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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

 Başlangıç Tarihi 01/01/2022  Bitiş Tarihi: 31/12/2022 

 Yapılacak İş Sayısı 9 

YILLIK İŞ SÜREÇ TAKVİMİ 

1 Yapılacak İş: AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTILARI Tarih: 
Ocak-
Aralık 
2022 

Fakültemiz aşağıdaki gündem maddeleri ile belirtilen tarihlerde Akademik Genel Kurul toplantılarının 

yapılması. 

a) Akademik Genel Kurul toplantılarında, diğer gündemlerin yanında bir önceki Eğitim-Öğretim yılında gelen 

dilek, şikâyet ve önerilerin bir değerlendirmesi yapılarak ilgililere geri bildirimin yapılması.   

b) Akademik danışmanlık toplantılarında öğrenciler tarafından akademik danışmanlara iletilen soru, sorun 

ve öneriler değerlendirilerek öğrencilere geri bildirimin yapılması.  

Fakültemiz Akademik personelinin katılımıyla Akademik Genel Kurul Toplantısı (Ocak- 2022) 

Fakültemiz Akademik personelinin katılımıyla Akademik Genel Kurul Toplantısı (Nisan- 2022) 

Fakültemiz Akademik personelinin katılımıyla Akademik Genel Kurul Toplantısı (Eylül- 2022) 

Fakültemiz Akademik personelinin katılımıyla Akademik Genel Kurul Toplantısı (Aralık- 2022) 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ: a) Öğrenciler tarafından iletilen dilek, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ile ilgili bölüm 

kurul toplantıları yapılacaktır. Ocak-Aralık 2022 

b) Arkeoloji Bölümü lisans programına yeniden öğrenci alımı ve arkeoloji  yüksek lisans program başvurusu için bölüm 

kurul toplantısı yapılacaktır. (Ocak-Aralık 2022) 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ: 

a) Akreditasyon kapsamında yapılacak işlerin planlaması için bölüm kurulu toplantısı yapılması (Mayıs 2022)  

b) Öğretim üyelerinin Güz Yarıyılında verecekleri derslerin dağılımı, bölümün genel işleyişi ile ilgili bölüm kurulu 

toplantısı (Ağustos 2022)  

c) Öğrenci ve akademik personel tarafından iletilen dilek, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ile ilgili bölüm kurulu 

toplantısı (Eylül 2022)  

d) Öğretim üyelerinin Bahar Yarıyılında verecekleri derslerin dağılımı, bölümün genel işleyişi ile ilgili bölüm kurulu 

toplantısı (Aralık 2022) 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ:  

a) Bölümümüzü ilgilendiren akademik ve idari konular ile ilgili bölüm toplantısı. (Kasım 2022) 

b) Bahar dönemi ilan edilecek yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi. (Kasım 2022) 

c)2022 yılı öğrenci talebi ile ilgili bölüm toplantısı. (Ocak-Şubat 2022) 

d)Bölüm öğretim elemanları ile güz döneminin değerlendirilmesi. (Şubat 2022) 

e)Öğretim elemanları tarafından iletilen dilek, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi (Mart 2022) 

f)Bölümümüzü ilgilendiren akademik ve idari konular ile ilgili bölüm toplantısı (Nisan 2022) 
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g)Bölümümüzü ilgilendiren akademik ve idari konular ile ilgili bölüm toplantısı (Mayıs 2022) 

h)2021-2022 Bahar döneminin değerlendirilmesi ile ilgili bölüm toplantısı (Haziran 2022) 

i)Eylül-Haziran ayları arasında iş süreç takviminde belirtilen işlerin değerlendirmesi (Temmuz 2022) 

ı)2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminin planlaması (Ağustos 2022) 

MATEMATİK BÖLÜMÜ:  

a)Dönem içi ara değerlendirme ve Akreditasyon süreci kapsamında bölüm kurulu toplantısı. (Mart 2022) 

b)  Öğrenci ve akademik personel tarafından iletilen dilek, istek ve önerilerin değerlendirilmesi ile ilgili bölüm kurul 

toplantısı (Haziran 2022) 

