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T.C. 

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

 

Birim Danışma Kurulları 

2019 Yılı Özel ve Genel Değerlendirme Raporu 

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma kullarının oluşturulması ve bunların 

işleyişine dair usul ve esasları düzenleyen “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Danışma Kurulları 

Yönergesi” ve 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmeliğe göre oluşturulan, Fakültemiz 

Birim Danışma Kuruluna bağlı olarak çalışan, bölümlerimizde oluşturulan alt-birim* danışma 

kurullarının toplantı kararları aşağıda ana başlıklar altında özetlenmiştir.  

 

*Fakültemiz birbirinden bağımsız ve çok farklı disiplinlerde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine sahip 

olduğundan, oluşturulan tek bir birimin tüm bölümleri temsil ve karar alma durumları sınırlı olacağından, her 

gölümün kendi danışma kurulunu (alt birim) oluşturması uygun görülmüştür.  

 

Alt birim (Bölüm) danışma kurullarının birime özel değerlendirmeleri dekanlık makamınca genel 

olarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki şekliyle özetlenmiştir. 

A- EĞİTİM-ÖĞRETİM 
Alt Birim 

Kurulu Adı 
Alt Birim Kurulu Kararları 

Biyoloji 

 Öğrencilerin mesleki alan ve çalışmalara adaptasyonunun arttırılması amacı ile 

alanında uzman kişilerin davet edilerek ders, panel, konferans ve seminer 

düzenlenmesi için girişimde bulunulması. 

 Öğrenci laboratuvarlarında kullanımına ihtiyaç duyulan cihaz, araç-gereç ve 

kimyasal ve kimyasal malzemelerin tespit ve temin edilmesi. 

Fizik 

 Diğer bölümlere verilen servis laboratuvar derslerinin gerektiği gibi yürütülebilmesi 

için Bölüm anabilim dalında  öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin kısmi zamanlı 

statüde görevlendirilmesi isteği, 

 Gelecek eğitim-öğretim yılı için bir lisans progamı açılış teklifi verilmesi 

Kimya 

 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Kimya Lisans programının I. Öğretim öğrenci 

alım dosyasının yeniden gönderilmesi 

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak “Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı kapsamında gelişmekte olduğundan bu 

doğrultuda Kimya Anabilim Dalı kapsamında lisansüstü programlara yeni derslerin 

ilave edilmesi, 

Ek-1
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 Kimya bölümü öğrenci laboratuvarlarına beyaz yazı tahtası tedarik edilmesi ve 

organik kimya öğrenci laboratuvarında bulunan çeker ocağın tamir edilmesi. 

 Kimya bilimindeki önemli güncel konular ile ilgili sanayi veya üniversiteden 

konusunda uzman bilim insanlarının konferans, seminer vb. vermek üzere davet 

edilmesi, 

Matematik 
 Program ve eğitim-öğretim çalışmalarının standardize edilmesi kapsamında 

FEDEK kalite kriterleri kapsamında akreditasyon başvurusunda bulunmak 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

 Öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin ve bilincinin arttırılmasına yönelik 

uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi gereklidir. 

 3. ve 4. Sınıflarda yapılacak branşlaşma kişisel hedeflerin konulmasında faydalı 

olacaktır.  

 “Yaşam Becerileri” ya da benzer isimde bir ders açılması, lisans eğitimi sonrası 

sektörde odaklanmayı ve başarıyı arttıracaktır.  

Nanobilim ve 

Nanoteknoloji 

 Bölümümüz lisans öğrencilerinin Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de staj 

yapma olanakları görüşülüp karşılıklı anlaşma sağlanmıştır. 

Antropoloji 

 Bu kapsamda, öğrencilerimizin ilimizin doğa tarihi ile farkındalıklarının 

arttırılabilmesi için “Doğa Tarihi” isimli bir seçmeli ders önerilmesi 

planlanmaktadır. 

 Sosyal Antropoloji Anabilim Dalımızca yürütülen mezuniyet tezlerinde 

öğrencilerin başta Burdur ili olmak üzere, Teke Yöresinin kültürel zenginliğini 

içeren konuları seçmeleri konusunda teşvik edilmesi planlanmaktadır. 

Arkeoloji 

 Bölümün, merkezi yerleştirme ile öğrenci alırken “eşit ağırlık” yerine “sözel” 

ağırlık ile öğrenci alması için çalışmalar yapılması, 

 Öğrenci alımına kapatılan programın, yeniden açılması için başvuru yapılması, 

 Burdur Müzesi ile işbirliği kapsamında bazı derslerin ören yerleri ve müzelerde 

yapılması, müze personelinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak için konferans, 

ders ve konuk anlatıcı olarak işbirliği sağlanması, 

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları 

 Programımızda bulunan Mitoloji ve Tiyatro derslerinde kuramsal olarak incelenen 

mitolojik figürler ve tiyatro sahne yapılarının yerinde incelenmesi amacıyla Burdur 

ilimize bağlı Burdur Müzesi, Sagalassos ve Kibyra gibi ören yerlerine gezi 

düzenlenmesi, 

 Bölüm öğrencilerinden oluşan gönüllülük çerçevesinde bölüm okuma kulübü 

oluşturulması, 

 Bölüm öğrencilerinden oluşan ve özellikle edebiyat uyarlamalarını içeren filmlerin 

izlenmesi için sinema kulübü oluşturulması, 

Coğrafya 

 Coğrafya Bölümü olarak amfi yetersizliği derslerimizin yürütülmesinde sorunlar 

yaşatmaktadır. Bölüm öğrenci sayılarımızın en az 72 olması (dersi alttan alanlar 

hariç) amfi ihtiyacımızı doğurmaktadır. Eğitim-öğretimde fiziki koşulların 

sağlanması adına bu sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. 
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 CBS laboratuvarlarımızda bilgisayarların sayısı sınıf sayılarımızın kalabalık oluşu 

nedeniyle yetersizdir. Daha büyük bir laboratuvarın (en az 40 kişiyi ve bilgisayarı 

alacak şekilde) oluşturulması öğrencilerimizin niteliğini arttıracaktır. 

 Özellikle Bölgesel ve Türkiye Coğrafyası derslerinin daha iyi işlenebilmesi adına 

taşınabilir ve dersliklere geçici olarak asılabilecek haritalara ihtiyaç duymaktayız. 

 Derslerin daha iyi kavranabilmesi için camekânlı kayaç sergi dolaplarına ihtiyaç 

duymaktayız. 

Felsefe 

 İstihdama yönelik derslerin müfredata eklenmesi, Program müfredatlarını ve verilen 

eğitimi evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmeye yönelik 

önerilerin değerlendirilmesi, 

Sosyoloji 
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Sosyoloji Bölümü 

Öğrencilerine Gönüllü Staj imkânı sağlanması, 

Tarih 

 Müze ve ören yerlerine düzenli inceleme ve araştırma gezileri düzenlemek, 

 Yerel Tarih Dersi kapsamında Belediye ile işbirliği yaparak gezi vb. faaliyetlerde 

ulaşım desteği alınmasına, 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için kağıt basılı bir AKTS Ders Kataloğu 

hazırlanması,  

 Dr. Öğretim Üyesi Bahanur Özkan Bahar’ın önderliğinde tüm fakülte 

öğrencilerine yönelik kitap okuma, kitap tanıtımı, kitap değerlendirilme 

etkinlikleri yapılması, 

 2019 güz döneminde faaliyete geçen bölüm kütüphanesinin kitap açısından 

zenginleştirilmesi, kitaplığa özellikle Türkoloji alanıyla ilgili başvuru kitaplarının 

kazandırılması, 

 Türkoloji Topluluğu önderliğinde konferans, söyleşi, çalıştay, panel vb. 

etkinliklere ağırlık verilmesi, 

FAKÜLTE 

GENEL 

SONUÇ 

1. Bölümlerin laboratuvar sarf malzemesi, demirbaş malzeme ve ders araç-gereç ve 

teçhizatları konusunda eksikleri bulunmaktadır. Eğitim-öğretim kalitesi için bu 

eksiklerin tamamlanması gerekmektedir. 

2. Sözel/Sosyal bölümlerde sürekli artan öğrenci kontenjanları sınıf, derslik ve amfi 

sorununu meydana getirmektedir. Kontenjanların sınırlandırılması gerekmektedir. 

3. Öğrencilerin çok yönlü gelişimleri için ders dışı etkinliklerin önemine binaen 

kurum içi ve kurum dışı etkinliklerin arttırılması ve desteklenmesi gerekmektedir. 

4. Öğrencilerin teknik gezilerinde üniversitenin vermiş olduğu araç (otobüs) desteği 

aynı şekilde devam etmelidir. 

5. Bölümlerin öğretim programları ve AKTS ders  paketleri güncel ihtiyaçlar ve 

paydaş toplantıları kararları doğrultusunda değiştirilmektedir. 

6. Kapatılan programların yeniden açılması için başvuru süreci gündemdedir. 

7. Öğrencilerimize daha fazla kısmı zamanlı çalışma kontenjanı sağlanmalıdır. 

8. Öğrencilerimiz için fakülte içerisinde sosyal dinlenme ve çalışma alanları 

oluşturulmalıdır. 
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B. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

Alt Birim 

Kurulu Adı 

Alt Birim Kurulu Kararları 

Biyoloji - 

Fizik 

 Bilimsel araştırma projeleri (BAP) desteklerinin tüm üniversite genelinde 

yaygınlaştırılması ve destek miktarının günümüz ekonomik koşulları göz önüne 

alınarak arttırılmasının önerilmesi, 

 Bölümde yeni açılan doktora programı da dikkate alınarak araştırma 

laboratuvarlarının özellikle doktora çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesi için 

donanımlarının iyileştirilmesi ve arttırılmasının önerilmesi, 

 Bilgi işlem daire başkanlığına iletilmek üzere uzaktan erişim protokollerinin (FTP, 

SSH vb.) iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin önerilmesi. Örnek Ahi Evran 

Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 

 Teorik çalışma yapanların ihtiyacını karşılamak amacı ile üniversite bünyesindeki 

mevcut bilgisayarların ağ üzerinden birbirine bağlanması ile cluster (küme) 

oluşturulmasının önerilmesi 

 İleri araştırmalarda kullanılacak olan yazılımların üniversite tarafından toplu olarak 

lisanslı hale getirilmesinin önerilmesi. Bunun yapılması bilgi işlem ağ güvenliği 

konusundaki aksaklıkların giderilmesini sağlayacaktır. Örneğin,: Gaussian yazılımı 

gibi. 

