
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2021 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRMESİ 

 

Performans Göstergeleri: Hedeflenen  Başarılan 

Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay sayısı 1 0 

Yurtiçi destekli proje sayısı 2 2 

Yurtdışı destekli proje sayısı 1 0 

SCI makale sayısı 3 3 

Girişimcilik ve inovasyon üzerine verilen eğitim sayısı 2 0 

Erasmus, Mevlana, Farabi’den faydalan öğrenci sayısı 2 1 

Oryantasyon eğitim sayısı 1 1 

Ders dışı düzenlenen saha çalışma sayısı 1 2 

İş yaşamına hazırlık kurs sayısı 1 1 

Kariyer Günleri etkinlik sayısı 1 0 

Halka yönelik yerbilimleri üzerine verilen konferans sayısı 1 0 

Sektörle tanışma günleri/ziyaret sayısı 1 0 

Mezunlar günleri sayısı 1 0 

Sektörel teknik gezi sayısı 1 1 

 

Coğrafya Bölümü olarak 2021 yılında belirlenen stratejik hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. 

Yurtiçi destekli proje sayısında istenilen hedefe ulaşılmıştır. 2022 yılında yurtdışı destekli 

projelerin de yapılması hedeflenmektedir. 2021 yılına başlarken Bölümümüz öğretim üyesi 

Prof. Dr. Telat KOÇ’un acı kaybına ve bölümümüze hocamızın yerine yeni bir öğretim üyesi 

atanmamasına rağmen SCI makale sayısında da istenilen hedefe ulaşılmıştır. Bölümümüzün 

öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi yapılarak bölümümüz ve üniversitemiz öğrencilere 

tanıtılmıştır.  Toplum yararına etkinlikler 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen önemli 

sayıda gerçekleştirilmiş olup 2022 yılında bu sayının daha da artması hedeflenmektedir. 

Bölümümüz öğrencilerine iş yaşamına hazırlık kursu kapsamında iş güvenliği ve sağlığı 

konusunda seminerler verilmiş ve katılım sertifikaları verilmiştir.  2021 yılında pandemi şartları 

gereği Bahar Yarıyılında yüz yüze eğitim yapılamaması nedeniyle öğrencileri bir araya 

getirecek sektör ziyaretleri ve teknik geziler gerçekleştirilememiştir. Güz Yarıyılında da sadece 

%40 oranında yüz yüze eğitim yapılabilmiştir. Bu dönemde öğrencilerle ders dışı saha 

çalışmaları yapılmıştır. Pandemi şartlarına rağmen ders dışı saha çalışmaları kapsamında ağaç 

dikme etkinliği düzenlenmiştir. Bölüm öğretim üyelerimiz tarafında öğrencilerimize kampüste 

yer alan bitki türlerini tanıtmaya yönelik saha çalışması da düzenlenmiştir. 2021 – 2022 Bahar 

Yarıyılında bölümümüzün çalışmaları ivme kazanmış olup stratejik plan dahilindeki hedefleri 

tamamlama yolunda ilerlemekteyiz. 2022 yılında bölüm etkinliklerimiz hız kazanmış olup 

performans göstergelerimizin sayısının artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.  


