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Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Konsey Toplantısı 

Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Birim konseyi tarafından; tarih; 29.03.2021, saat 

16.00’da Microsoft Teams (online) üzerinden Birim/ fakülte araştırma görevlileri toplantısı 

düzenlenmiştir 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Sorunlarımız,  

2.  Dayanışmanın arttırılması hakkındaki fikirler 

3.  Akademik ve idari açıdan öneriler, talepler 

4.  Proje, Eğitim, Etkinlik vb. talepler, şikayetler, öneriler 

 

KAPSAM 

Toplantı kapsamında birim araştırma görevlilerinin mevcut durumda yaşadığı problemleri 

tespit etmek, bu durumlara çözüm bulabilmek, mevcut durumun iyileşmesine katkı sunacağı 

düşünülen öneriler konuşulmuştur. Bu bağlamda toplantı sonuçları (tüm katılımcıların bilgisi 

ve ortak kararı dahilinde);  

• Araştırma görevlilerinin iş tanımlarının net olmaması, her bölümün kendi içerisinde 

yüklemiş olduğu iş yükü, görev dağılımı vb. koşulların birbirinden farklılık gösterdiği 

düşünülmektedir . Bu durumun hem idari hem de akademik işleyiş içerisinde aksaklıklara 

aynı zamanda bilimsel verimliliğin azalmasına neden olduğu ortak kanı olarak 

vurgulanmıltır. Ayrıca araştırma görevlilerinin iş tanımındaki belirsizlik yüzünden doğrudan 

yapılan görevlendirmelerin gayri resmi olarak yapılması durumu tartışılmış, resmi kanallarla 

iş ve görevlerin tanımlanması talep edilmiştir.  

• Fakülte ve bölüm içerisinde akademik ve idari görevlerdeki yoğunluk ve iş yükü göz önüne 

alındığında araştırma görevlilerine sağlanan teknik donanımın (bilgisayar, yazıcı vb.) 

yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Teknik donanım için performans puanları, proje destekleri 

ile açığın kapatılabileceği gibi çözümler olmasına rağmen gerek iş yükü gerekse sorumlu 

olunan yoğun lisansüstü çalışmalar nedeniyle yeterli olamayan performans çalışmaları 

araştırma görevlilerini bu çözüm karşısında zorlamaktadır. Bu durumun kolaylaştırılması ya 

da teknik donanım desteğinin sağlanması talep edilmektedir.  

• Araştırma görevlilerinin bölüm/ fakülte komisyon, koordinatörlük, ders yardımcılığı gibi 

görevlerdeki iş yükü göz önüne alındığında bilimsel araştırma, bilime katkı, araştırma ve 

geliştirme çalışmalarındaki verimin sağlanamadığı düşünülmektedir.Araştırma görevlilerinin 

proje, araştırma vb. süreçlerdeki görevlendirme durumlarının da eşit ve adil bir şekilde 

dağıtılması, araştırma görevlilerinin alnında kendini geliştirebilmesi için gerekli desteğin 

sağlanması talep edilmektedir. 

• Araştırma görevlilerinin görev almış olduğu komisyon görevlerindeki yoğunluğun yanında 

OBS, BİLSİS, vb. sistemlerin tüm verimliliği ile Öğretim üyeleri tarafından kullanılamaması 

ve araştırma görevlilerinden destek almaları gibi sorunlardan bahsedilmiştir. Teknik 

bilgilerin, üniversiteye ait bu sistemler ve akışlar ile ilgili tüm akademik ve idari personele 

eğitimin verilerek aktif kullanımın sağlanması talep edilmektedir.  
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• Komisyon ve koordinatörlük işlerinin dijitalleştirilerek, evrak takibi, evrakların sürelerinde 

işlem görmeleri ve sürecin açık bir şekilde kayıt altına alınması gibi faydaların sağlanacağı 

düşünülmektedir.  

• Ders ve sınav programlarının OBS üzerinden üzerine ders tanımlanmış akademik personelin 

düzenlemesine açık olmasına rağmen manuel olarak düzenlenmeye çalışılması süreç 

içerisinde aksaklıklara neden olmaktadır. İlgili Araştırma görevlilerinin bu süreçteki 

görevlerinin sistem üzerinden tanımlanması ve tüm sürecin OBS aracılığı ile öğretim üyeleri 

ile birlikte yürütülmesi önerilmektedir. 

