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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel olarak çıkardığı 17.9.1943 tarih
ve 4492 Sayılı Kanun'la Ankara Fen Fakültesi adı ile kuruldu. Gazi
Terbiye Enstitüsü binasında (şimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlük binası)
eğitim‐öğretime başladı. Başlangıçta Fizik (1943), Matematik (1943),
Kimya (1943) ve Astronomi (1944) Enstitüleri’nden oluşmaktaydı.
1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi’ne katıldı. 40’lı yılların
ortasında, Ankara Teknik Üniversitesi olarak “2. Ulusal Mimarlık
Akımı”nın öncülerinden Sedad Hakkı ELDEM tarafından tasarlanan ve
Kültür Bakanlığı'nca tarihi eser olarak korunan şu andaki ikonik
binalarına, 1950‐51 eğitim‐öğretim dönemi başında taşındı.

Ulu Önder Atatürk'ün direktifleriyle modern Türkiye'nin kurulması
sırasında, Fen ve Mühendislik alanlarında ülkenin ihtiyacı olan beyin
gücünün yetiştirilmesi, yeni sanayi kollarının oluşturulması ve
geliştirilmesi amacıyla Anadolu'nun ortasında kurulan Fen Fakültemiz,
bu tarihi görevini başarı ile yerine getirmiştir. Ülkemizde kurulan diğer
üniversitelerin Fen ve Mühendislik bölümlerinin oluşturulmasında hem
öğretim elemanı hem de fiziki altyapı açısından çok önemli katkılarda
bulunmuştur. Diğer yandan gerçekleştirdiği sürekli reformlarla, lisans
ve lisansüstü öğretim programlarını yenileyerek temel bilimler
alanındaki geleneksel yapıya ek olarak yeni araştırma alanları
geliştirmiş, üniversitemizin yenilikçi misyonuna başarılı katkılar
sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

Misyon
Aklı ve bilimi rehber edinen, araştıran, inceleyen, doğa ve toplum
olaylarını neden‐sonuç ilişkisine göre yorumlayan, analitik düşünen,
sosyal bilince sahip, yeniliğe ve değişime açık evrensel normlarda
temel bilgilerle donatılmış entelektüel mezunlar yetiştirmek.

Vizyon
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Fen Fakültesi olma bilinciyle, temel bilimler
alanında bilim ve teknolojinin gelişmesine, ülke kalkınmasına, modern
eğitim‐öğretim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasına
sağladığımız katkıları sürdürmek, nitelikli bilgi, proje ve teknoloji
üreterek dünyada tanınan saygın bir eğitim ve araştırma kurumu
olmaktır.

Eğitim - Öğretim

BÖLÜMLER
 Astronomi ve Uzay Bilimleri
 Biyoloji
 Fizik

 İstatistik
 Kimya
 Matematik

Fakültemizde ayrıca Biyoloji, Kimya ve Matematik bölümleri tarafından
uygulanan %100 İngilizce programlar da mevcuttur.
DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Fakültemiz bölümlerinin yurtdışı için ERASMUS, yurtiçinde ise FARABİ
değişim programları kapsamında çok sayıda ikili işbirliği anlaşmaları
bulunmaktadır. Koşulları sağlayan öğrenciler lisans öğrenimlerinin bir
kısmı için anlaşmalı bu bölümlere gidebilmektedirler:
http://www.erasmus.ankara.edu.tr/
http://farabi.ankara.edu.tr/

AKREDİTASYON
Fakültemizin eğitim programları, Bologna Süreci ile uyumlu Avrupa ve
Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi’nde yapılandırılmış olup,
Nisan 2015’de başlayan FEDEK ulusal akreditasyon çalışmaları
kapsamında 30 Nisan 2016 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile akredite
olmuştur.
Lisans Eğitim Programları Bologna Bilgi Sistemi için:
http://bbs.ankara.edu.tr/bolumler.aspx?pno=2

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
http://astronomy.science.ankara.edu.tr/

