
FEN FAKÜLTESİ ARGEK BÖLÜM TOPLANTILARINDA ELE ALINAN KONULAR: 

-Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (UBT) Bölümü 

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (UBT) Bölümü ile 2 Nisan 2018 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu 

toplantıda,  UBT Bölümünde 2  öğrenim gören öğrencilerin daha fazla uygulama derslerine ihtiyaç 

duydukları belirlenmiştir. Özellikle teknoloji anabilim dalında ciddi anlamda öğretim üyesi ve laboratuvar 

ihtiyacı açıktır. Şu an atıl durumda olan bir adet laboratuvarın yeniden düzenlenmesi acil olarak yapılması 

gereken işlemler arasındadır. Bölümde mevcut öğretim üyesi sayısı uzay fiziği anabilim hariç, yeterli 

düzeyde değildir. Bu yüzden uzay teknolojileri ve uzaktan algılama anabilim dalında bulunan öğretim 

üyelerinin ders yükleri fazladır. Bölüm çok disiplinli yapısı itibariyle farklı bölümlerle etkinlik, çalışma 

potansiyeline sahiptir. Bu amaçlar, geçtiğimiz nisan ayında Patara antik kenti’nde üniversitemiz arkeoloji 

bölümü ve Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık bölümü ile ortak mekânsal bilgi teknolojileri kursu 

düzenlenmiştir. 

 
Çin’in önde gelen teknoloji firmalarından Supermap, 14 Mayıs 2018 tarihinde 3 boyutlu coğrafi bilgi 

teknolojileri, büyük veri konularında bir seminer vermiştir. 

 
 



Doğa okullarından lise öğrencilerine, uzay bilimleri ve teknolojileri konularında bölüm başkanı 

Prof.Dr.Volkan Bakış tarafından 27 Nisan 2018 tarihinde bir seminer verilmiştir. 

 
 

-Matematik Bölümü 

Matematik bölümü ile toplantı 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Geçekleştirilen toplantıda, 

gelecek dönem haftada bir saatin tüm fakülte öğretim üyeleri tarafından boş bırakılan, fakültede 

gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerine ilişkin seminerler düzenlenmesi planlanmıştır. BAP Projelerinde 

matematik projelerinin doğası gereği bütçe kalemlerinin tekrar gözden geçirilmesi önerilmiştir. Ayrıca, 

kampus dışından bilimsel kaynaklara erişim için üniversitemize özel VPN hizmeti ile ilgili görüş 

bildirilmiştir. Bölümün vermiş olduğu servis derslerinin fazlalığından dolayı, araştırma görevlisi ihtiyacı ele 

alınmıştır. Bilgisayar bilimleri ve istatistik bölümünün kurulması konusunda, üniversitemizde mevcut 

bilgisayar mühendisliğinin bulunmasından dolayı değerlendirilmesi gerektiği konusunda fikir alış verişinde 

bulunulmuştur. 

Matematik bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Yılmaz Şimşek tarafından 23 Mart 2017 tarihinde Sayıların 

Evrensel Tarihi konusunda bir seminer verilmiştir. 

 
 

Erfurt Üniversitesi (Almanya) Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Sören Kraußhar, Fizik, 

Mühendislik ve Doğa bilimleri üzerinde yapılan Clifford cebir hesabındaki değerler ile Hiper-kompleks 



analitik modüler formların uygulamaları ve etkileri konusunda 15 Mayıs 2018 tarihinde bir seminer 

vermiştir. 

 

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Tıp Fakültesi Biyofizik Bölümüne 12 Haziran 2018 tarhinde 

Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları üzerine bir seminer vermiştir: 

 

 



 

-Biyoloji Bölümü 

Biyoloji bölümü ile toplantı 24 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası dergilerde 

yayınlanmak üzere hazırlanan bilimsel makaleler için üniversitede bir ‘editing’ hizmeti kurulması ihtiyacı 

bildirilmiştir. Aynı zamanda, fakültemizin tüm laboratuarlarının tek bir merkezde toplanması amacıyla bir 

laboratuvar binasının yapılmasının önerisi sunulmuştur. AVES sayfalarının güncel tutulması gerekliliğinin 

fakültemizin performansının belirlenmesinde önem taşıdığı ele alınmıştır. Öğrenci ve uygulama 

derslerinin yoğunluğundan dolayı araştırma görevlisi ihtiyacı bildirilmiştir. BAP projelerinde öğrencilere 

nakit burs sağlanması önerilmiştir. Ayrıca birinci sınıfa bilim danışmanlığı dersi koyularak, bölümde 

gerçekleştirilen çalışmalar hakkında öğrencilerin daha ilk yıllarında aydınlatılması gerekliliği ele alınmıştır. 

Matematik olimpiyatlarının başarısı için bölüm başkanlığına teşekkür edildi. 

Hindistan’ın Hayderabad Universitesinden Prof.M.N.V.Prasad Byproducts konulu bir seminer 

vermişlerdir. 



 
 

-Kimya 

Kimya bölümü ile toplantı 26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan öğrenci anketlerinin ayrıca 

yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de yapılması ele alındı. Kimya olimpiyatları için bölüm başkanlığına 

teşekkür edildi. Diğer bölümlerde de ele alındığı gibi BAP projelerinde öğrencilere nakit burs sağlanması 

konusu ele alındı.Aynı zamanda TUBITAK gibi dış kaynaklı projelerde kurum payının proje yürütücüsü 

insiyatifi ve bölüm/ fakülte hedefleri doğrultusunda kullanılması konusu görüşüldü. Diğer bölümlerle 

gerçekleştirilen toplantılarda da ele alınan fakültemiz için bağımsız bir laboratuvar binası inşaa edilmesi 

değerlendirildi. 

Ege Üniversitesi’nden Prof.Dr.Bekir Çetinkaya Kimya, toplum ve ekoloji ilişkisi konulu bir seminer 

vermiştir. 

 
 

 



-Fizik 

Fizik bölümü ile toplantı 3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bölüm için öğretim üyesi ihtiyacı 

belirtildi. Dekanlıkça kadroların açık ve kritersiz olarak ilan edileceği bildirildi. Diğer bölüm toplantılarında 

da bildirildiği gibi AVES kayıtlarının güncel tutulması bölümden gelecek taleplerin de değerlendirilmesi 

için oldukça önemli olduğu bilgisi paylaşıldı. Üniversite eposta adreslerine gelen duyuruların bir filtreden 

geçirilmesi gerekliliği geri bildirimi yapıldı. Uzman kadrosunda olan personelin bölümle ilgili işlerde 

çalışması gerekliliği ele alındı. TUBITAK vb projelerde kurum payının bir kısmının amortisman olarak 

ayrılması görüşüldü. Ayrıca daha önce NUBA bünyende kullanılan ve halihazırda tıp fakültesinde bulunan 

kobalt kaynağının tekrar aktif hale getirilmesi araştırma ve sanayiye hizmet için önemli olduğu 

vurgulandı. Fakülte dışında bulunan balık laboratuvarların gürültüsü için önlem alınması önerildi. Diğer 

bölümlerle olan toplantılarda da ele alınan fakülte laboratuvarı projesine destek olunacağı bildirildi. 