KİMYA BÖLÜMÜ:  

a)Bölümümüzü ilgilendiren akademik ve idari konular ile ilgili bölüm toplantısı. (Eylül 2022) 

b) Erasmus Koordinatörü belirlenmesi ile ilgili bölüm toplantısı. (Mart 2022) 

c)2022 yılı öğrenci talebi ile ilgili bölüm kurul toplantısı. (Nisan 2022) 

d)2021-2022 Bahar döneminin değerlendirilmesi ile ilgili bölüm toplantısı (Haziran 2022) 

e) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminin planlaması (Ağustos 2022) 

f)Dış paydaş süreci ile ilgili hazırlıklar konusunda bölüm kurul toplantısı (Ağustos 2022) 

TARİH BÖLÜMÜ:  

a) Akademik Genel Kurul toplantılarında, diğer gündemlerin yanında bir önceki Eğitim-Öğretim yılında gelen dilek, 

şikâyet ve önerilerin bir değerlendirmesi yapılarak ilgililere geri bildirim yapılmalıdır. (MAYIS 2022) 

b) Akademik danışmanlık toplantılarında öğrenciler tarafından akademik danışmanlara iletilen soru, sorun ve öneriler 

değerlendirilerek öğrencilere geri bildirim yapılmalıdır. (MAYIS 2022) 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ: Öğrenciler tarafından iletilen dilek, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ile ilgili 

en az iki tane akademik genel kurul toplantısı yapılacaktır. (NİSAN-ARALIK 2022)  

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ:  Dönem içi ara değerlendirme ve Akreditasyon süreci kapsamında bölüm kurulu toplantısı. 

(MART 2022) 

2 Yapılacak İş: PAYDAŞ TOPLANTILARI Tarih: 
Ocak-
Aralık 
2022 

Fakültemiz Eğitim-Öğretim yılında iç ve dış paydaşlarla en az iki toplantı yapılması planlamaktadır. (Ocak-Aralık 2022) 
Fakültemiz öncelikli olarak bölümler bazında iç ve dış paydaş toplantıları gerçekleştirmesi. İç ve dış paydaş 
toplantılarında eğitim amacı ve program yeterlilikleri gözden geçirilerek ihtiyaç halinde, paydaşların 
ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi. 
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ: İç paydaşlarımız ile toplantılar yapılacaktır. (Ocak-Aralık 2022) 
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ:  
a) İç paydaşlar ile toplantı (Mayıs 2022)  
b) Dış paydaşlar ile toplantı (Ekim 2022) 
İSTATİSTİK BÖLÜM:   Bölüm öğretim elemanları ile güz döneminin değerlendirilmesi. (Şubat 2022) 

MATEMATİK BÖLÜMÜ:  Dış paydaşlar ile toplantı (Akademik Danışmanlık toplantıları. (Nisan 2022) 
KİMYA BÖLÜMÜ:  
a) İç paydaşlar ile toplantı (Eylül 2022)  
b) Dış paydaşlar ile toplantı (Eylül 2022) 
TARİH BÖLÜMÜ:  
a) Her Eğitim-Öğretim yılında İç ve Dış paydaşlarla en az 2 toplantı yapılmalıdır. (Haziran 2022)  
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b) Dış paydaş toplantılarından birinde programın eğitim amacı ve program yeterlilikleri gözden geçirilmeli ve ihtiyaç 
halinde, paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmelidir. (Haziran 2022) 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ:  İç ve dış paydaşlarla en az iki toplantı yapılması planlanmaktadır. (Mayıs-Haziran 
2022) 
SOSYOLOJİ BÖLÜM:   
a)Dış paydaşlar ile toplantı (Akademik Danışmanlık toplantıları (Nisan 2022) 
b) Öğrenci ve akademik personel tarafından iletilen dilek, istek ve önerilerin değerlendirilmesi ile ilgili bölüm kurul 
toplantısı (Haziran 2022) 

3 Yapılacak İş: ORYANTASYON PROGRAMI Tarih: 
Ocak-
Aralık 
2022 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ:  Değişim programları (Erasmus, Mevlana ve Farabi) ile ilgili bilgilendirme toplantısı 

düzenlenecektir. (Mart-Aralık 2022) 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ: 

a) Öğrencileri ile akademik danışmanlık toplantısı (Eylül 2022)  

b) Değişim programları (ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ) bilgilendirme toplantısı (Ekim 2022) 

