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Karar No:
Fakülte Kurulu 05.07.2017 tarihinde saat 14.00'da Dekan Vekili Prof.Dr. Dursun Ali AKBULUT'un başkanlığında
toplandı. Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.
Karar No:
2017 / 8
Fakülte Kurulu'nun 12.05.2017 tarihli 3. oturumunda alınan kararları okunarak onaylandı.
Karar No:
2017 / 9
Fakültemiz ÖYP kapsamında olup, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesinde belirtilen statüde bulunan araştırma
görevlilerinin kadrolarının 33/a 'da belirtilen statüye aktarılmasında dikkat edilecek kriterlerin belirlenmesi hususu
görüşüldü.
2547 sayılı Kanun’un 50. maddesi (d) fıkrasında belirtilen statüye dönüştürülmüş olan Fakültemiz ÖYP kapsamındaki
araştırma görevlilerinin kadrolarının kısmi olarak 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi kapsamına aktarılması
hususunda bölüm başkanlıklarımızın görüşlerine başvurulmuştur. Bu bağlamda Özel Eğitim Bölümü Başkanlığı
ÖYP'lilerin 50/d'de devam etmeleri halinde doktora sonrasında serbest olacaklarından ve doktora eğitimi bitiminde
başka üniversiteleri tercih edebileceklerinden Fakültemiz öğretim elemanı kaynağını kaybedeceği, 33/a'nın ise
güvence verdiğini, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanlığı planlama yapılarak hepsinin aynı
statüde (33/a) olmaları gerektiğini, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı ise 2547 sayılı Kanun'un 50/d
maddesinde belirtilen statüye aktarılan araştırma görevlilerinin kadrolarının 50/d statüsünde kalması gerektiği, 33/a
statüsüne aktarılacaksa da ÖYP ve 50/d araştırma görevlisi kadrosu ayrımı yapılmaksızın belirli kriterlere (Eğitime ve
kuruma katkısı hakkında Bölüm/ABD’nın görüş yazısı, Yabancı dilden 65 ve üzeri puan almak "Bilim alanı yabancı
olanların ikinci bir yabancı dilden bu puanı almış olması", Doktora yeterliliğini vermiş olmak, Akademik Yükseltilme
ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesinde belirtilen puanlar kapsamında Eğitim Fakültesi için 75 puana
sahip olmak) göre 33/a'ya aktarılmaları gerektiği görüşünü sunmuşlardır. ÖYP kapsamında olan 50/d'li araştırma
görevlilerinin 33/a'ya aktarılması ülkenin ortak sorunu olmakla beraber, yeni mağduriyetlere yol açacağı,
anlaşmazlıklara sebep olacağı düşünüldüğünden aktarımların üniversitelerin dengeli katılımı ile bir kurul oluşturularak
genel mutabakatla gerçekleştirilmesi ve genel ilkelerle belirlenmesi gerektiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar No:
2017 / 10 Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili (yaz okulu ile bağıl ve mutlak değerlendirme) konuları görüşüldü ve bu alandaki
öğretim elemanlarının görüşleri alındı.
Yaz okulu ile bağıl ve mutlak değerlendirme konularında Yrd.Doç.Dr. Ayşegül ALTUN bir sunum gerçekleştirmiş
olup, sonrasında Fakültemiz Kurul Üyeleri görüşlerini beyan etmiştir. Bu hususta Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü Başkanlığı Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili YÖK'ün MEB'da olduğu gibi tüm üniversitelerde tek tip ölçme
ve değerlendirme uygulamasına geçilmesinin uygun olacağı, bu bağlamda 50 puan ve üzerinin başarılı sayılabileceği
bir sistemin uygulanması yani bağıl sistemin değil mutlak değerlendirme sisteminin uygulanması ve Yaz Okulu
uygulamasının kaldırılarak bütünleme sınav sisteminin devam etmesi yönünde teklifte bulunmuştur. Bağıl
değerlendirmenin Üniversitemizde uygulandığı cihetle, ancak bütünleme ve yaz okulundan birimin tercih edilmesinin
uygun olacağına, başarı notunun yükseltilebileceğine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
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