Yıldız Bilimi anlamına gelen ve Temel Bilimler’in atası olan Astronomi
(Gökbilim), evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini,
kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan
etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı için kullanılan
inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birkaç dala
ayrılır. Temel Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri bu dalların
başlıcalarıdır. Pozitif bir bilim dalı olan Astronominin astroloji ile hiç bir
ilgisi yoktur.
TARİHÇE
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nün kökeni, Ankara Fen Fakültesi
bünyesinde 1944 yılında kurulan "Astronomi Enstitüsü"ne
dayanmaktadır. Matematik bölümü öğrencilerine astronomi alanında
yandal eğitimi verme amacıyla açılan bu enstitü eğitim‐öğretim
faaliyetlerine Gazi Eğitim Enstitüsü ana binasında, Prof. Dr. Okyay
Kabakçıoğlu yönetiminde başlamış ve 1950‐51 öğretim yılında yapımı
tamamlanan bugünkü Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi binalarına
taşınmıştır. Enstitü’nün en hızlı gelişimi, başına 1954 yılında Hollandalı
Prof. Dr. Egbert Adriaan KREIKEN'in getirilmesiyle yaşanmıştır.
Astronomi Enstitüsü’nün adı 1965 yılında Astronomi Kürsüsü, 1974
yılında ise Astronomi Bölümü olarak değiştirilmiş; 1976 yılında
çıkarılan bir başka yönetmelikle o zamana kadar yandal olarak eğitim‐
öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren bölüm, 4 yıllık örgün
öğretim yapan bölümlerin arasına katılmıştır. 1982 YÖK yasası ile
Astronomi ve Uzay Bilimleri adını alan bölüm, Genel Astronomi ve
Astrofizik Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

EĞİTİM
Bölümümüz, Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri’nde temel bilgileri
içeren 4 yıllık bir lisans öğretimi sunar. Lisans öğretim programına her
yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır.
Program derslerinin ilk yıla ait kısmı temel matematik ve fizik
derslerinden oluşur. Takip eden yıllarda daha çok branş ağırlıklı dersler
verilmektedir. Astronomi öğrencileri teorik olarak gördükleri bazı
derslerin uygulamalarını Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde
bulunan teleskoplarla yapmaktadır. Lisans programını başarıyla
tamamlayan öğrencilere “Astronom” unvanı ile lisans diploması verilir.
Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde okumakta olan öğrenciler
başarı düzeylerine bağlı olarak aynı anda başka bir bölümü Çift Anadal
ya da Yandal eğitimi kapsamında seçebilmektedirler.

Bölümümüz lisans programlarından başarıyla mezun olan öğrenciler
alanlarında kendilerini geliştirmek, uzmanlaşmak ve bilim insanları
olabilmek için A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Astronomi ve Uzay
Bilimleri Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim‐öğretim programlarına
kayıt yaptırabilirler. Bölümümüzde tezli yüksek lisans ve doktora
programları yürütülmektedir.

ARAŞTIRMA
Bölümümüzde çalışan öğretim üyeleri ve yardımcıları, ağırlıklı olarak
Yıldız Astrofiziği’nin alt konularında bilimsel araştırmalarını ve
lisansüstü tez yönetim çalışmalarını sürdürmektedirler. Yıldız
Atmosferleri, Değişen Yıldızlar, Soğuk Yıldızlar ve Yıldızlarda Manyetik
Aktivite, Etkileşen Çift Yıldızlar, Güneş Sistemi Dışı Gezegenler ve
Zonklayan Yıldızlar temel araştırma başlıkları olarak sıralanabilir.

ASTRONOMLARIN ÇALIŞMA ALANLARI
Bölümümüzden başarıyla mezun olan öğrenciler, üniversitelerin Fen
Bilimleri Enstitülerinde Astronomi, Matematik ve Fizik dallarının yanı
sıra bazı mühendislik branşlarında da yüksek lisans ve doktora
öğrenimi yapabilmekte ve bu öğrenimleri sırasında ilgili birimlerde
araştırma görevlisi, uzman gibi kadrolarda çalışabilmektedirler.
Lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlar ilgili üniversite
bölümlerinde Öğretim Üyesi olabilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerin
Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Pedagojik Formasyon Sertifikası alma
imkanı bulan bölüm mezunları Matematik ve Fizik öğretmenliği
yapabilmektedir. Genelde mezunların iş bulma olasılıkları, birkaç bilim
dalında uygulamalı bilgiye sahip olmaları sebebiyle oldukça yüksektir.
Mezunlarımız, genellikle Eğitim, Bilişim, İletişim ve Uydu ve Uzay
Teknolojileri sektörlerinin çeşitli iş sahalarında çalışmaktadırlar.

Biyoloji Bölümü
http://biology.science.ankara.edu.tr/

Biyoloji bilimi, canlı sistemlerin temel bilimi olup, canlılarla ilgili
araştırmalar yapar. Canlıların gelişimi, evrimi, kalıtımı, fizyolojisi,
ekolojisi, korunması, tanı ve sınıflandırılması, davranışlarını ve bu
özelliklere etki eden faktörlerin neden ve sonuç ilişkilerini araştırır ve
tanımlar.
TARİHÇE
Bölüm, 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) bünyesinde, FKB
eğitimi yapan Zooloji ve Botanik kürsüleri olarak kurulmuştur. 1948‐49
öğrenim yılında, Tabiiye dalı olarak üçlü lisans eğitimi yaptırmak amacı
ile Fen Fakültesi’ne nakledilmiş ve aynı yıl Botanik (Kurucuları: Prof. Dr.
Krause, Dr. Hikmet Ahmet Birand, Dr. Salahattin Fehmi Kuntay),
Zooloji (Kurucuları: Prof. Dr. Wolterek, Dr. Mithat Ali Tolunay) ve
Jeoloji Enstitüleri kurulmuştur. Tabiiye eğitimi üçlü lisans dalında 1965
yılına kadar sürmüş, 1968 yılında ikili bilim lisansı olarak
değiştirilmiştir. 1983 yılında 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu ile
Botanik ve Zooloji Kürsüleri birleştirilerek bugünkü Biyoloji Bölümü
halini almıştır. Günümüzde Türkçe ve İngilizce lisans programı altında
eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bölümümüzün akademik yapılanması; Botanik, Ekoloji ve Çevre
Biyolojisi, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji,
Biyoteknoloji ve Zooloji olmak üzere 7 anabilim dalından oluşmaktadır.