Kimya 

 Bölümün araştırma geliştirme olanaklarının geliştirilmesi için Fourier Dönüşümlü 

Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), Elementel Analiz (C, N, O, S, H) ve 

Termogravimetrik Analiz (TGA) cihazlarının alımı ile ilgili talep oluşturulması, 

Matematik - 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

 Özel çalışma modüllerinin oluşması ve farklı modüllerden öğrencinin ilgi duyduğu 

bir projede çalışması bilimsel yeteneklerini arttıracaktır. 

 Üretime yönelik bilgi oluşturma ve eğitim ile yeni nesil tekniklere hakim olunması 

kariyer oluşturmada rekabet gücü sağlayacaktır.  

Nanobilim ve 

Nanoteknoloji 

 Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yapılan analizlere bölümümüz 

öğretim üyeleri tarafından katkı sağlanmasına yönelik anlaşmaya varılmıştır.  

 Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihtiyaçları doğrultusunda 

bölümümüz ile Üniversite-Sanayi İşbirlikli TÜBİTAK projesi yazılmasına karar 

verilmiştir. 

Antropoloji 

 Bu noktada Burdur Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber Burdur ilindeki sporcu 

gençlerin antropometrik ölçümlerinin alınması ve somatotiplerinin belirlenmesi ile 

ilgili bir proje düşünülmektedir.  

 Paleoantropoloji Anabilim Dalı, geçmiş insan toplumlarını incelemektedir. Bu 

kapsamda insan iskeletlerinin arkeolojik alanlardan uygun yöntemlerle çıkarılması, 

bunların tasnifi ve iskeletlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda eski insan 

toplumlarının sağlık sorunları, yaşam biçimi ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiler 
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belirlenerek tarihsel, biyolojik ve kültürel çeşitliliği incelenmekte ve 

yorumlanmaktadır. Bu kapsamda, yöremizde mevcut kazı Başkanlıkları ile 

işbirlikleri sürdürülmektedir.  

Arkeoloji 
 Bölümün mevcut kazı ve yüzey araştırma projelerinin devam ettirilmesi ve yeni 

kazılar için proje hazırlanması 

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları 

- 

Coğrafya 

 Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) üniversite öğretim üyelerine de verilerek 

yaygınlaştırılması ve destek miktarının da günümüz ekonomik koşulları göz önünde 

tutularak arttırılması gerekmektedir. 

 Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve çalıştay gibi organizasyonlara öğretim 

elemanlarımızın katılımını teşvik edici maddi desteklerin yeniden sağlanması 

öğretim elemanlarımızı motive edecek, akademik çalışmalar ivme kazanacaktır. 

Felsefe 

 İstihdama yönelik derslerin müfredata eklenmesi, Program müfredatlarını ve verilen 

eğitimi evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmeye yönelik 

önerilerin değerlendirilmesi, 

Sosyoloji 

 BAKA ve TKDK üzerinden bölüm öğrencilerimize proje yazımı hususunda 

eğitimler verilmesi ve uygulama ve teoride proje hazırlamayı öğrenmelerinin 

sağlanması, 

Tarih - 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

-- 

FAKÜLTE 

GENEL 

SONUÇ 

1. BAP projelerinin arttırılarak bütçe olanakları doğrultusunda yeniden açılması 

2. TÜBİTAK vb. proje hazırlama eğitim ve  desteklerinin verilmesi 

3. Özel söktör proje hazırlama ve yürütme çalışmalarının protokole bağlanması ve 

fakülte geneline yayılması 

4. Fakülte öğretim üyelerinin çalışmaları yürütmek için ihtiyaç duydukları altyapı ve 

makina-teçhizat isteklerinin karşılanması 
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C. YÖNETİM VE İDARE 
Alt Birim 

Kurulu Adı 
Alt Birim Kurulu Kararları 

Biyoloji 
- 

Fizik 
- 

Kimya 
- 

Matematik 
- 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

 Öğrenciler için mutlaka çalışma odası oluşturulmalıdır. Koridorların poster 

ve bilgilendirici panolar ile doldurulması ve sürekli eğitimin sağlanması 

gereklidir. Sınıfların bulunduğu yerlerde okuma salonlarının oluşturulması, 

boş koridorların değerlendirilmesi gereklidir 

Nanobilim ve 

Nanoteknoloji 
- 

Antropoloji 
- 

Arkeoloji 
- 

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları 
- 

Coğrafya 
- 

Felsefe 
- 

Sosyoloji 
  

Tarih 
  

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
  

FAKÜLTE 

GENEL 

SONUÇ 

1. Yönetim ve iş akış diyagramları hazırlanmıştır. 

2. Tüm yazışmalar EBYS sistemi üzerinden hızlı bir şekilde yürütülmektedir. 

3. Eğitim-öğretim, yönetim ve personel işleri daima bölümlerden başlamakta ve/veya 

bitmektedir. 

4. Yönetim ve idareye mesai saatleri içerisinde mutlak erişim mümkündür. 

5. Kapalı alanların temizliği genelde tatminkar olmakla birlikte, temizlik personeli 

sayısı yetersizliğinden ötürü zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. 

6. Çevre düzeni ve dış mekan donatı alanları yetersizdir. 
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D. KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ 
Alt Birim 

Kurulu Adı 
 Alt Birim Kurulu Kararları 

Biyoloji 
 Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan staj ile ilgili değerlendirme anketi yapılması 

öngörülmüştür 

Fizik 

 Fizik bölümünün aktif çalışma alanları ile uyumlu olarak yurt içi veya yurt dışı 

anlaşmaların yapılarak kalitenin arttırılması sağlanabilir. Lisans eğitim–öğretim 

programının tekrar aktif hale gelmesi durumunda program güncellemesi 

yapılacaktır.  

 Bölümümüze alanında uzman olan kişilerin konuşmacı olarak davet edilebilmesi 

için bütçe ayrılması önerilir. 

Kimya 
 Program ve eğitim-öğretim çalışmalarının standardize edilmesi kapsamında 

FEDEK kalite kriterleri kapsamında akreditasyon başvurusunda bulunmak. 

Matematik 

 Öğrencilerin meslekî ve kişisel gelişimlerini tamamlayıcı nitelikte; üniversite ya da 

dış paydaşlar bünyesinde yer alan birimlerden/kurumlardan/kuruluşlardan, sertifika 

programları düzenlemelerinin talep edilmesine veya bu tip konuları içeren derslerin, 

bölüm öğretim programına seçmeli ders olarak eklenmesine karar verilmiştir. 

 Öğrencilere bölüm/fakülte/üniversite memnuniyet anketlerinin uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

 Bölüm bünyesinde ve üniversite içerisinde matematiksel etkinlikleri artırmak 

amacıyla, bölüm öğrencileri tarafından Matematik Kulübü kurulmasına karar 

verilmiştir. 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

 HACCP ve diğer kalite sistemleri ile ilgili eğitimler, ders içlerinde ya da kurs olarak 

verilmelidir. En azından öğrencilere bu konuların neler olduğu anlatılmalıdır.  

Nanobilim ve 

Nanoteknoloji 
- 

Antropoloji - 

Arkeoloji 
 Bölüm öğretim üyesi sayısı ve niteliğinin arttırılması, 

 Lisansüstü düzeyde,  Doktora öğrenim programlarının açılması, 

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları 

 Eğitim-öğretim açısından öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerleri ve istihdamları 

göz önüne alınarak bölüm lisans programının revize edilmesi; Edebiyat Çevirisi, 

Teknik Çeviri, Çeviri Kuramları gibi derslerin öğrencilerin lisans programlarına 

eklenmesi, 

Coğrafya 

 Ulusal ve uluslararası çalışmalara bölümümüz öğretim üyelerinin katılımları için 

bütçe ayırılması, 

 Lise düzeyinde coğrafya bölümü tercih edecek öğrencilerin gerek bu bilim dalını 

gerekse bölümümüzü daha iyi kavrayabilmeleri için ilimizdeki liselerle ortak 

tanıtım dersleri, okul gezileri ve arazi çalışmaları planlamak istiyoruz. Bunun 

yapılması adına ihtiyaç duyulan desteklerin yönetimimizden sağlanmasını istiyoruz. 
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Bu üniversitemizin ve bölümümüzün tanıtımına ve daha nitelikli-donanımlı 

öğrencilerin bölümümüzü tercih etmesini sağlayacaktır. 

Felsefe 
 İş birliği protokolü yapılan kurumların müfredat güncellemeleri konusunda görüş 

ve önerilerinin alınması, 

Sosyoloji 

 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden bir uzmanın davet edilip, 

sosyoloji topluluğu üzerinden bir konferans düzenleyerek öğrencilerimize, gönüllü 

staj yaptıkları zaman dezavantjlı gruplarla karşılaştıklarında nasıl davranmaları 

gerektiğine dair bilgi sağlanması,   

 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir paydaş davet edilmesi, 

Tarih 

 Öğretim üyesi kadrosunun ivedilikle genişletilmesi, 

 Kalitenin artabilmesi için öncelikle öğrenci kontenjanının azaltılıp ikinci öğretimin 

kapatılması,  

 TÜBİTAK Konuk Araştırmacı Programları çerçevesinde yurt dışından tarihçi 

öğretim üyelerini bölüme getirerek seminerler verdirilmesi.  

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için basılı bir AKTS Ders Kataloğu hazırlanması,  

FAKÜLTE 

GENEL 

SONUÇ 

1. AKTS ders bilgi kataloğu ve bununla ilgili yapılan güncellemeler 

2. Dış paydaş toplantıları ve alınan kararların uygulanması 

3. Üniversitemiz ÖDEMER sistemi ile öğrencilerin yönetime ulaşabilmeleri 

4. Yapılan öğrenci anketleri ile sistemin öğrenci tarafından denetlenebilirliği 

 

E. MEZUNLARLA İLİŞKİLER VE İSTİHDAM SÜREÇLERİ 
Alt Birim 

Kurulu Adı 

 Alt Birim Kurulu Kararları 

Biyoloji  - 

Fizik 
 Son sınıf öğrencilerin öğrenim süresi içerisinde mezun öğrenciler sistemine dahil 

olmalarının sağlanması, 

Kimya 

 Mezun öğrenciler ile 2020 yılından itibaren her yıl Haziran ayında Burdur Lavanta 

Tepesi Hotel’inde pilav günü düzenlenmesi ve düzenlemenin Kimya Anabilim Dalı 

doktora öğrencisi Derya KILIÇ tarafından yapılması.  