MATEMATİK BÖLÜMÜ:  ERASMUS, Mevlana ve Farabi değişim programları hakkında bilgilendirme toplantısı 

(Nisan 2022) 

KİMYA BÖLÜMÜ: Değişim programları ile ilgili öğretim üyesi bilgilendirme toplantısı. (Mayıs 2022) 

TARİH BÖLÜMÜ:   

a) ERASMUS, Mevlana ve Farabi değişim programları hakkında bilgilendirme (Ekim 2022) 
 

b) Burs imkânları hakkında bilgilendirme (Ekim 2022) 
 

c) Spor salonu ve kütüphane gibi ortak kullanım alanlarının tanıtımı yapılmalıdır. (Ekim 2022) 
 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ: Öğrencilere; öğrenci bilgi sistemi, eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği, 

disiplin yönetmeliği, kütüphaneden nasıl yararlanabilecekleri gibi hususlarda bir adet toplantı yapılması 

planlanmaktadır. (Ekim-Kasım 2022) 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ: ERASMUS, Mevlâna ve Farabi değişim programları hakkında bilgilendirme (Mayıs 2022) 

4 Yapılacak İş: SERTİFİKA PROGRAMLARI Tarih: 
Ocak-
Aralık 
2022 
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TARİH BÖLÜMÜ:  

a) Sertifika programları planlanma aşamasından itibaren Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜSEM) ile 

koordineli bir şekilde yürütülmelidir. Program sonunda katılımcılara değerlendirme/memnuniyet anketi 

uygulanmalı, anket sonuçları bir sonraki programın niteliğini iyileştirmek amacıyla kullanılmalıdır. (Ekim 2022) 

 b) Her Eğitim-Öğretim yılında, her Bölüm/Program tarafından en az 1 sertifika programı açılmalıdır. (Ekim 2022) 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ:  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde SÜSEM ile koordineli şekilde bir 

sertifika programı açılması planlanmaktadır. (Haziran-Aralık 2022) 

5 Yapılacak İş:3 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ Tarih: 
Ocak-
Aralık 
2022 

 

TARİH BÖLÜMÜ:  Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından yürütülen Sosyal Sorumluluk Projelerini kapsar.  

a) Sosyal Sorumluluk Projesi belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerdir.  

b) Her akademik birim her Eğitim-Öğretim yılında en az 1 Sosyal Sorumluluk Projesi yapmalıdır. 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bir adet sosyal sorumluluk projesi 

yürütmeyi planlamaktadır. (Haziran-Aralık 2022) 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ:  Sosyoloji Bölümü olarak 3 adet sosyal sorumluluk projesi yürütmeyi planlamaktadır. 

(Ocak-Aralık 2022) 
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6 Yapılacak İş: KARİYER PLANLAMASI ETKİNLİKLERİ Tarih: 
Ocak-Aralık 
2022 

Fakültemiz bölümlerinde mezun olmuş öğrencilerimizden, alanında yetkinliğe sahip ve kariyer yapmış 
öğrencilerden Kariyer Planlaması yapılarak öğrencilere yönelik eğitim, seminer düzenlemek. (Ocak-Aralık 
2022) 
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ: Lisans düzeyindeki öğrencilerimiz ile ‘’Kamuda ve Özel Sektörde Çalışma 

Olanakları’’ ‘’Arkeoloji Bölümü Kariyer Günleri Söyleyişileri’’ düzenlenecektir. 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ:  a) Kariyer Günü Toplantısı (Farklı iş kollarında çalışan mezun öğrencilerin konuşma 

yapacakları, mevcut öğrencilere kariyer tecrübelerini aktaracakları toplantı düzenlenecektir. (Kasım 2022)  

b) Kariyer Günü toplantısına katılım sağlayan öğrencilere değerlendirme anketinin uygulanması. (Kasım 2022) 

MATEMATİK BÖLÜMÜ: Matematik bölümü öğrencileri ve mezunlarının buluşması için kariyer toplantısı. (Nisan 

2022) 

TARİH BÖLÜMÜ: a) Kariyer Planlaması hakkında öğrencilere yönelik eğitim, seminer, toplantı vb. etkinlikler. 