• Dışarıdan görevlendirilmiş öğretim elemanlarının, bölüm araştırma görevlilerinden kendi 

görev ve yükümlülükleri dahilindeki işlerde, kişisel isteklere varabilecek taleplerinin olması, 

araştırma görevlilerinin yardımcı olma durumlarını zorladığı düşünülmektedir. • Araştırma 

görevlilerinin ilgili ders ve sorumluluklar kapsamında öğrencilerle iletişime geçtikleri sosyal 

platformların yerine üniversitenin uygulamalarından gerçekleştirmelerinin daha uygun 

olacağı düşünülmektedir. SDÜ uygulamasında bu sürecin yürütüldüğü ancak öğrencilerle 

birebir iletişime geçen araştırma görevlilerinin, dersin yürütücüsünün uygulamada 

tanımlanması nedeniyle, uygulamada etkinliklerinin olmadığı belirtilmiş ve bu durumun 

çözümlenmesi ihtiyacını dile getirmişlerdir.  

•Araştırma görevlilerinin kendi bilimsel çalışmalarının, lisansüstü eğitimlerinin 

sürdürülebilmesi için gerekli opsiyonların sağlanmadığı, özellikle alan çalışmaları, arazi 

uygulamaları olan bizim gibi fakülteler için görevlendirmelerin yapılmasında ortaya çıkan 

zorluklar vurgulanmıştır. Araştırma görevlilerinin geçirmiş olduğu tüm bu süreçlerde zaman 

yönetiminin değişken olması durumunun çalışma motivasyonlarının kaybolmasına ve 

verimliliğin düşmesine neden olduğu belirtilmiştir.  

• Üniversite bünyesinde öğretim üyesi istihdamı yapılırken doktora eğitimini uzun süre önce 

tamamlamış, yakın zamanda tamamlayacak olan ve kadro bekleyen araştırma görevlilerine 

yönelik belirsizliğin olduğu vurgulanmış ve sürecin ne olacağı sorulmuştur. Kadro bekleyen 

araştırma görevlilerinin bu konu hakkında süreç tasarımının yapılması ve belirsizliğin 

ortadan kaldırılması talep edilmektedir.  

• 50d statülü araştırma görevlilerinin öğrencilik durumu bittiğinde görevinin sonlanması ile 

ortaya çıkan bazı problemler konuşulmuştur. Bu süreçte doktora sürecinin tamamlamak üzere 

olan araştırma görevlilerinin geleceğindeki belirsizlik, bilimsel çalışmalarda ve doktora 

sürecine motivasyonun azalmasına neden olduğu, aktif olarak tüm görevlerinin yerine 

getirilmesine rağmen gözden çıkarılabilir bir konuma düştükleri, kariyer ve akademik 

geleceklerini şekillendirdikleri bu dönemde kadro alınması durumundaki (diğer kadro 

bekleyen araştırma görevlilerini de aynı oranda kapsayan) tanımlanmamış süreç hakkındaki 

endişeler dile getirilmiştir. Bu durumun uygun bir şekilde resmi olarak aktarılması talep 

edilmiştir.  

• Araştırma görevlilerinin yetkinliğinin ve bilimsel faaliyetlerdeki etkinliğinin arttırılması 

için eğitim, etkinlik, proje, workshop vb. süreçlerde aktif olarak katılımın ve desteğin 
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sağlanacağı tüm araştırma görevlileri tarafından belirtilmiş ve bu faaliyetlerin arttırılması, 

desteklenmesi talep edilmiştir. 

 

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI 

 

Katılımcılar; Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA (toplantı yürütücüsü/ birim temsilcisi) Arş. 

Gör. Feyza DEMİRKIRAN Arş. Gör. Ayşe Betül GÖKARSLAN Arş. Gör Duygu KÖSE 

Arş. Gör. Mert ÇAKIR Arş. Gör. Kübra SÜMER HAYDARASLAN Arş. Gör. Anıl EVCİ 

Arş. Gör. Mert AKOĞLU Arş. Gör. Gizem DİNÇ Arş. Gör. Ebru ALA 
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