 Mezun öğrenciler ile iletişimin sağlanması amacıyla MAKÜ-KİMYA isimli bir 

WhatsApp grubunun kurulması. 

Matematik 

 Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş yaşamında daha başarılı olabilmeleri için; 

öğrencilik dönemlerinde özel sektör deneyimi kazanabilmeleri bağlamında, özel 

öğretim kurumlarında etüt öğretmenliği, uygulama dersleri, vb. çalışmalara 

yönlendirilmesinin yararlı olabileceğine karar verilmiştir. 

 Özel öğretim kurumlarında ve kamu okullarında çalışan öğretmen, yönetici, vb. 

kişilerden; Matematik Bölümü öğrencilerine yönelik, İş Yaşamı Deneyimi konulu 
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seminer, konferans, toplantı, vb. düzenlemelerinin talep edilmesine karar 

verilmiştir. 

 Öğrencilerin üniversite içerisinde ya da dışında düzenlenen Kariyer Etkinliklerine 

yönlendirilmesine karar verilmiştir.  

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

 Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim komisyonlarının oluşturulması: öğrencilerin 

aldıkları dersler ve eksikliklerin belirlenmesi sürekli gelişimi sağlayacaktır.  

 Kariyer günleri ve mezunlar ile yapılacak görüşmeler lisans öğrencilere vizyon 

kazandıracaktır.  

 Biyologlar Günü gibi özel günlerin daha dikkat çekici hale getirilerek, şehrin ileri 

gelenlerinin katılımın sağlanması ve görünürlük faaliyetlerinin arttırılması 

gereklidir.  

 Bir kariyer merkezinin oluşturulması ve bu merkezden sorumlu öğretim üyesinin 

belirlenmesi gereklidir. 

Nanobilim ve 

Nanoteknoloji 

  

Antropoloji   

Arkeoloji   

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları 

 Öğrencilerin yukarıda bahsi geçen dersler kapsamında edindikleri bilgileri 

kullanarak turist rehberliği gibi meslekler konusunda yönlendirilebilmeleri, bilgi ve 

tecrübe sahibi olabilmeleriyle ilgili Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’yle 

iletişim kurulmasını ve seminerler düzenlenmesini öngören kararlarımız ve 

önerilerimiz Birim Danışma Kurulu tarafından alınmıştır. 

Coğrafya 

 Bölüm öğretim üyeleri olarak girdiğimiz derslerde gerekli duyuruları yaparak 

mezun olacak olan öğrencilerin öğretim süresi içinde “mezun öğrenciler sistemine” 

dahil olmaları sağlanabilir. 

 Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin iş bulabilmelerine, kurum ve kuruluşlarda 

istihdam edilmelerini desteklemek için “Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı” 

kurulmasını istiyoruz. 

Felsefe 

 İstihdama yönelik derslerin müfredata eklenmesi, Program müfredatlarını ve verilen 

eğitimi evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmeye yönelik 

önerilerin değerlendirilmesi, 

Sosyoloji - 

Tarih 
 Öğrencilerimizi Üniversitemizin mezun-net sistemini tanıtarak, sistemi aktif 

kullanmalarının sağlanması, 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

- 

FAKÜLTE 

GENEL 

SONUÇ 

1. MezunNET veri sisteminin daha verimli işletilmesi için, mezun olma 

aşamasındaki öğrencilerin ayrıca ve özellikle bilgilendirilmesi ve sisteme kayıt 

olmaları konusunda teşvik edilmesi ve 

2. MAKÜ-Burdur Gelişim Merkezi Üzerinden mezunlar için iş ve istihdam 

hizmetlerinin verilmesi önerilir. 
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F. TOPLUMSAL KATKI 
Alt Birim 

Kurulu Adı 
Alt Birim Kurulu Kararları 

Biyoloji  Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan projeler 

Fizik - 

Kimya - 

Matematik 

 Bölüm bünyesinde ve üniversite içerisinde matematiksel etkinlikleri artırmak 

amacıyla, bölüm öğrencileri tarafından Matematik Kulübü kurulmasına karar 

verilmiştir. 

 Matematik Bölümü öğretim üyelerinden; matematiği sevdirmek ve özendirmek 

amacıyla, özel öğretim kurumlarında ve kamu okullarında, Matematiğin Günlük 

Yaşamımızdaki Yeri ve Uygulama Alanları ya da Matematik Günleri konulu 

seminer, konferans, toplantı, vb. düzenlemelerinin talep edilmesine karar 

verilmiştir.  

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

 Biyologlar Günü gibi özel günlerin daha dikkat çekici hale getirilerek, şehrin ileri 

gelenlerinin katılımın sağlanması ve görünürlük faaliyetlerinin arttırılması 

gereklidir.  

Nanobilim ve 

Nanoteknoloji 

 Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihtiyaçları doğrultusunda 

bölümümüz öğretim üyeleri tarafından Danışmanlık hizmeti verilebilmesi, 

 Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’in Ar-Ge çalışmalarına bölümümüz 

öğretim üyeleri tarafından katkı sağlanması,  

 Belirli zaman aralıklarında Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile toplantı 

yapılması. 

Antropoloji 

 Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı kapsamında verilen “Araştırma Yöntem 

Teknikleri” dersinin uygulama ayağında Burdur ilindeki göç, göçmen, kadın 

istihdamı, insan-çevre ilişkisi vb. konuların araştırılması, 

 Burdur İli’ndeki ilgili kurumlarca Teke Yöresi kültürüne ilişkin yapılacak olan saha 

çalışmalarına Bölümümüz öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından destek verilmesi, 

 Bu noktada Burdur Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber Burdur ilindeki sporcu 

gençlerin antropometrik ölçümlerinin alınması ve somatotiplerinin belirlenmesi ile 

ilgili bir proje verilmesi.  

 İlk ve orta dereceli okullarda “Burdur İli Doğal Zenginlikleri” konusunda 

konferanslar verilmesi planlanmaktadır.  

Arkeoloji  Kazı ve arazi çalışmalarında yerel idareler ile işbirliği çalışmalarının sağlanması 

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları 
- 

Coğrafya - 
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Felsefe 

 Üniversitenin şehirle bütünleşmesi adına ildeki eğitim kurumlarıyla çeşitli bilimsel 

etkinlikler yapılmasına karar verilmiştir (ortak okuma grupları oluşturmak, 

seminerler vermek). 

Sosyoloji 

 İl Göç idaresi ile topluluk etkinliklerimiz hususunda işbirliği yapılması,  

 Yabancı olan öğrencilerimiz için İl Göç Dairesinden uyumu ile ilgili yardımlar 

sağlanması,  

Tarih 
 Öğrencilerden heyetler oluşturarak Liselere gidip öğrencilerin tarih konusundaki 

ilgilerini artırmaya yönelik faaliyetler yürütmesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
- 

FAKÜLTE 

GENEL 

SONUÇ 

1. Arkeoloji Bölümü Kibyra kazısı topluma hizmet alanında devam etmektedir. 

2. Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazısı. 

3. Biyoloji Bölümü tarafından Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan 

projeler, toplantılar ve raporlar. 

4. Diğer bölümlerimizin yapmak istedikleri ders, kurs ve işbirliği protokolleri 

topluma hizmet konusunda yapılması düşünülen uygulamalardır. 

 

 

22.01.2020 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 

 



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Antropoloji Bölüm Başkanlığı

*BEKR4YHB2*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/KR4YHB2

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serap Yılmaz
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 72402
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 78215283-060.99--70711 24/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması Hk.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 03/12/2019 tarihli, 65237 sayılı ve "Birim Danışma Kurulunun Oluşturulması Hk." 
konulu yazı

İlgi yazı gereğince; Üniversitemiz Kalite Komisyonunun 01.10.2019 tarihli toplantısı ile 
kalite uygulamalarına yönelik mevcut durum analizi yapılmış olup, iyileştirme çalışmalarına ve 
2019 yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarına başlanmış olup, Birim 
Danışma Kurulu Komisyonu ekteki formata uygun olarak doldurularak yazımız ekinde 
sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Fatma Arzu DEMİREL
Antropoloji Bölüm Başkanı

Ek-2

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/12/2019-E.70711









T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Arkeoloji Bölüm Başkanlığı

*BENDB331D*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/NDB331D

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Gülşan MANIŞ
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 15081
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 13927557-900--3066 16/01/2020
Konu : Birim Danışma Kurulu

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Bölümümüz Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış olup, Toplantı ve Değerlendirme 
Tutanağı yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Ralf BECKS
Bölüm Başkanı

Ek-3

Evrak Tarih ve Sayısı: 16/01/2020-E.3066





T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı

*BEKV4YA8P*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/KV4YA8P

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Eyüp KAYMAZ
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 08712
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 41509519-100--69920 20/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması Hk.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Danışma Kurulu Kararları ve Toplantı Tutanağı 
yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILMAZ
Bölüm Başkanı

 Ek: Danışma Kurulu ve Toplantı Tutanağı

Ek-4

Evrak Tarih ve Sayısı: 20/12/2019-E.69920







T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

*BELM4Y026*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/LM4Y026

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serap Yılmaz
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 06281
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 22073203-060.99--70468 23/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması Hk.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 03/12/2019 tarihli, 65237 sayılı ve "Birim Danışma Kurulunun Oluşturulması Hk." 
konulu yazı

İlgi yazı gereğince; Üniversitemiz Kalite Komisyonunun 01.10.2019 tarihli toplantısı ile 
kalite uygulamalarına yönelik mevcut durum analizi yapılmış olup, iyileştirme çalışmalarına ve 
2019 yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarına başlanmış olup, Birim 
Danışma Kurulu Komisyonu ekteki formata uygun olarak doldurularak yazımız ekinde 
sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Deniz İNNAL
Biyoloji Bölüm Başkanı

Ek-5

Evrak Tarih ve Sayısı: 23/12/2019-E.70468







T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Coğrafya Bölüm Başkanlığı

*BENF4YL3Y*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/NF4YL3Y

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Eyüp KAYMAZ
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 92422
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 98919888-100--69729 19/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması Hk.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 03/12/2019 tarihli, 65237 sayılı ve "Birim Danışma Kurulunun Oluşturulması Hk." 
konulu yazı

