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 Bu belge, araştırma görevlileri konseyi kapsamında gerçekleştirilen toplantı notlarını 

özetlemek ve toplantı notlarının birim temsilcisine iletilmesi amacıyla bölüm araştırma 

görevlisi temsilcisi tarafından bölüm araştırma görevlilerinin bilgisi dâhilinde hazırlanmıştır.  

 

Toplantı Katılımcıları:  

 

Arş. Gör. Berat KOÇYİĞİT  

Arş. Gör. Fahriye Esra BAŞYİĞİT GÖNENDİ  

Arş. Gör. Mahmut ÖZDİNÇ  

Arş. Gör. Emrah YILMAZ  

Arş. Gör. Murat ÇİMEN  

 

 Toplantı Amacı:  
Araştırma görevlileri konseyinin kurulması kapsamında düzenlenecek olan üniversite konsey 

toplantısı öncesi birimlerdeki araştırma görevlilerinin fikirlerini almak, mevcut durumların 

iyileştirilebilmesi amacıyla öneriler oluşturmak.  

 

Toplantı Yeri ve Saati:  

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 10.00 

 

Toplantı Belgesi: 

 



 

 

 Toplantı Sonuçları: 

 

1-Araştırma görevlilerinin bilime katkı sunmasını engelleyecek gelecek kaygısı, kadro 

beklentisi problemlerine de destek sağlanması talep edilmektedir. Gerek 50d kapsamında yer 

alan araştırma görevlileri için gerekse doktorasını bitiren araştırma görevlilerinin geleceklerini 

ön görememeleri sebebi ile çalışma motivasyonlarının kaybolmasına ve verimliliğin düşmesine 

neden olmaktadır. Üniversite bünyesinde öğretim üyesi istihdamı yapılırken kendi 

bölümlerinde doktora eğitimini tamamlamış ve kadro bekleyen araştırma görevlilerine öncelik 

verilmesi talep edilmektedir.  

 

2-Hem fakültede bulunan akademik kadro hem de araştırma görevlilerinin fiziki şartlarının 

mevcut durumda yetersiz olduğu düşünülmektedir. Akademik kadronun günlük çalışmalarını 

rahatlıkla sürdürebileceği odalara sahip olmaması ya da olduğu durumlarda da odaların fiziki 

koşullarının uzun süre çalışmaya elverişli olmaması, çalışmalarının verimlerini de doğrudan 

etkilemektedir.  

 

3- Fakültedeki dersliklerin havadar olmaması ve yetersiz olması öğrencileri olumsuz yönde 

etkileyebileceği için fakültenin mevcut binanın sadece uygulama alanlarında kullanılması 

gerektiği; derslikler ve akademik bölüm için başka bir binanın olmasının daha sağlıklı olacağı 

düşünüldü. 

4- Fakültede mevcut durumda açık olan yüksek lisans programının yanı sıra doktora 

programının açılmasının fakülteyi geliştireceği düşünüldü ve aynı zamanda bu fikrin daha önce 

kurulan kalite kurulu ve mezun komisyon raporlarında sunulduğu dile getirildi. 

5- Fakülte bünyesinde yeni açılan bölümlerin alanlarında uluslararası ya da ulusal anlamda 

kongreler, konferanslar, söyleyişiler vb organizasyonların düzenlenmesi bu fakülteden mezun 

olacak öğrencilerin ileriye dönük düşüncelerinin planlanmasında olumlu yönde etkileyeceği 

belirtildi. 