EĞİTİM
Bölümümüz, temel biyoloji bilgilerini içeren 4 yıllık bir lisans öğretimi
sunar. Türkçe lisans öğretim programına her yıl yaklaşık 90, İngilizce
programa ise yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır.
Programın öncelikli amacı; mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve
biyokimya gibi temel biyolojik bilimleri, insan ve çevre yararına olan
oluşumlarda kullanmak üzere nitelikli eğitim‐öğretim hizmeti
sunmaktır. Bu amaç için programın hedefleri arasında, ülkemizin
öncelikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, doğaya ve çevreye
duyarlılık çerçevesinde, biyoloji temelli teknolojilerin öğretilmesi ve
uygulanması gelmektedir. Bunun yanı sıra, katma değeri yüksek
uygulamalı araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek de
programımızın hedefleri arasındadır.

Bölüm öğrencilerimiz başarı düzeylerine bağlı olarak aynı anda, Çift
Anadal ya da Yandal eğitimi kapsamında diğer bölüm programlarında
da eğitim alabilmekte, çift diploma veya yandal sertifikası sahibi
olabilmektedirler.
Bölümümüz dünyadaki pek çok üniversitenin biyoloji bölümleriyle
ERASMUS kapsamında ikili işbirliğine girmiştir. Öğrencilerimiz;
ERASMUS Programı kapsamında, lisans eğitimlerinin bir kısmını ve
stajlarını,
anlaşmalı
olduğumuz
Avrupa
Üniversitelerinde
sürdürebilmektedir. Bu üniversitelerin güncel listesi Ankara
Üniversitesi AB eğitim programları koordinatörlüğü internet
sayfasından takip edilebilmektedir.

FARABİ Değişim Programı kapsamında, anlaşmalı olduğumuz
Türkiye’deki diğer üniversitelerde lisans eğitimlerinin bir bölümü
gerçekleştirilebilmektedir.
Bölümümüzde,
uluslararası
eğitim
verilmektedir. Özellikle Afrika ülkelerinden, Azerbaycan ve diğer Türki
Cumhuriyetlerinden öğrencilerimiz bulunmaktadır.

Biyoloji bölümümüz, nitelikli ve deneyimli öğretim üyesi kadrosunun
rehberliğinde ve çağdaş alt yapı ve donanım ile lisans ve lisansüstü
(tezli yüksek lisans, doktora, birleştirilmiş yüksek lisans– doktora)
eğitim‐öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren ve denetleyen bir
program sunmaktadır.

BÖLÜM BÜNYESİNDEKİ DİĞER BİRİMLER





Herbaryum ANK (Herbarium Turcicum)
AUMAC – Memeliler Araştırma Kolleksiyonu
Zooloji Müzesi
Seralar

BİYOLOJİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI
• Biyologlar, Sağlık kurum ve kuruluşlarında hematoloji,
endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bakteriyoloji,
parazitoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, patoloji, histoloji,
sitoloji, embriyoloji, morfoloji, toksikoloji, metabolizma,
biyoistatistik, tıbbi biyoloji, kan ve kan ürünleri, biyolojik ürünler,
infertilite laboratuvarları gibi alanlarda görev alır.
• Canlı organizmalar hakkında bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya
koymak, yeni ürünler, işlemler ve teknikler geliştirmek amacıyla
yapılan bilimsel araştırmalar ve araştırma‐geliştirme çalışmalarında
görev alır.
• Biyoteknolojik araştırma‐geliştirme çalışmalarında görev alır.
Piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım
faaliyetlerinde sorumlu müdür, satış ‐ tanıtım elemanı ve klinik
destek elemanı olarak, kalite yönetim birimi sorumlusu, kalite
kontrol birimi sorumlusu ve doku‐işleme birimi sorumlusu olarak
çalışabilirler.
• Üretim yerinde kimya veya sağlık alanında mesul müdür olarak, iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki
kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel,
kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve
analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş
Laboratuvarlarında “laboratuvar yöneticisi ve kalite yöneticisi”
olarak biyologlar da görev yapabilmektedir.
• Biyologlar kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı
olarak çalışabilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı
eğitim kurumlarında hijyen eğitimi verebilirler.
• İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası almış Biyologlar özel motorlu taşıt
sürücüleri kurslarında ilk yardım dersi verebilirler.