İlgi yazı gereğince oluşturulan Coğrafya Bölümü Danışma Kurulu, 2019 Yılı Toplantı ve 
Değerlendirme Tutanağı yazımız ekinde sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUNCER
Coğrafya Bölümü Bölüm Başkanı

 Ek: Danışma Kurulu, 2019 Yılı Toplantı ve Değerlendirme Tutanağı

Ek-6

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/12/2019-E.69729













T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Felsefe Bölüm Başkanlığı

*BEKV497JP*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/KV497JP

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Eyüp KAYMAZ
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 01012
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 23384563-100--67906 12/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması Hk.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 03/12/2019 tarihli, 65237 sayılı ve "Birim Danışma Kurulunun Oluşturulması Hk." 
konulu yazı

İlgi yazı gereğince oluşturulan Felsefe Bölümü Danışma Kurulu ve toplantı tutanağı 
yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Esra ÇAĞRI MUTLU
Bölüm Başkanı

 Ek: Danışma Kurulu ve Toplantı Tutanağı

Ek-7

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2019-E.67906







T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Fizik Bölüm Başkanlığı

*BE8R49CJR*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/8R49CJR

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Gülşan MANIŞ
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 72512
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 49655165-060.99--67586 11/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması Hk.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 03/12/2019 tarihli, 65237 sayılı ve "Birim Danışma Kurulunun Oluşturulması Hk." 
konulu yazı

Bölümümüz Birim Danışma Kurulu 2019 Yılı Toplantı ve Değerlendirme Tutanağı ve 
eki yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Serdar ÜNLÜ
Fizik Bölüm Başkanı

Ek-8

Evrak Tarih ve Sayısı: 11/12/2019-E.67586



T.C.  

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

FİZİK BÖLÜMÜ 
 

 

Danışma Kurulu 
 

2019 Yılı Toplantı ve Değerlendirme Tutanağı 
 

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma kullarının oluşturulması ve bunların 

işleyişine dair usul ve esasları düzenleyen “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Danışma 

Kurulları Yönergesi” ve 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmeliğe göre 

oluşturulan “Fen-Edebiyat Fakültesi Birim Danışma Kurulu” 11/12/2019 tarihinde, saat 12:30’da 

kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 
 
Bu toplantıda aşağıdaki ana başlıklar altında yapılan değerlendirmeler ana hatlarıyla aşağıda 

özetlenmiştir. 

 

A.  Eğitim-Öğretim 
 

1. Bölüm olarak diğer bölümlere verilen servis laboratuvar derslerinin gerektiği gibi 

yürütülebilmesi için bölümümüzde eğitim gören lisansüstü öğrencilerin kısmi zamanlı statüde 

görevlendirilmesini öneriyoruz.  

 

2. Fizik bölümü olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılı için bir lisans açılış teklifi vermeyi 

öneriyoruz. 

 

B. Araştırma-Geliştirme 
 
1. Bilimsel araştırma projeleri (BAP) desteklerinin tüm üniversite genelinde yaygınlaştırılması 

ve destek miktarının günümüz ekonomik koşulları göz önüne alınarak arttırılmasını 

öneriyoruz. 

 
2. Bölümüzde yeni açılan doktora programı da dikkate alınarak araştırma laboratuvarlarının 

özellikle doktora çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesi için donanımlarının 

iyileştirilmesi ve arttırılmasını öneriyoruz. 

 

Ek-1



3. Bilgi işlem daire başkanlığına iletilmek üzere uzaktan erişim protokollerinin (FTP, SSH vb) 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesini öneriyoruz. Örnek Ahi Evran Üniversitesi, Pamukkale 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 

 

4. Teorik çalışma yapanların ihtiyacını karşılamak amacı ile üniversite bünyesindeki mevcut 

bilgisayarların ağ üzerinden birbirine bağlanması ile cluster (küme) oluşturulmasını 

öneriyoruz. 

 

5. İleri araştırmalarda kullanılacak olan yazılımların üniversite tarafından toplu olarak lisanslı 

hale getirilmesini öneriyoruz. Bunun yapılması bilgi işlem ağ güvenliği konusundaki 

aksaklıkların giderilmesini sağlayacaktır. Örnek : Gaussian yazılımı 

 
C. Yönetim ve İdare 
 

Yönetimsel ve idari anlamda herhangi bir talebimiz, görüşümüz yoktur.  
 

D. Kalite Güvence Sistemleri 
 

1. Fizik bölümünün aktif çalışma alanları ile uyumlu olarak yurt içi veya yurt dışı anlaşmaların 

yapılarak kalitenin arttırılması sağlanabilir. Lisans eğitim–öğretim programının tekrar aktif 

hale gelmesi durumunda program güncellemesi yapılacaktır.  

2. Bölümümüze alanında uzman olan kişilerin konuşmacı olarak davet edilebilmesi için bütçe 

ayrılmasını öneriyoruz.  

 

E. Mezunlarla İlişkiler ve İstihdam Süreçleri 

 

1. Bölüm öğretim üyeleri olarak girdiğimiz derslerde gerekli duyuları yaparak mezun olacak 

olan öğrencilerin öğrenim süresi içerisinde mezun öğrenciler sistemine dahil olmaları 

sağlanabilir.  

 

F. Sonuç ve Değerlendirme 

 

Sonuç itibari ile birim danışma kurulu olarak yukarıdaki önerilerimizin dikkate alınıp 

değerlendirilmesini talep ediyoruz. 



Ek-2



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Kimya Bölüm Başkanlığı

*BELM49690*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/LM49690

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Gülşan MANIŞ
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 28171
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 12355045-060.99--67113 10/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

  Bölümümüz Birim Danışma Kurulu 2019 Yılı Toplantı ve Değerlendirme Tutanağı ve 
eki yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Erdal KENDÜZLER
Kimya Bölüm Başkanı

Ek-9

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/12/2019-E.67113







T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Matematik Bölüm Başkanlığı

*BEL549N6M*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/L549N6M

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Eyüp KAYMAZ
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 90002
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 97644554-100--66928 10/12/2019
Konu : Kalite Yönetim Sistemi

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 03/12/2019 tarihli, 65237 sayılı ve "Birim Danışma Kurulunun Oluşturulması Hk." 
konulu yazı

İlgi yazı gereğince oluşturulan Matematik Bölümü Danışma Kurulu ve toplantı tutanağı 
yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Celaleddin ŞENÇİMEN
Bölüm Başkanı

 Ek: Danışma Kurulu ve Toplantı Tutanağı

Ek-10

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/12/2019-E.66928









T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanlığı

*BEND4Y7C2*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/ND4Y7C2

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serap Yılmaz
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 38291
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 35798621-060.99--70743 24/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması Hk.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : İlgi : 03/12/2019 tarihli, 65237 sayılı ve "Birim Danışma Kurulunun Oluşturulması 
Hk." konulu yazı

İlgi yazı gereğince; Üniversitemiz Kalite Komisyonunun 01.10.2019 tarihli toplantısı ile 
kalite uygulamalarına yönelik mevcut durum analizi yapılmış olup, iyileştirme çalışmalarına ve 
2019 yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarına başlanmış olup, Birim 
Danışma Kurulu Komisyonu ekteki formata uygun olarak doldurularak yazımız ekinde 
sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ
Bölüm Başkanı

Ek-11

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/12/2019-E.70743







T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölüm Başkanlığı

*BEA5492DY*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/A5492DY

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Gülşan MANIŞ
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 69102
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 79847696-060.99--68600 16/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Bölümümüz Birim Danışma Kurulu 2019 Yılı Toplantı ve Değerlendirme Tutanağı ve 
eki yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Belgin TUNALI
Bölüm Başkanı

Ek-12

Evrak Tarih ve Sayısı: 16/12/2019-E.68600







T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Sosyoloji Bölüm Başkanlığı

*BELC4Y76C*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/LC4Y76C

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Eyüp KAYMAZ
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 09691
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 86063752-100--70526 23/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurulunun 

Oluşturulması Hk.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 03/12/2019 tarihli, 65237 sayılı ve "Birim Danışma Kurulunun Oluşturulması Hk." 
konulu yazı

İlgi yazı gereğince: Bölümümüz, Birim Danışma Kurulu' nda alınan kararlar yazımız 
ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Mim Sertaç TÜMTAŞ
Sosyoloji Bölüm Başkanı

Ek-13

Evrak Tarih ve Sayısı: 23/12/2019-E.70526







T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı

*BENN49A4T*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/NN49A4T

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serap Yılmaz
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 37202
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 31791361-060.99--67286 10/12/2019
Konu : Birim Danışma Kurullarının 

Oluşturulması

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Üniversitemiz Kalite Komisyonunun 01.10.2019 tarihli toplantısı ile kalite 
uygulamalarına yönelik mevcut durum analizi yapılmış olup, iyileştirme çalışmalarına ve 2019 
yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarına başlanmış olup, Birim Danışma 
Kurulu Komisyonu ekteki formata uygun olarak doldurularak yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Dursun KÖSE
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

 Ek: Tablo

Ek-14

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/12/2019-E.67286



Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Danışma Kurulu 

 

Ünvanı Adı soyadı Kurumu / işyeri Görevi / İşi 

Prof. Dr. Dursun KÖSE MAKÜ TDE Bölümü Bölüm Başkanı 

Doç Dr. Kadriye TÜRKAN MAKÜ TDE Bölümü Türk Halk Edebiyatı ABD 

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DEMİREL MAKÜ TDE Bölümü Eski Türk Dili ABD 

Dr. Öğr. Üyesi Bahanur ÖZKAN 
BAHAR 

MAKÜ TDE Bölümü Eski Türk Edebiyatı ABD 

Dr. Öğr. Üyesi Didem AKYILDIZ 
AY 

MAKÜ TDE Bölümü Yeni Türk Dili ABD 

Dr. Öğr. Üyesi Himmet BÜKE MAKÜ Sosyal Bilimler MY Eski Türk Dili  

Hülya KÖKTEN Burdur İl Kültür Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı 

 

 

 



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Tarih Bölüm Başkanlığı

*BE6EB3ZHP*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/6EB3ZHP

İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serap Yılmaz
 Telefon:+90 248 213 30 00-11 Faks+90 248 213 30 99 Evrak Pin Kodu: 69322
 e-Posta  fef@mehmetakif.edu.tr  Elektronik Ağ:http://fef.mehmetakif.edu.tr    Kep Adresi : maku@hs01.kep.tr       

Sayı   : 33363873-060.99--4456 22/01/2020
Konu : Birim Danışma Kurulu Tutanağı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Bölümümüzün 2019 Yılı Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı  yazımız ekinde 
sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hasan BABACAN
Tarih Bölüm Başkanı

Ek-15

Evrak Tarih ve Sayısı: 22/01/2020-E.4456
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T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Birim Danışma Kurulları

2019 Yılı Özel ve Genel Değerlendirme Raporu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma kullarının oluşturulması ve bunların 
işleyişine dair usul ve esasları düzenleyen “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Danışma Kurulları 
Yönergesi” ve 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmeliğe göre oluşturulan, Fakültemiz 
Birim Danışma Kuruluna bağlı olarak çalışan, bölümlerimizde oluşturulan alt-birim* danışma 
kurullarının toplantı kararları aşağıda ana başlıklar altında özetlenmiştir. 

