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... ... Fakültesi öğretim Üye ve Yardımcılarına,
Fakülte Yönetim Kurulunun 22.Nisan.2009 günlü ve 17 sayılı toplantısında
alman, aşağıda belirtilen "Araş.Gör. ... Dergisi" ile ilgili kararın ...... Fakültesi
Öğretim Üye ve Yardımcılarına gönderilmesinin uygun olduğuna oyçokluğu ile
karar verilmiştir.
Gereği için bilgi edinilmesini rica ederim.
Dekan
Aşağıda belirtilen "Araş.Gör. ... Dergisi" ile ilgili kararın ... Fakültesi Öğretim Üye ve
Yardımcılarına gönderilmesinin uygun olduğuna oyçokluğu ile karar verildi.
5.7.2006 günlü ve 22 sayılı ... Fakültesi Yönetim Kurulu karan ile Araştırma Görevlileri
ve tüm Fakülte akademik personeli arasında, güncel, ulusal ve uluslararası düzeyde!
sosyal, kültürel, sanatsal ve düşünsel yorum ve benzeri değerlerle ilgili bilgi akışının,
haberleşme, paylaşma olanaklarının artırılması amacı ile Ar.Gör. ... isimli derginin
çıkarılması kabul ve teşvik edilmiştir.
Ar.Gör. ... Dergisı'nm 'YASAK" temalı son sayısında ... . ... Fakültesi'nin değerlerinin
yaratılmasında rol almış ve almakta olan üyelerini tanımamış, tanımak için zaman
ayıramamış ... . ... Fakültesi üyelerinin varlığını gösteren yazı ve görsel materyal, ...
... Fakültesi Dekanlığı'na yazılı ve sözlü olarak görüşlerini yansıtan Fakülte Öğretim
Üyelerini ve Fakülte Yönetim Kurulunu üzmüştür.
Ek olarak, ... ... Fakültesi Yönetim Kurulu veya herhangi bir Fakülte komisyonu
tarafından ... Fakültesi'nde sergi açılmasına yasak konulmamıştır. Tersine sergilerin
daha olumlu bir ortamda yapılması için; açılmış bulunan bazı sergilerin dolaşım
alanlarını olumsuz etkilemesi, fiziki tehlike oluşturması, sergilerin sorumlusunun,
süresinin ve yerinin belirsizliğinin ortaya çıkardığı sorunların çözümlenmesine yönelik
bir Dekanlık bilgilenme formunun hazırlanması ve duyurulmasına bir öğrencinin yazılı
başvurusu üzerine karar verilmiştir. Sergilere ilişkin bu düzenleme çabasının yanlış
bilgilenme sonucu, çeşitli spekülasyonlara neden olduğu tespit edildiğinden bu
açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür. ... ... Fakültesi Yönetim Kurulu ...
Fakültesi'nde açılan sergileri EğitinrÖğretim ortamının en doğal parçası olarak ve
eleştiriye açıklığı sağlama yönünden geliştirici bir unsur olarak görmekte ve öğrenci
başarısını artırmak için sergilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Tüm araştırma görevlilerinin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilmek ve görüşlerini
bildirmek üzere yasal çerçevesi ... .Senatosu'nun 15.1.1998/251 sayılı kararı ile
belirlenen Araştırma Görevlileri Temsilciliği kurumunu etkin bir şekilde kullanmaları,
kazanılmış demokratik bir hakka işlerlik kazandıran bir durum oluşturacaktır.
Çeşitlilik içinde özgür düşünme ve düşüncenin özgürce tartışılması gerekliliği tüm
Fakülte üyeleri tarafından kabul edilmektedir. Ancak özgürlüklerin kullanılmasında
saygı ve bilgi eksikliği, ... ... Fakültesi'nin temel değer, kurul ve kurallarının
yıpranmasına ve hak etmedikleri eleştiriler almasına neden olmaktadır. ... . ...
Fakültesi Yönetim Kurulu kurumsal yapının saygı ve yeterli bilgi çerçevesinde
eleştirilere açık olması gerektiğim düşünmektedir. ... . ... Fakültesindeki ortamın,
mevcut temel değerleri, kurumsallaşmış ilkeleri ortadan kaldırmak, yok saymak yerme
onları çağdaş ve günün koşullarına uygun hale getirmekle gelişeceğine inanmaktadır.

