurulu Kararımızda sehven yapılan 
görevlendirmede değişikliğe gidilerek, Fakültemiz Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. B**** 
S****’in, Prof. Dr. B**** **** K****’un Kazı Başkanlığını yürüttüğü Isparta İli, Atabey İlçesi, Bayat köyünde 
bulunan Seleukeia Sidera Antik Kenti 2021 Yılı kazı çalışmalarına katılabilmesi için; 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca, bedeli 220K298 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında 
karşılanmak üzere, yolluklu ve yevmiyeli olarak (ilgili tarih aralığında araç kiralama bedelinin de ödenmesi 
kaydıyla), 02-12 Eylül 2021 tarihleri arasında 11 (on bir) gün süre ile Isparta İli, Atabey İlçesi’ne 
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 
 

02- Fakültemiz Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi A**** M****’in, Seleukeia Sidera 
Antik Kenti 2021 Yılı kazı çalıĢmaları kapsamında 31 Ağustos 2021-23 Eylül 2021 tarihleri 
arasında 24 (yirmi dört) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak (araç kiralı) Isparta ili 
Atabey ilçesine görevlendirilmesi ile ilgili Bölüm BaĢkanlığı’nın 27.08.2021 tarihli ve 
103730 sayılı yazısı ve ekleri görüĢüldü. 

 
          Fakültemiz Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi A**** M****’in, Prof. Dr. B**** **** 
K****’un Kazı Başkanlığını yürüttüğü Isparta İli, Atabey İlçesi, Bayat köyünde bulunan Seleukeia Sidera 
Antik Kenti 2021 Yılı kazı çalışmalarına katılabilmesi için; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. 
Maddesi uyarınca, bedeli 220K154 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında karşılanmak üzere, yolluklu ve 
yevmiyeli olarak (ilgili tarih aralığında araç kiralama bedelinin de ödenmesi kaydıyla), 02 Eylül 2021-23 
Eylül 2021 tarihleri arasında 22 (yirmi iki) gün süre ile Isparta İli, Atabey İlçesi’ne görevlendirilmesinin 
uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 
 

03- Fakültemiz Matematik Bölümü Topoloji Anabilim Dalı’nın norm dıĢı kadro talebi ile ilgili 
Bölüm BaĢkanlığı’nın 26.08.2021 tarihli 103026 sayılı yazısı ve ekleri görüĢüldü. 
 

 Fakültemiz Matematik Bölümü’ne ait norm dışı kadro talebi ile ilgili bölümün ve anabilim dalının 

gerekçeleri incelenmiş olup Üniversitemizde Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı lisansüstü 

dersleri ve bir çok Fakültede okutulan Matematik derslerinin Bölümün anabilim dallarının öğretim üyeleri 

tarafından verilmekte olduğu ve öğrenci sayıları, bölüm ve servis derslerinin sayısı ve çeşitliliği göz önüne 

alındığında bölümün öğretim elemanı başına düşen ders yükünden öğretim elemanlarının bilimsel 

çalışmalarının olumsuz yönde etkilenmekte olduğu, son zamanlarda Üniversitelerin Fen Bölümlerine ilgi 

ve tercihin azaldığını fakat bu bölümlerde yapılacak etkin ve ses getiren bilimsel çalışmaların bölümlerin 

tercih sebebi olacağı ve bu amaçla Topoloji Anabilim Dalı’nda yeni bilimsel çalışmalar ortaya koyabilecek, 

yayın ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak, yeni lisansüstü bilimsel çalışma sahası sunabilecek genç 

bilim insanlarına ihtiyaç duyulması, Topoloji Anabilim Dalı’nda verilen lisans ve lisansüstü derslerinin 

yalnızca bir öğretim üyesi tarafından karşılanmakta olduğu bu durumun mevcut derslerin verimliliğini ve 

 
 

 

 



mevcut öğretim üyesinin akademik performansını olumsuz yönde etkilediğini, anabilim dalında yeni 

lisansüstü ve lisans derslerinin açılabilmesi ve mevcut derslerin daha verimli olarak sürdürülebilmesi ve 

lisansüstü eğitim faaliyetlerine hız kazandırılması akademik çalışmalar ve yayın faaliyetlerinin arttırılması  

gibi nedenlerle öğretim üyesi araştırmacıya ihtiyaç duyulması, anabilim dalının akademik performansının 

arttırılması ve burada mevcut olarak sadece bir öğretim üyesi bulunması gibi nedenlere bağlı olarak  

Matematik Bölümü’nün norm dışı kadro talebinin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesinin 

uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 
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04- Fakültemiz Arkeoloji Bölümü’nün 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’na ait yeni 
müfredata göre düzenlenen derslerin ve ders görevlendirme değiĢikliği teklifinin 
onaylanması ile ilgili Bölüm BaĢkanlığı’nın 27.08.2021 tarihli 103734 sayılı yazısı ve ekleri 
görüĢüldü. 
 

 Fakültemiz Arkeoloji Bölümü’nün 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’na ait yeni 
müfredata göre düzenlenen derslerin ve ders görevlendirme değişikliği teklifinin Bölümden geldiği şekliyle 
onaylanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 
 

 
05- Fakültemiz Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanı ArĢ. Gör. E**** V****’in, Karabük Ġli 

Eskipazar Ġlçesindeki Hadrianoupolis Antik Kenti 2021 Yılı Kazı çalıĢmalarına 
katılacağından dolayı,  02 Eylül 2021-17 Eylül 2021 tarihleri arasında 16 (on altı) gün süre 
ile yolluksuz ve yevmiyesiz olarak Karabük’e görevlendirilmesi ile ilgili Bölüm 
BaĢkanlığı’nın 31.08.2021 tarihli ve 104277 sayılı yazısı ve ekleri görüĢüldü. 
 

 Fakültemiz Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. E**** V****’in, Karabük İli Eskipazar 
İlçesindeki Hadrianoupolis Antik Kenti 2021 Yılı Kazı çalışmalarına katılacağından dolayı, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca, yolluksuz ve yevmiyesiz olarak, 02 Eylül 2021-17 Eylül 
2021 tarihleri arasında 16 (on altı) gün süre ile Karabük’e görevlendirilmesinin uygunluğuna ve konunun 
Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 
 