*Fakültemiz birbirinden bağımsız ve çok farklı disiplinlerde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine sahip 
olduğundan, oluşturulan tek bir birimin tüm bölümleri temsil ve karar alma durumları sınırlı olacağından, her 
gölümün kendi danışma kurulunu (alt birim) oluşturması uygun görülmüştür. 

Alt birim (Bölüm) danışma kurullarının birime özel değerlendirmeleri dekanlık makamınca genel 
olarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki şekliyle özetlenmiştir.

A- EĞİTİM-ÖĞRETİM
Alt Birim 
Kurulu Adı Alt Birim Kurulu Kararları

Biyoloji

 Öğrencilerin mesleki alan ve çalışmalara adaptasyonunun arttırılması amacı ile 
alanında uzman kişilerin davet edilerek ders, panel, konferans ve seminer 
düzenlenmesi için girişimde bulunulması.

 Öğrenci laboratuvarlarında kullanımına ihtiyaç duyulan cihaz, araç-gereç ve 
kimyasal ve kimyasal malzemelerin tespit ve temin edilmesi.

Fizik

 Diğer bölümlere verilen servis laboratuvar derslerinin gerektiği gibi yürütülebilmesi 
için Bölüm anabilim dalında  öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin kısmi zamanlı 
statüde görevlendirilmesi isteği,

 Gelecek eğitim-öğretim yılı için bir lisans progamı açılış teklifi verilmesi

Kimya

 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Kimya Lisans programının I. Öğretim öğrenci 
alım dosyasının yeniden gönderilmesi

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak “Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı kapsamında gelişmekte olduğundan bu 
doğrultuda Kimya Anabilim Dalı kapsamında lisansüstü programlara yeni derslerin 
ilave edilmesi,

Ek-16
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 Kimya bölümü öğrenci laboratuvarlarına beyaz yazı tahtası tedarik edilmesi ve 
organik kimya öğrenci laboratuvarında bulunan çeker ocağın tamir edilmesi.

 Kimya bilimindeki önemli güncel konular ile ilgili sanayi veya üniversiteden 
konusunda uzman bilim insanlarının konferans, seminer vb. vermek üzere davet 
edilmesi,

Matematik  Program ve eğitim-öğretim çalışmalarının standardize edilmesi kapsamında 
FEDEK kalite kriterleri kapsamında akreditasyon başvurusunda bulunmak

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik

 Öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin ve bilincinin arttırılmasına yönelik 
uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi gereklidir.

 3. ve 4. Sınıflarda yapılacak branşlaşma kişisel hedeflerin konulmasında faydalı 
olacaktır. 

 “Yaşam Becerileri” ya da benzer isimde bir ders açılması, lisans eğitimi sonrası 
sektörde odaklanmayı ve başarıyı arttıracaktır. 

Nanobilim ve 
Nanoteknoloji

 Bölümümüz lisans öğrencilerinin Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de staj 
yapma olanakları görüşülüp karşılıklı anlaşma sağlanmıştır.

Antropoloji

 Bu kapsamda, öğrencilerimizin ilimizin doğa tarihi ile farkındalıklarının 
arttırılabilmesi için “Doğa Tarihi” isimli bir seçmeli ders önerilmesi 
planlanmaktadır.

 Sosyal Antropoloji Anabilim Dalımızca yürütülen mezuniyet tezlerinde 
öğrencilerin başta Burdur ili olmak üzere, Teke Yöresinin kültürel zenginliğini 
içeren konuları seçmeleri konusunda teşvik edilmesi planlanmaktadır.

Arkeoloji

 Bölümün, merkezi yerleştirme ile öğrenci alırken “eşit ağırlık” yerine “sözel” 
ağırlık ile öğrenci alması için çalışmalar yapılması,

 Öğrenci alımına kapatılan programın, yeniden açılması için başvuru yapılması,

 Burdur Müzesi ile işbirliği kapsamında bazı derslerin ören yerleri ve müzelerde 
yapılması, müze personelinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak için konferans, 
ders ve konuk anlatıcı olarak işbirliği sağlanması,

Batı Dilleri ve 
Edebiyatları

 Programımızda bulunan Mitoloji ve Tiyatro derslerinde kuramsal olarak incelenen 
mitolojik figürler ve tiyatro sahne yapılarının yerinde incelenmesi amacıyla Burdur 
ilimize bağlı Burdur Müzesi, Sagalassos ve Kibyra gibi ören yerlerine gezi 
düzenlenmesi,

 Bölüm öğrencilerinden oluşan gönüllülük çerçevesinde bölüm okuma kulübü 
oluşturulması,

 Bölüm öğrencilerinden oluşan ve özellikle edebiyat uyarlamalarını içeren filmlerin 
izlenmesi için sinema kulübü oluşturulması,

Coğrafya

 Coğrafya Bölümü olarak amfi yetersizliği derslerimizin yürütülmesinde sorunlar 
yaşatmaktadır. Bölüm öğrenci sayılarımızın en az 72 olması (dersi alttan alanlar 
hariç) amfi ihtiyacımızı doğurmaktadır. Eğitim-öğretimde fiziki koşulların 
sağlanması adına bu sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir.
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 CBS laboratuvarlarımızda bilgisayarların sayısı sınıf sayılarımızın kalabalık oluşu 
nedeniyle yetersizdir. Daha büyük bir laboratuvarın (en az 40 kişiyi ve bilgisayarı 
alacak şekilde) oluşturulması öğrencilerimizin niteliğini arttıracaktır.

 Özellikle Bölgesel ve Türkiye Coğrafyası derslerinin daha iyi işlenebilmesi adına 
taşınabilir ve dersliklere geçici olarak asılabilecek haritalara ihtiyaç duymaktayız.

 Derslerin daha iyi kavranabilmesi için camekânlı kayaç sergi dolaplarına ihtiyaç 
duymaktayız.

Felsefe
 İstihdama yönelik derslerin müfredata eklenmesi, Program müfredatlarını ve verilen 

eğitimi evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmeye yönelik 
önerilerin değerlendirilmesi,

Sosyoloji  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Sosyoloji Bölümü 
Öğrencilerine Gönüllü Staj imkânı sağlanması,

Tarih
 Müze ve ören yerlerine düzenli inceleme ve araştırma gezileri düzenlemek,

 Yerel Tarih Dersi kapsamında Belediye ile işbirliği yaparak gezi vb. faaliyetlerde 
ulaşım desteği alınmasına,

Türk Dili ve 
Edebiyatı

 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için kağıt basılı bir AKTS Ders Kataloğu 
hazırlanması, 

 Dr. Öğretim Üyesi Bahanur Özkan Bahar’ın önderliğinde tüm fakülte 
öğrencilerine yönelik kitap okuma, kitap tanıtımı, kitap değerlendirilme 
etkinlikleri yapılması,

 2019 güz döneminde faaliyete geçen bölüm kütüphanesinin kitap açısından 
zenginleştirilmesi, kitaplığa özellikle Türkoloji alanıyla ilgili başvuru kitaplarının 
kazandırılması,

 Türkoloji Topluluğu önderliğinde konferans, söyleşi, çalıştay, panel vb. 
etkinliklere ağırlık verilmesi,

FAKÜLTE 
GENEL

SONUÇ

1. Bölümlerin laboratuvar sarf malzemesi, demirbaş malzeme ve ders araç-gereç ve 
teçhizatları konusunda eksikleri bulunmaktadır. Eğitim-öğretim kalitesi için bu 
eksiklerin tamamlanması gerekmektedir.

2. Sözel/Sosyal bölümlerde sürekli artan öğrenci kontenjanları sınıf, derslik ve amfi 
sorununu meydana getirmektedir. Kontenjanların sınırlandırılması gerekmektedir.

3. Öğrencilerin çok yönlü gelişimleri için ders dışı etkinliklerin önemine binaen 
kurum içi ve kurum dışı etkinliklerin arttırılması ve desteklenmesi gerekmektedir.

4. Öğrencilerin teknik gezilerinde üniversitenin vermiş olduğu araç (otobüs) desteği 
aynı şekilde devam etmelidir.

5. Bölümlerin öğretim programları ve AKTS ders  paketleri güncel ihtiyaçlar ve 
paydaş toplantıları kararları doğrultusunda değiştirilmektedir.

6. Kapatılan programların yeniden açılması için başvuru süreci gündemdedir.

7. Öğrencilerimize daha fazla kısmı zamanlı çalışma kontenjanı sağlanmalıdır.

8. Öğrencilerimiz için fakülte içerisinde sosyal dinlenme ve çalışma alanları 
oluşturulmalıdır.
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B. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
Alt Birim 
Kurulu Adı

Alt Birim Kurulu Kararları

Biyoloji -

Fizik

 Bilimsel araştırma projeleri (BAP) desteklerinin tüm üniversite genelinde 
yaygınlaştırılması ve destek miktarının günümüz ekonomik koşulları göz önüne 
alınarak arttırılmasının önerilmesi,

 Bölümde yeni açılan doktora programı da dikkate alınarak araştırma 
laboratuvarlarının özellikle doktora çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesi için 
donanımlarının iyileştirilmesi ve arttırılmasının önerilmesi,

 Bilgi işlem daire başkanlığına iletilmek üzere uzaktan erişim protokollerinin (FTP, 
SSH vb.) iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin önerilmesi. Örnek Ahi Evran 
Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi

 Teorik çalışma yapanların ihtiyacını karşılamak amacı ile üniversite bünyesindeki 
mevcut bilgisayarların ağ üzerinden birbirine bağlanması ile cluster (küme) 
oluşturulmasının önerilmesi

 İleri araştırmalarda kullanılacak olan yazılımların üniversite tarafından toplu olarak 
lisanslı hale getirilmesinin önerilmesi. Bunun yapılması bilgi işlem ağ güvenliği 
konusundaki aksaklıkların giderilmesini sağlayacaktır. Örneğin,: Gaussian yazılımı 
gibi.