• Gıda kontrol laboratuvarlarında, hayvan hastalık ve hayvanın
yapısıyla ilgili teşhis ve analizlerini yapacak laboratuvarlarda, teknik
hizmet kadrosunda, Çevre görevlisi belgesini alan Biyologlar
toplama‐ayırma tesislerde, tehlikeli atıkların dışındaki ara depolama
tesislerinde çevre görevlisi olarak, yetkilendirilmiş özel
laboratuvarlarda, gıda ve yem işletmelerinde, terapötik aferez
merkezlerinde teknik sorumlu veya diğer sağlık personeli olarak
çalışabilirler.
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası
hazırlayan şirketlerde, kozmetik ürünler üreten imalathane ve
fabrikalarda Sorumlu Teknik Eleman olarak, doğal mineralli su
tesislerinde mesul müdür olarak, ilkyardım eğitim merkezlerinde
mesul müdür veya ilkyardım eğitmeni olarak çalışabilirler.
• Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nden doku kültürü
ile tohumluk üretici belgesi alarak doku kültürü ile tohumluk
üreticisi iş yeri açabilirler.

Fizik Bölümü
http://physics.science.ankara.edu.tr/

Fizik bilimi, doğa olaylarının neden ve sonuçlarını, temel doğa yasaları
ile inceleyen ve bu yasaları matematik diliyle ifade eden bilim dalıdır.
Kuramsal öngörüler ile deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan
temel bir bilim dalıdır.
TARİHÇE
Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü 1943 yılında kurulan ve
Cumhuriyetimizin ilk Fen Fakültesi olan Fakültemizin ilk bölümlerinden
birisidir. Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Bölümü’ne 1 numaralı öğrenci
olarak kaydolmuştur. Parlak bir öğrenci olan İnönü 1947 yılında
bölümümüzden mezun olmuş ve bilimsel çalışmalarıyla dünyanın sayılı
fizikçileri arasına girmiştir. Bölümümüz, 1950 yılından sonra Tandoğan
Yerleşkesi B bloktaki bugünkü yerine taşınmıştır. Fizik Bölümü, 1966
yılında doktora ve 1969 yılında yüksek lisans yönetmelikleri ile
lisansüstü eğitimine başlamıştır. Fizik Bölümü, ülkemizdeki
üniversitelerin pek çoğunda Fizik Bölümlerinin kurulmasında ve bu
bölümlere öğretim üyesi yetiştirilmesinde çok önemli katkılarda
bulunmuştur.
Bölümümüz; Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği,
Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
olmak üzere 6 anabilim dalından oluşmaktadır.

EĞİTİM
Bölümümüz, temel fizik bilgilerini içeren 4 yıllık bir lisans öğretimi
sunar. Lisans öğretim programına her yıl yaklaşık 30 öğrenci
alınmaktadır.
Programın amacı, evrenin temel yasalarının fizik bilimi üzerine
kurulduğu göz önüne alındığında, temel matematik bilgisine sahip,
deneysel çalışmalara yatkın, bilimsel ilkelere ve kanıtlara dayanarak
değerlendirme yapabilen, fiziğin disiplinlerarası çalışmaların temel yapı
taşı olduğunun farkında olarak bilgi birikimini bilimin her alanında
kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir. Fizik Bölümü’nde dört yıllık
lisans eğitimi boyunca kuramsal dersler ile birlikte laboratuvar dersleri
de verilmektedir. Fizik Bölümü’nden mezun olanlar “Fizikçi” unvanına
sahip olurlar. Öğrencilerimiz Çift Anadal ve Yandal programlarından da
faydalanabilmektedir. Bölümümüze Yüksek Lisans ve Doktora
programları çerçevesinde lisansüstü eğitim de yapılmaktadır. Bir
Avrupa Birliği programı olan ERASMUS programı ile öğrencilerimiz
öğrenimlerinin bir kısmını ikili işbirliği anlaşmalarımız olan
üniversitelerde sürdürebilmektedirler.
LABORATUVARLARIMIZ
Mekanik Laboratuvarı
Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı
Optik Laboratuvarı
Kuantum Fiziği Laboratuvarı
İleri Fizik Laboratuvarı
Nükleer Fizik Laboratuvarı
Bilgisayar Laboratuvarı

ARAŞTIRMA
Araştırma gruplarımız hem teorik hem de deneysel konularda
çalışmaktadır. Parçacık Fiziği, Matematiksel Fizik, Yoğun Madde Fiziği,
Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği başlıca araştırma alanlarıdır.
Bölüm öğretim üyelerimiz yurtdışındaki önemli araştırma merkezleri
ile işbirliği yapmakta ve bu çalışmalarda aktif rol almaktadırlar.
Araştırma gruplarının çalışmaları TÜBİTAK ve DPT (Kalkınma Bakanlığı)
projeleri ile desteklenebilmektedir. Ankara Üniversitesi bünyesindeki
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü ve
Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde
yürütülen araştırma faaliyetlerinde bölüm öğretim üyelerimizin önemli
katkıları bulunmaktadır.