(Ekim 2022)  

b) Mezunlara yönelik etkinlikler. (Ekim 2022) 

 c) Kariyer Planlaması konusunda yapılacak etkinlikler Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü ile koordineli 

planlanmalı ve yürütülmelidir. Etkinlik sonunda katılımcılara değerlendirme anketi uygulanmalı, anket sonuçları bir 

sonraki etkinliğin niteliğini iyileştirmek amacıyla kullanılmalıdır. (Ekim 2022) 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ:“Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kariyer Günleri” kapsamında Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü mezunlarının nasıl kariyer yapabileceği üzerine online bir panel düzenlenecektir. (Ekim-Aralık 

2022) 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ: Sosyoloji bölümü mezun durumunda olan son sınıf öğrencileri için kariyer toplantısı. (Mayıs 
2022) 

7 Yapılacak İş: HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI Tarih: 
Ocak-Aralık 
2022 

Fakültemiz 2022 yılı için aşağıda belirtildiği gibi Akademik ve İdari Personel için hizmet için eğitim yapmayı 

planlamaktır. 

Akademik Personel hizmet içi eğitimi: Öğrenci merkezli öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, 

öğretim teknolojileri vb. konularda eğitimler. ( Ocak-Aralık 2022) 

İdari Personel hizmet içi eğitimleri: Mevzuat, teknoloji, iş etiği, takım çalışması vb. konularda verilecek 

eğitimler.(Ocak- Aralık 2022) 
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ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ: Öğrenci merkezli öğretim, Öğrenci Bilgi Paketi hazırlanması, ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri, öğretim teknolojileri vb. konularda akademik personel hizmet içi eğitimi 

yapılacaktır.(Haziran-Aralık 2022) 

TARİH BÖLÜMÜ: Akademik personel hizmet içi eğitimi: Öğrenci merkezli öğretim, ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri, öğretim teknolojileri vb. konularda eğitimler. İdari Personel hizmet içi eğitimleri: Mevzuat, teknoloji, iş 

etiği, takım çalışması vb. konularda verilecek eğitimler. Not: Hizmet içi eğitim programının planlanmasında İç ve Dış 

Paydaş Memnuniyet anketi sonuçları, varsa paydaş toplantılarında personelin niteliğini geliştirmeye yönelik talep ve 

öneriler kullanılabilir. (Ocak-Aralık 2022) 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ: Her yılın sonunda akademik birimlerimizin, iş süreç takviminde adı geçen 

faaliyetleri hakkında kanıtların da (yazışmalar, görseller vb.) yer aldığı kapsamlı bir rapor hazırlayarak Kalite Yönetim 

Birimine göndermesi gerekmektedir. (Mayıs-Aralık 2022) 

 

8 Yapılacak İş: 
ÖZEL YAKLAŞIM GEREKTİREN ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ 
ETKİNLİKLER 

Tarih: 
Ocak-Aralık 
2022 

TARİH BÖLÜMÜ:  Engelli öğrenciler ile ilgili etkinlikler Engelli Öğrenci Birimi; Uluslararası öğrenciler ile ilgili 

etkinlikler Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi; Uluslararası değişim 

programıyla gelen öğrenciler ile ilgili etkinlikler ise ERASMUS ve Mevlana Koordinatörlükleriyle koordineli 

planlanmalı ve yürütülmelidir. Etkinlik sonunda katılımcılara memnuniyet anketi uygulanmalı ve elde edilen sonuçlar 

bir sonraki eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmalıdır. (Ocak-Aralık 2022) 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ:  Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin akademik ve sosyal hayata 

katılmaları için gereken destekleyici ortamın oluşturulmasına yönelik çalışmalar planlanmaktadır.(Nisan-Aralık 2022) 

9 Yapılacak İş: 
ULUSAL/ULUSLARARASI SEMİNER, KONFERANS, 
SEMPOZYUM VB. ETKİNLİK PLANLAMASI 

Tarih: 
Ocak-Aralık 

2022 

      

TARİH BÖLÜMÜ: Akademik Birimlerimizce gerçekleştirilmesi düşünülen ulusal/uluslararası seminer, konferans, 

sempozyum vb. etkinliklere ilişkin detaylı bir planlama yapılıp, Rektörlük Makamına sunulmalıdır. (Haziran-2022) 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü en az iki adet konferans yapmayı 

planlamaktadır. (Ocak- Aralık 2022) 

 