Kimya
 Bölümün araştırma geliştirme olanaklarının geliştirilmesi için Fourier Dönüşümlü 

Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), Elementel Analiz (C, N, O, S, H) ve 
Termogravimetrik Analiz (TGA) cihazlarının alımı ile ilgili talep oluşturulması,

Matematik -

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik

 Özel çalışma modüllerinin oluşması ve farklı modüllerden öğrencinin ilgi duyduğu 
bir projede çalışması bilimsel yeteneklerini arttıracaktır.

 Üretime yönelik bilgi oluşturma ve eğitim ile yeni nesil tekniklere hakim olunması 
kariyer oluşturmada rekabet gücü sağlayacaktır. 

Nanobilim ve 
Nanoteknoloji

 Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yapılan analizlere bölümümüz 
öğretim üyeleri tarafından katkı sağlanmasına yönelik anlaşmaya varılmıştır. 

 Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihtiyaçları doğrultusunda 
bölümümüz ile Üniversite-Sanayi İşbirlikli TÜBİTAK projesi yazılmasına karar 
verilmiştir.

Antropoloji

 Bu noktada Burdur Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber Burdur ilindeki sporcu 
gençlerin antropometrik ölçümlerinin alınması ve somatotiplerinin belirlenmesi ile 
ilgili bir proje düşünülmektedir. 

 Paleoantropoloji Anabilim Dalı, geçmiş insan toplumlarını incelemektedir. Bu 
kapsamda insan iskeletlerinin arkeolojik alanlardan uygun yöntemlerle çıkarılması, 
bunların tasnifi ve iskeletlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda eski insan 
toplumlarının sağlık sorunları, yaşam biçimi ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiler 
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belirlenerek tarihsel, biyolojik ve kültürel çeşitliliği incelenmekte ve 
yorumlanmaktadır. Bu kapsamda, yöremizde mevcut kazı Başkanlıkları ile 
işbirlikleri sürdürülmektedir. 

Arkeoloji  Bölümün mevcut kazı ve yüzey araştırma projelerinin devam ettirilmesi ve yeni 
kazılar için proje hazırlanması

Batı Dilleri ve 
Edebiyatları

-

Coğrafya

 Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) üniversite öğretim üyelerine de verilerek 
yaygınlaştırılması ve destek miktarının da günümüz ekonomik koşulları göz önünde 
tutularak arttırılması gerekmektedir.

 Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve çalıştay gibi organizasyonlara öğretim 
elemanlarımızın katılımını teşvik edici maddi desteklerin yeniden sağlanması 
öğretim elemanlarımızı motive edecek, akademik çalışmalar ivme kazanacaktır.

Felsefe
 İstihdama yönelik derslerin müfredata eklenmesi, Program müfredatlarını ve verilen 

eğitimi evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmeye yönelik 
önerilerin değerlendirilmesi,

Sosyoloji
 BAKA ve TKDK üzerinden bölüm öğrencilerimize proje yazımı hususunda 

eğitimler verilmesi ve uygulama ve teoride proje hazırlamayı öğrenmelerinin 
sağlanması,

Tarih -

Türk Dili ve 
Edebiyatı

--

FAKÜLTE 
GENEL
SONUÇ

1. BAP projelerinin arttırılarak bütçe olanakları doğrultusunda yeniden açılması

2. TÜBİTAK vb. proje hazırlama eğitim ve  desteklerinin verilmesi

3. Özel söktör proje hazırlama ve yürütme çalışmalarının protokole bağlanması ve 
fakülte geneline yayılması

4. Fakülte öğretim üyelerinin çalışmaları yürütmek için ihtiyaç duydukları altyapı ve 
makina-teçhizat isteklerinin karşılanması
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C. YÖNETİM VE İDARE
Alt Birim 
Kurulu Adı Alt Birim Kurulu Kararları

Biyoloji -

Fizik -

Kimya -

Matematik -

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik

 Öğrenciler için mutlaka çalışma odası oluşturulmalıdır. Koridorların poster 
ve bilgilendirici panolar ile doldurulması ve sürekli eğitimin sağlanması 
gereklidir. Sınıfların bulunduğu yerlerde okuma salonlarının oluşturulması, 
boş koridorların değerlendirilmesi gereklidir

Nanobilim ve 
Nanoteknoloji -

Antropoloji -

Arkeoloji -

Batı Dilleri ve 
Edebiyatları -

Coğrafya -

Felsefe -

Sosyoloji 

Tarih 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

FAKÜLTE 
GENEL
SONUÇ

1. Yönetim ve iş akış diyagramları hazırlanmıştır.

2. Tüm yazışmalar EBYS sistemi üzerinden hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

3. Eğitim-öğretim, yönetim ve personel işleri daima bölümlerden başlamakta ve/veya 
bitmektedir.

4. Yönetim ve idareye mesai saatleri içerisinde mutlak erişim mümkündür.

5. Kapalı alanların temizliği genelde tatminkar olmakla birlikte, temizlik personeli 
sayısı yetersizliğinden ötürü zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır.

6. Çevre düzeni ve dış mekan donatı alanları yetersizdir.
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D. KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ
Alt Birim 
Kurulu Adı  Alt Birim Kurulu Kararları

Biyoloji  Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan staj ile ilgili değerlendirme anketi yapılması 
öngörülmüştür

Fizik

 Fizik bölümünün aktif çalışma alanları ile uyumlu olarak yurt içi veya yurt dışı 
anlaşmaların yapılarak kalitenin arttırılması sağlanabilir. Lisans eğitim–öğretim 
programının tekrar aktif hale gelmesi durumunda program güncellemesi 
yapılacaktır. 

 Bölümümüze alanında uzman olan kişilerin konuşmacı olarak davet edilebilmesi 
için bütçe ayrılması önerilir.

Kimya  Program ve eğitim-öğretim çalışmalarının standardize edilmesi kapsamında 
FEDEK kalite kriterleri kapsamında akreditasyon başvurusunda bulunmak.

Matematik

 Öğrencilerin meslekî ve kişisel gelişimlerini tamamlayıcı nitelikte; üniversite ya da 
dış paydaşlar bünyesinde yer alan birimlerden/kurumlardan/kuruluşlardan, sertifika 
programları düzenlemelerinin talep edilmesine veya bu tip konuları içeren derslerin, 
bölüm öğretim programına seçmeli ders olarak eklenmesine karar verilmiştir.

 Öğrencilere bölüm/fakülte/üniversite memnuniyet anketlerinin uygulanmasına 
karar verilmiştir.

 Bölüm bünyesinde ve üniversite içerisinde matematiksel etkinlikleri artırmak 
amacıyla, bölüm öğrencileri tarafından Matematik Kulübü kurulmasına karar 
verilmiştir.

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik

 HACCP ve diğer kalite sistemleri ile ilgili eğitimler, ders içlerinde ya da kurs olarak 
verilmelidir. En azından öğrencilere bu konuların neler olduğu anlatılmalıdır. 

Nanobilim ve 
Nanoteknoloji -

Antropoloji -

Arkeoloji
 Bölüm öğretim üyesi sayısı ve niteliğinin arttırılması,

 Lisansüstü düzeyde,  Doktora öğrenim programlarının açılması,

Batı Dilleri ve 
Edebiyatları

 Eğitim-öğretim açısından öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerleri ve istihdamları 
göz önüne alınarak bölüm lisans programının revize edilmesi; Edebiyat Çevirisi, 
Teknik Çeviri, Çeviri Kuramları gibi derslerin öğrencilerin lisans programlarına 
eklenmesi,

Coğrafya

 Ulusal ve uluslararası çalışmalara bölümümüz öğretim üyelerinin katılımları için 
bütçe ayırılması,

 Lise düzeyinde coğrafya bölümü tercih edecek öğrencilerin gerek bu bilim dalını 
gerekse bölümümüzü daha iyi kavrayabilmeleri için ilimizdeki liselerle ortak 
tanıtım dersleri, okul gezileri ve arazi çalışmaları planlamak istiyoruz. Bunun 
yapılması adına ihtiyaç duyulan desteklerin yönetimimizden sağlanmasını istiyoruz. 
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Bu üniversitemizin ve bölümümüzün tanıtımına ve daha nitelikli-donanımlı 
öğrencilerin bölümümüzü tercih etmesini sağlayacaktır.

Felsefe  İş birliği protokolü yapılan kurumların müfredat güncellemeleri konusunda görüş 
ve önerilerinin alınması,

Sosyoloji

 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden bir uzmanın davet edilip, 
sosyoloji topluluğu üzerinden bir konferans düzenleyerek öğrencilerimize, gönüllü 
staj yaptıkları zaman dezavantjlı gruplarla karşılaştıklarında nasıl davranmaları 
gerektiğine dair bilgi sağlanması,  

 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir paydaş davet edilmesi,

Tarih

 Öğretim üyesi kadrosunun ivedilikle genişletilmesi,

 Kalitenin artabilmesi için öncelikle öğrenci kontenjanının azaltılıp ikinci öğretimin 
kapatılması, 

 TÜBİTAK Konuk Araştırmacı Programları çerçevesinde yurt dışından tarihçi 
öğretim üyelerini bölüme getirerek seminerler verdirilmesi. 

Türk Dili ve 
Edebiyatı  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için basılı bir AKTS Ders Kataloğu hazırlanması, 

FAKÜLTE 
GENEL
SONUÇ

1. AKTS ders bilgi kataloğu ve bununla ilgili yapılan güncellemeler

2. Dış paydaş toplantıları ve alınan kararların uygulanması

3. Üniversitemiz ÖDEMER sistemi ile öğrencilerin yönetime ulaşabilmeleri

4. Yapılan öğrenci anketleri ile sistemin öğrenci tarafından denetlenebilirliği

E. MEZUNLARLA İLİŞKİLER VE İSTİHDAM SÜREÇLERİ
Alt Birim 
Kurulu Adı

 Alt Birim Kurulu Kararları

Biyoloji  -

Fizik  Son sınıf öğrencilerin öğrenim süresi içerisinde mezun öğrenciler sistemine dahil 
olmalarının sağlanması,

Kimya

 Mezun öğrenciler ile 2020 yılından itibaren her yıl Haziran ayında Burdur Lavanta 
Tepesi Hotel’inde pilav günü düzenlenmesi ve düzenlemenin Kimya Anabilim Dalı 
doktora öğrencisi Derya KILIÇ tarafından yapılması. 