Bölüm öğrencilerimiz güneş arabası ve hidrojen arabası gibi proje
yarışmalarında üniversitemizi başarıyla temsil etmişlerdir.

Öğrencilerimizin ilerde çalışabileceği alanlar hakkında bilgilendirilmesi
ve yapılan araştırmaların yerinde görebilmesi açısından yararlı olan
teknik geziler düzenlemektedir. Bu teknik geziler kapsamında ziyaret
edilen kurumlar arasında Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi,
ROKETSAN, ASELSAN, SANAEM gibi önemli merkezler yer almaktadır.

2007 yılından beri bölümümüz bünyesinde düzenlenen seminerlerde,
kapsam olarak fizik ve alt disiplinleri ile ilgili güncel konular olduğu gibi
farklı disiplinlerden konuşmacılara da yer verilmektedir. Seminerler ile
ilgili duyurular bölüm WEB sayfası ve Fizik Bölümü haberleşme grubu
aracılığıyla yapılmaktadır.
FİZİK MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI
Temel bilimlerde okuyan öğrencilerin bir kısmı akademik kariyer
yapmayı tercih etmektedir. MEB ve YÖK bursları ile yurtdışında Yüksek
Lisans ve Doktora çalışması yapabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
TUBİTAK (Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi, Marmara Araştırma
Merkezi), Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Telekom, Aselsan, Roketsan,
Türk Standartları Enstitüsü gibi kuruluşlarda araştırmacı veya memur
olarak çalışabilirler. Hastanelerin radyoloji bölümlerinde (Medikal Fizik
alanında Yüksek Lisans yaptığı takdirde), firmaların kalite kontrol
laboratuvarlarında, bilgisayar firmalarında, teknik cihazların satış ve
servis şirketlerinde, elektronik ve sanayi alanında çalışan kuruluşlarda
ve bankalarda görev alabilirler.

İstatistik Bölümü
http://statistics.science.ankara.edu.tr/

İstatistik, rastgelelik içeren olaylar, sistemler ve süreçler hakkında
modeller kurmak, bu modellerin geçerliliğini sınamak ve modellerden
sonuç çıkarmak için gerekli bilgi ve yöntemleri sağlayan bir bilim
dalıdır. İstatistik, temel bilimler içinde yer alan bir disiplindir. Bilimsel
araştırmalarda olduğu kadar bilimi önemseyen, kamu ve özel
kuruluşlarda planlama safhasında öngörüler yapılırken, üretim
safhasında kalite ve süreç denetimi gerçekleştirilirken, kamuoyu ile
ilgili nüfus, sağlık, sosyal veya ekonomik araştırmalarda istatistik
vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir.
TARİHÇE
Gerek ulusal, gerekse uluslararası saygınlığı ile çalışkan, yaratıcı ve
çağdaş bir gençlik yetiştirmek amacıyla kurulan İstatistik Bölümü,
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nin en genç bölümüdür. İstatistik
Bölümü 1985 yılında Prof. Dr. Yalçın TUNCER öncülüğünde
kurulmuştur. Öncelikle Lisansüstü düzeyde eğitime başlayan bölüm
1990 yılında ise Lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Kurulduğu yıldan
günümüze kadar, güçlü akademik kadroya sahip, disiplinlerarası
çalışmalarda iyi ilişkiler kuran, istatistik eğitim ve öğretiminde kendine
özgü anlayışıyla lider olan bir bölümdür.
Bölümümüz; Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri, İstatistik Teorisi,
Uygulamalı İstatistik, İstatistiki Bilgi Sistemleri, Yöneylem Araştırması
ve Risk Analizi olmak üzere 6 anabilim dalından oluşmaktadır.

EĞİTİM
Bölümümüz, temel istatistik bilgilerini içeren 4 yıllık bir lisans öğretimi
sunar. Lisans öğretim programına her yıl yaklaşık 60 öğrenci
alınmaktadır.
İstatistik Bölümü, öğrencilerine analitik düşünme ve analiz edebilme
yeteneği kazandırırken, bilgisayar ve paket programlarının kullanımına
yönelik eğitimiyle de onların uygulama becerilerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Ayrıca, lisans eğitimleri süresince öğrencilerimize
kendi ilgi alanlarına yönelebilecek fırsatlar sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz, istatistik derslerinin yanı sıra, çağdaş eğitim
sistemlerinde olduğu gibi istatistik dışında, diğer fen ve sosyal bilim
alanlarından da seçmeli ders alma olanaklarına sahiptirler. İstatistik
Bölümü, tarihi Fen Fakültesi binasında yenilenen modern derslikleri ve
bilgisayar laboratuvarı ile eğitim öğretimini sürdürmektedir.

