
Birim 

Faaliyet 

Planı

Kırıkkale ve

Kayseri İllerinde

Neojen Döneme

Yönelik Yüzey

Araştırması 

Yapılması

Söz konusu faliyetle ilgili olarak 

T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'nın gerekli izinleri 

vermesi gerekmektedir. 

Araştırmanın izni için bakanlığa 

gerekli başvurular hali hazırda 

yapılmış olup, olumlu cevap 

gelmesi beklenmektedir. İzinler  

geldiğinde araştırma bakanlık 

denetiminde gerçekleştirilecektir.

ANTROPOLOJİ 01/09/2021 30/09/2021

Birim 

Faaliyet 

Planı

Kırıkkale ve

Kayseri İllerinde

Neojen Döneme

Yönelik Yüzey

Araştırması 

Yapılması

Söz konusu faliyetle ilgili olarak 

T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'nın gerekli izinleri 

vermesi gerekmektedir. 

Araştırmanın izni için bakanlığa 

gerekli başvurular halihazırda 

yapılmış olup, olumlu cevap 

gelmesi beklenmektedir. İzinler 

geldiğinde araştırma bakanlık 

denetiminde gerçekleştirilecektir. 

ANTROPOLOJİ 04/08/2021 30/09/2021

Birim 

Faaliyet 

Planı

Eğitim-Öğretime 

yeni başlayan

öğrencilere yönelik

Oryantasyon 

eğitimlerinin 

yapılması. 

Yakın zamanda öğrencilerin 

derslere katılımının artmasıyla 

beraber oryantasyon eğitimi 

gerçekleştirilecektir.

ANTROPOLOJİ 05/10/2021 30/11/2021

Birim 

Faaliyet 

Planı

Eğitim-Öğretime 

yeni başlayan

öğrencilere yönelik

Oryantasyon 

eğitimlerinin 

yapılması. 

1. ve 2. sınıföğrencileri henüz 

derslere tm olarak devam etmeye 

başlamamışlardır. Ders 

katılımları belirlibir düzeye 

geldiğinde oryantasyon eğitimi 

yapılacaktır.

ARKEOLOJİ 05/10/2021 30/11/2021

Birim 

Faaliyet 

Planı

Çalışanların 

motivasyonlarını 

artırıcı 

organizasyonlar 

(ödül, yemek vb.)

yapılması

Mayıs ayı içerisinde 

gerçekleştirilemeyen faliyet, takip 

eden Haziran ayında online 

olarak gerçekleştirilecektir.

ARKEOLOJİ 01/06/2021 30/06/2021

İyileştir

me Alanı

 İyileştirme Detay  Yapılacak İyileştirme Çalışması  Sorumlu Birim
 Başlangıç 

Tarihi
 Bitiş Tarihi



Birim 

Faaliyet 

Planı

 Mezun 

Durumundaki 

Öğrenciler ile Her 

Eğitim-Öğretim Yılı 

Bahar Döneminde 

&quot;Mezun/Kariy

er Portalı&quot; ile 

ilgili Toplantı 

yapılması

Mayıs ayında 

gerçekleştirilemeyen mezun 

portalı çalışması, arkeoloji 

bölümü mezunlarının yoğun 

olarak çalıştığı yaz döneminin 

ardından, Kasım ayında 

gerçekleştirilecektir.

ARKEOLOJİ 01/11/2021 30/11/2021

Birim 

Faaliyet 

Planı

Ayda bir kez bölüm

öğretim 

elemanlarından bir

tanesi online alanı

ile ilgili seminer

verecektir.

Mart Ayında Doç. Dr. Halil 

GÜNEK tarafından verilecek 

seminer sağlık problemleri 

nedeniyle Nisan ayına 

ertelenmiştir.

COĞRAFYA 01/04/2021 30/04/2021

Birim 

Faaliyet 

Planı

Pandemi 

dolayısıyla 

gerçekleştirilemey

en çalışan

motivasyonunu 

artırmaya yönelik

organizasyonun 

Kasım ayında

yapılması 

planlanmaktadır.

Aşının yaygınlaşması ile 

pandeminin azalması umulmakta, 

ertelenen programın Kasım ayı 

içerisinde gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır.

FELSEFE 01/11/2021 30/11/2021

Birim 

Faaliyet 

Planı

Bölüm tanıtımına

yönelik il bazında

faaliyetler 

düzenlemek.

Mayıs 2021 ayı içerisinde 

gerçekleştirmeyi planladığımız 

“Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor” 

başlıklı Tübitak 4007 projemiz 

Covid19 salgını ve ülkemizde bu 

ay içerisinde alınan tedbirler 

kapsamında Eylül 2021 ayına 

ertelenmiştir. Bu sebeple kalite 

programımızda belirtilen Mayıs 

ayı etkinliğimiz Eylül ayında 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

MATEMATİK 01/09/2021 30/09/2021



Birim 

Faaliyet 

Planı

Mezun 

durumundaki 

öğrenciler ile her

eğitim-öğretim yılı

Bahar Döneminde

&quot;Mezun/Kariy

er Portalı&quot; ile

ilgili toplantı

yapılması&quot; ile

ilgili faaliyet yeterli

sayıda mezun

öğrenciye 

ulaşılamadığından 

düzenlenememiştir

.

Mezun-Kariyer Portalının etkin 

kullanılması adına bölüm 

içerisinde toplantı 

düzenlenecektir. Bu toplantı ile 

mezun olacak ve mezun durumda 

olan öğrencilerle daha etkin 

iletişim sağlamanın yolları 

belirlenecektir. Bunun 

sonucunda Mezun-Kariyer 

Portalının mezun öğrenciler 

tarafından etkin bir şekilde 

kullanılması sağlanacaktır.   

TARİH 10/06/2021 23/12/2021

Birim 

Faaliyet 

Planı

Birimde göreve

yeni başlayan

akademik veya

idari personel

olmadığından 

tanışma 

etkinliğinin 2022

yılı içinde, bölüme

katılan personel

olması halinde

yapılması 

planlanmaktadır.

Bölüme yeni başlayan akademik 

personel olması halinde tanışma 

etkinliği düzenlenecektir.

PSİKOLOJİ 01.01.2022 31.12.2022