 Mezun öğrenciler ile iletişimin sağlanması amacıyla MAKÜ-KİMYA isimli bir 
WhatsApp grubunun kurulması.

Matematik

 Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş yaşamında daha başarılı olabilmeleri için; 
öğrencilik dönemlerinde özel sektör deneyimi kazanabilmeleri bağlamında, özel 
öğretim kurumlarında etüt öğretmenliği, uygulama dersleri, vb. çalışmalara 
yönlendirilmesinin yararlı olabileceğine karar verilmiştir.

 Özel öğretim kurumlarında ve kamu okullarında çalışan öğretmen, yönetici, vb. 
kişilerden; Matematik Bölümü öğrencilerine yönelik, İş Yaşamı Deneyimi konulu 
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seminer, konferans, toplantı, vb. düzenlemelerinin talep edilmesine karar 
verilmiştir.

 Öğrencilerin üniversite içerisinde ya da dışında düzenlenen Kariyer Etkinliklerine 
yönlendirilmesine karar verilmiştir. 

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik

 Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim komisyonlarının oluşturulması: öğrencilerin 
aldıkları dersler ve eksikliklerin belirlenmesi sürekli gelişimi sağlayacaktır. 

 Kariyer günleri ve mezunlar ile yapılacak görüşmeler lisans öğrencilere vizyon 
kazandıracaktır. 

 Biyologlar Günü gibi özel günlerin daha dikkat çekici hale getirilerek, şehrin ileri 
gelenlerinin katılımın sağlanması ve görünürlük faaliyetlerinin arttırılması 
gereklidir. 

 Bir kariyer merkezinin oluşturulması ve bu merkezden sorumlu öğretim üyesinin 
belirlenmesi gereklidir.

Nanobilim ve 
Nanoteknoloji



Antropoloji 

Arkeoloji 

Batı Dilleri ve 
Edebiyatları

 Öğrencilerin yukarıda bahsi geçen dersler kapsamında edindikleri bilgileri 
kullanarak turist rehberliği gibi meslekler konusunda yönlendirilebilmeleri, bilgi ve 
tecrübe sahibi olabilmeleriyle ilgili Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’yle 
iletişim kurulmasını ve seminerler düzenlenmesini öngören kararlarımız ve 
önerilerimiz Birim Danışma Kurulu tarafından alınmıştır.

Coğrafya

 Bölüm öğretim üyeleri olarak girdiğimiz derslerde gerekli duyuruları yaparak 
mezun olacak olan öğrencilerin öğretim süresi içinde “mezun öğrenciler sistemine” 
dahil olmaları sağlanabilir.

 Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin iş bulabilmelerine, kurum ve kuruluşlarda 
istihdam edilmelerini desteklemek için “Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı” 
kurulmasını istiyoruz.

Felsefe
 İstihdama yönelik derslerin müfredata eklenmesi, Program müfredatlarını ve verilen 

eğitimi evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmeye yönelik 
önerilerin değerlendirilmesi,

Sosyoloji -

Tarih  Öğrencilerimizi Üniversitemizin mezun-net sistemini tanıtarak, sistemi aktif 
kullanmalarının sağlanması,

Türk Dili ve 
Edebiyatı

-

FAKÜLTE 
GENEL
SONUÇ

1. MezunNET veri sisteminin daha verimli işletilmesi için, mezun olma 
aşamasındaki öğrencilerin ayrıca ve özellikle bilgilendirilmesi ve sisteme kayıt 
olmaları konusunda teşvik edilmesi ve

2. MAKÜ-Burdur Gelişim Merkezi Üzerinden mezunlar için iş ve istihdam 
hizmetlerinin verilmesi önerilir.
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F. TOPLUMSAL KATKI
Alt Birim 
Kurulu Adı Alt Birim Kurulu Kararları

Biyoloji  Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan projeler

Fizik -

Kimya -

Matematik

 Bölüm bünyesinde ve üniversite içerisinde matematiksel etkinlikleri artırmak 
amacıyla, bölüm öğrencileri tarafından Matematik Kulübü kurulmasına karar 
verilmiştir.

 Matematik Bölümü öğretim üyelerinden; matematiği sevdirmek ve özendirmek 
amacıyla, özel öğretim kurumlarında ve kamu okullarında, Matematiğin Günlük 
Yaşamımızdaki Yeri ve Uygulama Alanları ya da Matematik Günleri konulu 
seminer, konferans, toplantı, vb. düzenlemelerinin talep edilmesine karar 
verilmiştir. 

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik

 Biyologlar Günü gibi özel günlerin daha dikkat çekici hale getirilerek, şehrin ileri 
gelenlerinin katılımın sağlanması ve görünürlük faaliyetlerinin arttırılması 
gereklidir. 

Nanobilim ve 
Nanoteknoloji

 Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihtiyaçları doğrultusunda 
bölümümüz öğretim üyeleri tarafından Danışmanlık hizmeti verilebilmesi,

 Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’in Ar-Ge çalışmalarına bölümümüz 
öğretim üyeleri tarafından katkı sağlanması, 

 Belirli zaman aralıklarında Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile toplantı 
yapılması.

Antropoloji

 Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı kapsamında verilen “Araştırma Yöntem 
Teknikleri” dersinin uygulama ayağında Burdur ilindeki göç, göçmen, kadın 
istihdamı, insan-çevre ilişkisi vb. konuların araştırılması,

 Burdur İli’ndeki ilgili kurumlarca Teke Yöresi kültürüne ilişkin yapılacak olan saha 
çalışmalarına Bölümümüz öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından destek verilmesi,

 Bu noktada Burdur Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber Burdur ilindeki sporcu 
gençlerin antropometrik ölçümlerinin alınması ve somatotiplerinin belirlenmesi ile 
ilgili bir proje verilmesi. 

 İlk ve orta dereceli okullarda “Burdur İli Doğal Zenginlikleri” konusunda 
konferanslar verilmesi planlanmaktadır. 

Arkeoloji  Kazı ve arazi çalışmalarında yerel idareler ile işbirliği çalışmalarının sağlanması

Batı Dilleri ve 
Edebiyatları -

Coğrafya -
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Felsefe
 Üniversitenin şehirle bütünleşmesi adına ildeki eğitim kurumlarıyla çeşitli bilimsel 

etkinlikler yapılmasına karar verilmiştir (ortak okuma grupları oluşturmak, 
seminerler vermek).

Sosyoloji
 İl Göç idaresi ile topluluk etkinliklerimiz hususunda işbirliği yapılması, 

 Yabancı olan öğrencilerimiz için İl Göç Dairesinden uyumu ile ilgili yardımlar 
sağlanması, 

Tarih  Öğrencilerden heyetler oluşturarak Liselere gidip öğrencilerin tarih konusundaki 
ilgilerini artırmaya yönelik faaliyetler yürütmesi

Türk Dili ve 
Edebiyatı -

FAKÜLTE 
GENEL
SONUÇ

1. Arkeoloji Bölümü Kibyra kazısı topluma hizmet alanında devam etmektedir.

2. Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazısı.

3. Biyoloji Bölümü tarafından Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan 
projeler, toplantılar ve raporlar.

4. Diğer bölümlerimizin yapmak istedikleri ders, kurs ve işbirliği protokolleri 
topluma hizmet konusunda yapılması düşünülen uygulamalardır.

22.01.2020

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
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DANIŞMANLIK PROF. DR. TAMER ALBAYRAK Gölhisar Belediye Başkanlığı uhdesinde 15/2017-05 izin numaralı, toplam 26,23 hektarlık alanın

hidrojeoloji/botanik/zoolojik etüt konularında değerlendirme raporu hazırlama işi.

9

DANIŞMANLIK DR. ÖĞR. ÜYESİ İ. İSKENDER SOYASLAN
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'ne 4 Nisan-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında
"Türkiye Doğal Taş Potansiyeli, Ekonomisi ve Çevresel Etkileşimleri" başlıklı projede
 danışmanlık hizmeti.

10
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ ÖĞR. GÖR. RAŞİT ACAR İngilizce Zamanı Dil Okulları Burdur Temsilciliğine ve Salih ÜNAL Özel Eğitim Kurumu'na

verilen
"Müşteri İlişkileri ve İkna Yöntemi" eğitimi hizmeti.

11
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ ÖĞR. GÖR. GÜRSEL AYRAK İngilizce Zamanı Dil Okulları Burdur Temsilciliğine verilen

 "İngilizceye Yönelik Terimler ve Eğitim Alan Bilgisi" eğitimi hizmeti.

12
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ DOÇ. DR. ÖZLEM TAGAY Akansel Eğitim Danışmanlık firması tarafından düzenlenen eğtim seminerlerinde ders hizmeti.

13 EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ PROF. DR. ZEYNEP KARATAŞ Akansel Eğitim Danışmanlık Firması tarafından verilen eğitim seminerinde ders hizmeti.

14

DANIŞMANLIK DOÇ. DR. NESLİHAN BALPINAR
Gölhisar Gölü sulak alan tampon bölge sınırları içerisinde ortaya çıkan havuzların aynalı sazan
balığı
yetiştiriciliğinde kullanılabilmesi için "Sulak Alan Ekosistem Değerlendirme Raporu"
hazırlanması hizmeti

15
DANIŞMANLIK PROF. DR. DURMUŞ ACAR BAKA 2019 yılı mali destek programı kapsamında değerlendirme komitesi üyeliği.

16
DANIŞMANLIK DOÇ. DR. HATİCE SEZEN Cemre Sanat Evi Müzik Kursunda 7-15 yaş arası öğrencilere danışmanlık

17
DANIŞMANLIK DOÇ. DR. HÜLYA YAZICI Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde

 2019 yılı sonuna kadar yapılacak çalışmalarda akademik danışmanlık hizmeti.

