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03.04.2013 ÇarĢamba günü saat 12:30 da JFM Bölüm kurulu Prof. Dr. Levent Gülen’in 

baĢkanlığında toplanmıĢ ve aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır. 
 

1. MÜDEK komisyonunun bölümümüz hakkında verdiği kararlar ele alınmıĢtır. Buna göre 

geçmiĢte verilen zayıflık kararları kalkmıĢ ve bu yıl hiç bir konuda bölümümüz hakkında 

zayıflık kararı verilmemiĢtir. 
 

2. Ancak bazı kaygı durumları belirtilmiĢtir. Bunlardan birisi öğrenci danıĢmanlıklarının 

öğrenci sayılarının çok olması nedeniyle yetersiz kalabileceği durumudur. Bu durumum 

iyileĢtirilmesi amacıyla her dönemin 3. Haftası öğrencilerle danıĢmanların toplantı yapmasına 

karar verilmiĢtir. Her öğretim üyesi her öğrenci ile ayırt etmeksizin görüĢtüğü için bunları da 

kanıt olarak MÜDEK komisyonuna belirtilmesi gereği konuĢularak, her öğretim üyesinin 

görüĢtüğü öğrencileri adı soyadı ve görüĢtüğü konu ile ilgili olarak bir liste hazırlayıp sene  

sonuna kadar bu listeleri dosyalamaları uygun görüldü. 

 

3. 1. Öğr ve 2. Öğr öğrencileri için ayrı ayrı danıĢman listesi hazırlandı, öğretim görevlisi ve 

araĢtırma görevlilerinin onayına sunularak kabul edildi. 

 

4. Program eğitim çıktılarının uygun aralıklarla değerlendirilmesi  için de yeni öğrenim çıktı 

anketleri hazırlandı ve öğretim türleri belirlendi. Bu anketler vizelerden sonraki haftada her 

öğretim üyesinin kendi derslerinde 5-10 dk ayırarak ders saatlerimizde uygulanması kararı alındı 

ve bu sonuçların 30 gün cevaplarına eklenmesi kararı alındı. 

 

5. Endüstri Mühendisliğinden alınan ve güncellenen program çıktıları EXCEL programı tanıtımı 

için yine Endüstri mühendisliğinden birkaç öğretim üyesi davet edilecek ve bu değerlendirmenin 

tüm dersler için düzenli olarak yapılması kararlaĢtırıldı. 

 

6. Çok disiplinli çalıĢmaların arttırılması için üniversite ortak seçimli derslerin yanı sıra ikinci 

dönemde açılmak üzere ‘’Fakülte Ortak Seçimli’ derslerinin Senatoda ve Fakülte Yönetim 

Kurulunda dile getirilmesi konuĢuldu. 

 

7. Sürekli iyileĢtirme sürecinde Yrd. Doç. Dr. Can KARAVUL, Yrd. Doç. Dr. ġefik 

RAMAZANOĞLU ve Prof. Dr. Levent GÜLEN hocalarımızın yaptığı teknik gezi faaliyetlerinin 

de dosyalanıp 30 gün cevaplarına eklenmesine karar verildi. 

 

 

 

 



8. Eğitim planında ise; MÜDEK komisyonu tarafından Jeofizik Mühendisliği Tasarımı dersi ve 

Bitirme çalıĢmaları nedeniyle uygulama alanında daha önce belirlenen zayıflık kaygıya 

dönüĢtürülmüĢtür. Bunun da iyileĢtirilmesi için bölümümüz kampüs içerisinde, Minibüs 

durakları yanı, ya da Hatıra Ormanı yanındaki arazide bir Jeofizik Parkı oluĢturma kararı 

almıĢtır. Bunun için bölüm baĢkanımız Prof. Dr. Levent GÜLEN tarafından Yrd. Doç. Dr. Can 

KARAVUL ve Yrd. Doç. Dr. Günay BEYHAN hocalarımızdan gerekli altyapı çalıĢmaları için 

proje hazırlamaları istenmiĢtir.  

 

9. Bölüm ve MÜDEK Anket ve Değerlendirme komisyonlarının birleĢtirilmesine karar 

verilmiĢtir. 

 

10. Jeofizik Mühendisliğine GiriĢ dersinin tüm bölüm öğretim üyeleri tarafından verilmesi kararı 

görüĢüldü. Bu sayede hem birinci sınıf öğrencileri ve hocalar birbirlerini tanımıĢ olacak ve hem 

de dersin bölümleri her hocanın kendi uzmanlık alanı konusunun iĢlenmesiyle verilecek. 

 

11. Paket programların toplu öğretilmesi hususunda öğrenci temsilcisi Özkan AltınıĢık’tan 

öğrenci kulüpleri kurarak (SURFER kulübü, GMT kulübü gibi) önderlik yaptığı takdirde 

bölümümüz tarafından her türlü desteğin verileceği kararı alındı. 

 

12. Teknik Seçmeli dersler havuzuna Yapı Jeofiziği dersi konulması kararı alındı ve dersi 

verecek hocalardan bir komisyon oluĢturulması istendi. Komisyonu oluĢturacak hocalarımızın  

Yrd. Doç. Dr. Can KARAVUL, Yrd. Doç. Dr.  Ayhan KESKĠNSEZER, Yrd. Doç. Dr. Güney 

BEYHAN, Yrd. Doç. Dr. Fikret KURNAZ ve ArĢ. Gör. Ali Silahtar olmasına karar verildi. 

 

13. Liderlik anketlerinin doldurulup teslim edilmesine karar verildi. 
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