Öğrencilerimiz Çift Anadal ve Yandal programlarından da
faydalanabilmektedir. Bölümümüze Yüksek Lisans ve Doktora
programları çerçevesinde lisansüstü eğitim de yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz; ERASMUS programı ile yurtdışında, FARABİ
programıyla yurtiçinde olmak üzere öğrenimlerinin bir kısmını ikili
işbirliği anlaşmalarımız olan üniversitelerde sürdürebilmektedirler.

ARAŞTIRMA
Günümüzde araştırmaya yönelen ve bu araştırmalardan bilgi üreten
ülkelerin diğerlerine göre daha avantajlı ve daha egemen duruma
geldikleri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle araştırmalardan sonuçlar
çıkarmak, işlemek ve yorumlamak önemli hale gelmektedir. İstatistik,
bilginin derlenme, işlenme ve yorumlanma aşamalarının her birinde
yer almaktadır. Bilimsel araştırmalarda öne çıkan ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de istatistiğin önemli bir bilimsel disiplin olarak yerini
alacağı kuşkusuzdur. Bölümümüz güçlü bir akademik kadroya sahip
olup disiplinlerarası çalışmalarda iyi ilişkiler kurmayı başarabilen ve bu
bilinçe istatistiğin çeşitli alanlarında bilimsel üretimi yüksek olan, lider
bir bölümdür.
İSTATİSTİK MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI

Kimya Bölümü
http://chemistry.science.ankara.edu.tr/

Kimya, maddenin ve enerjinin her türlü etkileşim, değişim ve
dönüşümünü, çağdaş bilimsel metotlar kullanarak inceleyen bir bilim
dalıdır.
TARİHÇE
Kuruluş çalışmaları bizzat Atatürk tarafından başlatılmış olan Ankara
Fen Fakültesi’nin 1943 yılındaki açılışında "Genel Kimya Enstitüsü" adı
altında kurulmuş olan Kimya Bölümü’nde, öğretim ve araştırmalar
yabancı uyruklu profesörlerin öncülüğünde başlatılmıştır. Bölüm,
kendisinden sonra kurulan ODTÜ, Ege Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve
Selçuk Üniversitesi Kimya bölümlerinin kuruluş ve gelişmesinde
öğretim üyesi kaynağı olmuştur.
Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya ve
Biyokimya olmak üzere 5 anabilim dalından oluşan bölümümüz
günümüzde Türkçe ve İngilizce lisans programları ile eğitim ve
araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

EĞİTİM
Bölümümüz, temel kimya bilgilerini içeren 4 yıllık bir lisans öğretimi
sunar. Türkçe lisans öğretim programına her yıl yaklaşık 60, İngilizce
programa ise yaklaşık 20 öğrenci alınmaktadır.
Kimya lisans programımız, araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal
gereksinimlere yönelik çalışmalara destek veren bir anlayışı
benimseyerek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim ve araştırma
yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olarak kimya
endüstrisi ve ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan, alt yapısı güçlü, çağdaş,
yenilikçi, üstün işgücüne sahip ve bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini
özümsemiş Kimyagerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Lisans eğitim müfredatında; kuramsal, uygulama ve laboratuvar
ağırlıklı zorunlu derslerin yanı sıra çağdaş teknoloji ve bilimsel
araştırma yöntemlerini kapsayan seçimli derslere de yer verilmektedir.
Lisans eğitiminin tamamlanabilmesi için öğrencilerin, kimya alanında
faaliyet gösteren bir kamu veya özel kuruluşta iki ay süre ile staj da
yapması gerekmektedir. Böylelikle, öğrencilere kimyanın farklı
alanlarında uzmanlaşma olanağı verilerek, olası sorunları kavrama ve
kesin
olarak
çözebilme
yeteneklerinin
kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Başarılı öğrencilerimiz, FARABİ Değişim Programı kapsamında
anlaşmalı olduğumuz Türkiye’deki diğer üniversitelerde lisans
eğitimlerinin bir bölümü gerçekleştirebilmekte, ERASMUS Programı
kapsamında, lisans eğitimlerinin bir kısmını ve stajlarını, anlaşmalı
olduğumuz Avrupa Üniversitelerinde sürdürebilmektedir.
Kimya Bölümümüz, nitelikli ve deneyimli öğretim üyesi kadrosunun
rehberliğinde ve çağdaş altyapı ve donanım ile lisans ve lisansüstü
eğitim‐öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren ve denetleyen bir
program sunmaktadır.