18
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ PROF. DR. AYHAN ATA Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na Suni Tohumlama Kursunda eğitim hizmeti

19
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞÜKRÜ GÜNGÖR Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na Suni Tohumlama Kursunda eğitim hizmeti

20
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED ENES İNANÇ Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na Suni Tohumlama Kursunda eğitim hizmeti
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MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DIŞ PAYDAŞLAR 2019 YILI TOPLANTISI SONUÇ 

RAPORU

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dış Paydaşlar Toplantısı Fakültemizdeki bölümler hakkındaki çeşitli 
konularda bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak ve tavsiye niteliğinde kararlar almak amacıyla 
23/12/2019 Pazartesi günü Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA başkanlığında 
gerçekleştirilmiştir.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, Fakülte bölümlerindeki öğrenci sayıları ve 2019 yılı 
ÖSYM öğrenci tercihinde yaşanan sayısal azalmalarla ilgili bilgi vermiştir. İlgili bölüm başkanları ülke 
genelindeki üniversitelerde kontenjan azalmasında yaşanan problemlerin sebepleri hakkında bilgi 
paylaşımında bulunmuştur.

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, Gıda Mühendisliği Bölümünde öğrenci 
sayısının yıllar geçtikçe azaldığını en son yılda Bölümlerine hiçbir tercih olmadığını, 13 Üniversitenin 
Gıda Mühendisliği Bölümlerinde kontenjanlarını dolmadığı ve 5 Üniversitede sıfır tercih olduğunu ve 
hatta bölgemiz içindeki 2006 yılı öncesinde kurulan üniversitelerde bile tercih oranının %30 bandında 
kaldığını belirtmiştir. Bunun nedenlerinin ise kamuda Gıda Mühendisliği mezunlarının istihdam sıkıntısı 
ile özel sektörde asgari ücret ile mezunlarına iş teklifi yapıldığını aktarmıştır. Ayrıca öğrencilerin Burdur 
ilinde staj yapmada sorun yaşadığını, bununla ilgili olarak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 
büyük bir firma ile İntörnlük (dönemlik staj) yapabilme imkanı arandığını, fakat ilgili firma sahibinin iş 
yerinde öğrenci ile yaşadıkları bazı sorunlar nedeniyle olumsuz karşılandıklarını aktarmıştır. Gaziantep 
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu mezunu öğrencilerinden 
ara eleman konusunda fabrikalara istihdam sağlanarak bu okullara olan ilgini artmıştır. Gıda üretimi, 
yapan fabrikaların şu anda Gıda Mühendisi yerine kimyager, biyolog ile gıda teknikerlerinin 
çalıştırabildiklerini ve bazen Gıda Mühendisi tercih bile etmedikleri anlaşılmıştır.

Mezun öğrenciler adına söz alan Sena KÜÇÜKERDEM, öğrencilerin Gıda Mühendisliği Bölümünü 
tanıyarak bilerek girmediğini şu anda 300 bin tercih ile Bölüme giren öğrencinin ne beklediğini ne 
istediğini bilmeden tercih yaptığını sonradan da sıkıntı yaşadığını ve Burdur ilinde staj imkanı 
bulamadıklarını, bu nedenle mecburen başka illere staja gitmek zorunda oldukları konusunu 
belirtmiştir. Sena KÜÇÜKERDEM, kendisinin halen 58.Piyade Alayı’nda çalıştığını, bölümde okurken 
sadece tahıl dersi aldıklarını ama baharat dersi almadıklarını, dersi açtırmak istediklerini, fakat sorun 
yaşandığını bahsetmiştir.  Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, Gıda Mühendisliği 
Bölümünde 5 Öğretim Üyesi olduğu için, seçmeli ders açmak istedikleri halde ders yükleri nedeniyle 
istenen dersin açılamadığını belirtmiştir.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, Gıda Mühendisliği bölümünün gerek akademisyen, 
gerekse laboratuvar imkânları olarak fakültenin en eski ve en iyi durumda bölümü olduğunu, fakat 
devletin istihdam olanakları nedeniyle öğrencilerin bu bölümü tercih etmediğini ve benzer sorunun 
diğer mühendislik bölümlerinde de olduğu belirtmiştir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne bu yıl öğrenci alımının yapılmadığı, öğrencilerin en büyük 
sıkıntılarının herhangi bir meslek odalarının olmaması olduğu belirtilmiş ve imza yetkisi verilmediği için 
bu işin çözülemeyeceğini düşünen öğrencilerin okulu bıraktıkları gözlemlenmiştir. Mezunlarının 
çoğunun yüksek lisansa yöneldikleri, bazılarının ise özel sektörde iş bulabildikleri belirtilmiştir.  Enerji 
Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar GÜNGÖR bunlara ek olarak, 2006 öncesi 
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kurulan üniversiteler ile 2006 sonrası kurulan üniversiteler arasında farkın fazla açıldığını söylemiştir. 
Ayrıca, Burdur ilinde bölümlerine sanayi desteği olmadığını, öğrencilerinin ilgili alanı olmadığından staj 
uygulamasında sorun yaşanıldığını belirtmiştir. YÖK’ün öğrenci kontenjanlarını sınırlaması getirmesi 
gerektiğini belirten Prof. Dr. Tayyar GÜNGÖR, ayrıca öğrencilerimizin lisans diploması yanında çift ana 
dal veya yan dal yapmalarının kaçınılmaz olduğunu söylemiştir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK, son yıllarda kontenjan konusunda sıkıntı 
yaşanmakta olduğunu ve fakülte binasının henüz bitmemesinden dolayı fiziki ortam ve laboratuvar 
sıkıntısı yaşandığını belirtmiştir. Türkiye mermer ihracatının %39’luk oranının Burdur ilinden 
karşılandığı Burdur’da faaliyet gösteren bazı firmalar ile teknolojik işbirliği yapıldığını ve MAKÜ 
Teknokent’te 1 öğretim üyelerinin faaliyetinin olduğunu ifade etmiştir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
ile işbirliği içindeki olunan bir firmanın öğrencilere uzaktan eğitim ile ders verdiğini belirten Doç. Dr. Ali 
Hakan IŞIK bölüm olarak birçok firma ile yoğun bir işbirliği içinde olduklarını söylemiştir. Ayrıca 
toplantıda, üniversitemizde kullanılan öğrenci bilgi sistemi yazılımının istenirse üniversite personelince 
yapılabileceğini ve mühendislik barajının artırılmasının şart olduğunu dile getirmiştir.

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet UYUMAZ, bölümlerinde 3. sınıfların öğrenim 
görmekte olduğunu, bu yıl kontenjanda sıkıntı yaşandığını belirtmiştir. Burdur ilinde sanayici tarafından 
gerekli cihaz ve makine desteği verilmediğini, babadan oğula giden bir işletme anlayışı ile daha ucuz 
makine ile üretime devam edildiğini, bununda sıkıntılı bir süreç olduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet 
UYUMAZ, YÖK’ün ihtisas üniversiteleri uygulamasını yapması gerektiğini, Burdur’un özelliklerine göre 
bölümlerin açılması gerektiğini söylemiştir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ bölümlerinde yüksek 
kontenjan sorunu olduğunu belirtmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden toplantıya katılan 
Elektrik-Elektronik Mühendis Abdullah TURGUT okullarda Linux işletim sistemi kullanılması gerektiğini, 
bu konuda Linux işletim sisteminin kullanımına yönelik olarak kurs ve seminerler açılabileceğini 
söylemiştir.

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Alp KÜÇÜKOSMANOĞLU, Türkiye’deki sektör bazlı 
olarak İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih talebinin son yıllarda azalmakta olduğunu söylemiştir.

Toplantı sonucunda, Üniversite Sanayi İşbirliğinin arttırılması amacıyla İlimiz Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan firma temsilcileri ile Bölüm Başkanlarımızın birebir görüşme yapabileceği bir 
etkinliğin planlanması, ilgili firmalara Üniversitemiz bünyesinde bulunan Teknokent faaliyetleri 
hakkından bilgilendirme yapılarak, öğrencilerimizin Teknokent’te ve özel sektöre bağlı işyerlerinde 
istihdam imkanlarının arttırılması konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Danışma Kurulunun çalışmasına dair çeşitli stratejilerin görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerin 
ardından sona ermiştir.



.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ DIŞ PAYDAŞ 2019 YILI 

TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

(ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ VE MEZUN ÖĞRENCİLER)

Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA Başkanlığında 23.12.2019 tarihinde yapılan Birim Danışma Kurulu 
toplantısında  öğrenci temsilcisi ve mezun öğrenciler aşağıdaki fikir ve düşüncelerini 
paylaşmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği 
mezunumuz yıllar önce Gıda Mühendisliği Bölümüne bölümü tanıyarak bilerek girmediğini şu 
anda 300 bin tercih ile Bölüme giren öğrencinin ne beklediğini ne istediğini bilmeden tercih 
yaptığını sonradan da sıkıntı yaşadığını ve Burdur ilinde Staj imkanı bulamadığı mecburen 
başkaca illerde staja gitmek zorunda oldukları konusunda şikayetini dile getirmiştir. 
Mezunların çoğunun 58.Piyade alayda çalıştığını  sadece tahıl dersi aldıklarını baharat dersi 
almadıklarını dersi açtırmak isteklerini olduğunu  fakat Bölümdeki Öğretim Üyelerinin ders 
yüklerinden dolayı seçmeli derslerin çok sayıda açılma imkanı olmadığını bildikleri görüşünü 
aktarmışlardır.

Mimarlık Bölümünde yüksek kontenjan ve Proje sınıflarının büyük hacimli olmadığından dolayı 
Öğretim Görevlilerinin öğrencilerle bire bir ilgilenme ve zaman ayırma konusunda sıkıntıları 
olarak mezun olduklarını yıllar geçtikçe de öğrencilerin tercihleri konusunda aradaki makasın 
açıldığı 100 Bininci öğrenci ile 230 bininci öğrencinin aynı anlama kapasitesinde olmadığını dile 
getirmişlerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerin staj konusunda sıkıntıları olmadığı her firma 
ile irtibat kurdukları bu konuda Fakülte öğrencilerine firmaların gerekli kolaylığı sağladığı fakat 
son 2 yıldır ülkedeki inşaat ve yapı sektörünün durumu neticesinde öğrencilerin bölümü tercih 
noktasında Belli başlı üst seviyedeki Üniversiteler haricinde tüm İnşaat Mühendisliği 
Bölümlerinde tercih edilebilirlik oranının azaldığı sıkıntısı anlatılmıştır.

Danışma Kurulunun çalışmasına dair çeşitli stratejilerin görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerin 
ardından sona ermiştir
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