ARAŞTIRMA
Kömürlerin gazlaştınlması ve sıvılaştırılması, yakıtlar, enzim
saflaştırması, enzim immobilizasyonu, süperkritik ekstraksiyon, organik
sentez, heterohalkalı bileşikler, florlu organik bileşikler, azo
boyarmaddeler, asimetrik sentez, organik elektrokimya, doku
mühendisliği, biyomalzemeler, rejeneratif tıp, kök hücreler,
nanobiyoteknoloji, yüzey kimyası ve adsorpsiyon, hidrotermal
karbonizasyon, nanoparçacık sentezi, kataliz, yenilenebilir enerji,
farmasötik preparatların ve biyolojik örneklerin voltametrik analizi,
elektrokimyasal sensörler, korozyon, biyosensör, biyokimya,
nanosensör, genosensor, imünosensor, iyon seçici elektrotlar, polimer
sentezi ve karakterizasyonu, aşı kopolimerler, polimer/kil
nanokompozitleri, fosfazenler ve fosfazen polimerleri, kimyada
bilgisayar uygulamaları, elektrokimyasal kaplama ve sensör çalışmaları
alanlarında bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmektedir.
KİMYA MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI
















Plastik Sanayisi
İlaç Sanayisi
Boya Sanayisi
Petrokimya
Metal Sanayisi
Tekstil Sanayisi
Seramik Sanayisi
Çimento Sanayisi
Deri Sanayisi
Gıda Sanayisi
Cam Sanayisi
Deterjan ve Sabun Sanayisi
Kozmetik Sanayisi
Çevre Analiz Laboratuvarları
Bilimsel Araştırma Kurumları

Matematik Bölümü
http://mathematics.science.ankara.edu.tr/

Matematik, akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup,
tümdengelimli ve tümevarımlı düşünce yolları ile, sayılar ve geometrik
şekiller gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları
inceleyen bir disiplindir. Bilimsel olan her şey bir matematik
formülasyon gerektirdiğinden Matematik, bilim ve teknolojinin
vazgeçilmez aracıdır. Matematik, yaşam kadar eski, yaşamla birlikte
gelişmiş ve insanlık tarihi ile koşut gelişim göstermiş en eski bilim
dallarından biridir.
TARİHÇE
1943 yılında kurulan Ankara Fen Fakültesi içinde, Matematik Enstitüsü
adıyla yer alan ve Gazi Eğitim Enstitüsü binasında eğitim‐öğretime
başlayan bölümümüz, 1952 yılında Ankara Üniversitesi Tandoğan
yerleşkesinde bulunan Fen Fakültesinin yeni binalarında bugünkü
yerini almış; hızla büyüyerek daha sonra açılan yeni üniversitelerin
gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur.
Bölümümüzün akademik yapılanması; Cebir ve Sayılar Teorisi,
Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Geometri,
Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı
Matematik olmak üzere 7 anabilim dalından oluşmaktadır.

EĞİTİM
Bölümümüz, temel matematik bilgilerini içeren 4 yıllık bir lisans
öğretimi sunar. Türkçe lisans öğretim programına her yıl yaklaşık 60,
İngilizce programa ise yine yaklaşık 60 öğrenci alınmaktadır.
Bölümümüz öğretim üyesi bakımından Türkiye üniversiteleri içinde en
geniş kadroya sahip bölümlerden biri olması avantajıyla, zorunlu
derslerin yanı sıra sunduğu geniş seçmeli ders spektrumu ile de
öğrencilerimize iyi bir eğitim olanağı sağlamaktadır. Zorunlu ve seçmeli
derslerden oluşan 240 AKTS’lik lisans programını tamamlayan
öğrenciler “Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Diploması” ve
“Matematikçi” unvanı alarak mezun olurlar. Bölümümüzde Türkçe
öğretimin yanı sıra, 2016‐2017 Eğitim‐Öğretim yılından itibaren, %100
İngilizce öğretim yapılmaya başlanmıştır.
Öğrencilerimiz Yandal ve Çift Anadal programlarından da
yararlanabilirler. Öğrencilerimiz en az 3 en fazla 12 ay süreyle Avrupa
ülkelerinde eğitim görme ve staj yapma olanağı sağlayan ERASMUS
öğrenci değişim programdan yararlanabilmektedirler. Ayrıca
bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri de verilmektedir.
ARAŞTIRMA
Türkiye’deki üniversiteler arasında matematiğin her branşında öğretim
elemanına sahip olan birkaç bölümden biri olarak, Reel ve Kompleks
Fonksiyonlar Teorisi, Fonksiyonel Analiz, Cebir ve Sayılar Teorisi,
Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik alanlarında yüksek lisans
ve doktora çalışmaları yanında çeşitli dallarda bilimsel araştırmalar da
yürütülmektedir.

MATEMATİK MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI
Mezunlarımızın en önemli çalışma alanlarından biri akademisyenliktir.
Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olup yüksek lisans
ve doktorasını yine bu bölümde veya diğer üniversitelerde bitirerek
çeşitli üniversitelerde Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak
çalışan öğretim üyeleri mevcuttur.
Matematik eğitimi bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel
bilgi ve beceriyi kazandırdığından, mezunlarımız kamu kuruluşlarında,
bakanlıklarda ve Genelkurmay Başkanlığı’nda programcılık, yazılım
mühendisliği, yazılım uzmanlığı ve bilgi işlem uzmanlığı, özel sektörde
ise iş analistliği, test mühendisliği, çözüm uzmanlığı ve yazılımcılık gibi
bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedir.
Matematikçiler, bankacılık ve finans sektörünün lokomotifi
konumundadır. Mezunlarımız arasında Türkiye’nin çeşitli bankalarında
ve finans çevrelerinde bankacı, müşteri temsilcisi, aktüerya uzmanı,
portföy yöneticisi ve müfettiş olarak çalışanlar mevcuttur. Ayrıca,
bölümde kazandıkları tecrübenin ışığında özel girişimcilik yapanlar ve
ticaretle uğraşanlar da vardır.
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ön gördüğü koşulları yerine
getirerek orta öğretimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak
çalışabilmektedir. Bölümümüzde iyi ve modern bir eğitim alan
mezunlarımız Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlik yaparak
gelecek nesilleri yetiştirmektedir.
Ayrıca pek çok mezunumuz MEB, YÖK, TÜBİTAK gibi kurumların
burslarından faydalanarak yurt dışında yüksek lisans ve doktora
yapabilmektedirler.

Fakültemizde
Sosyal, Kültürel ve Fiziki Olanaklar
KÜTÜPHANE
Fakültemizin Eğitim‐Öğretim amaçlarını destekleyen kütüphanemiz;
bilginin elde edilmesi, geliştirilmesi, sorgulanması, özümsenmesi ve
paylaşılmasında önemli hizmetler vermektedir. 1946 yılında bölüm
kütüphaneleri düzeyinde kolleksiyonu oluşmaya başlayan ve daha
sonra müstakil binasına gelen kütüphanemiz, 4 kattan oluşmaktadır.
1600m2'lik bir alanı kapsamaktadır. 2008 yılı sonunda, köklü bir bakım
ve onarım gören kütüphanemiz Ankara Üniversitesi Tandoğan
Yerleşkesi Öğrenme Merkezi adıyla; 56 kişilik Çok Amaçlı Salon, 48
kişilik İnternet Erişim Merkezi, 6 kişilik Tek Kişilik Çalışma Odası
eklenmesiyle hizmetlerini daha çağdaş bir ortama taşımıştır.
Kütüphane kesintisiz hizmet alanı prensibi ile kapılarını 24 saat
öğrencisine açık tutmaktadır.

SPOR
Öğrenciler ve Fakülte elemanları, bir çok spor dalında (futbol
basketbol, voleybol, tenis, yüzme) spor yapma olanağına sahiptir.
Fakülte bünyesinde kurulan çeşitli branşlardaki takımlarımız, her yıl
müsabakalara çıkmakta ve başarılı sonuçlar almaktadır.

SPOR ALANLARI
Fakültemiz yerleşkesi içinde
bulunan futbol sahası (1), tenis
kortları (5 açık, 1 kapalı),
basketbol alanları (1), voleybol
alanı (1) yürüme yolları, fitness
salonu ve yüzme havuzu
(Olimpik) sportif etkinliklere
olanak sağlamaktadır.
Her
yıl
yapılan
Ankara
Üniversitesi
Spor
Oyunları
şenliklerinde çeşitli branşlardan
takımlarımızı kupa kaldırırken
görebilirsiniz.

YEMEKHANE, KANTİN ve KAFETERYALAR
Kampüsümüzde akademisyenler, öğrenciler ve idari personelin
yararlandığı 1000 kişi kapasiteli bir yemekhane kompleksi, yaklaşık 500
kişi kapasiteli bir kantin, iki restoran ve iki kafede çeşitli yiyecek ve
içecek seçenekleri sunulmaktadır.

SOSYAL AKTİVİTELER
Öğrencilerimiz,
öğrenim
hayatları boyunca, satrançtan
tiyatroya geniş bir yelpazede,
çeşitli sosyal ve kültürel
aktivitelerde bulunabilektedir.
Üniversitemizde 100’ü aşan
sayıda
öğrenci
topluluğu
bulunmaktadır.

http://science.ankara.edu.tr

