
T.C. 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü 

B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

B.1.Programların 

Tasarımı ve Onayı 
B.1.1 

B.1.1.1 

Eğitim ve öğretim 

politikasının yayınlanması ve 

gerekli ise mevcut politikada 

düzenlemeler yapılması 

Politikada yapılan 

düzeltme sayısı 
Kasım 2020 Tamamlandı 

Giresun Üniversitesi’nin kalite güvencesi 

sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve 

geliştirme, toplumsal katkı, yönetim 

sistemi politikaları bütüncül bir yaklaşımla 

oluşturulmuş ve bu politikalar 

doğrultusunda alt çalışma gruplarınca 

kurumun temel değerleri, stratejileri, 

hedefleri belirlenmiş, iç ve dış paydaş 

görüşleri yansıtılarak kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. 

Eğitim ve Öğretim Politikası ve İlgili Dokümanlar 

B.1.1.2 

Üniversitemiz eğitim ve 

öğretim strateji ve 

hedeflerinin belirlenmesi ve 

hedeflerin gerçekleşme 

oranının belirlenmesi, 

gerçekleşmeyen hedefler 

için yeni eylemlerin 

oluşturulması 

Hedeflerin 

gerçekleşme oranı 
Kasım 2020 Tamamlandı 

Üniversitemiz politikaları oluşturulurken, 

stratejik amaç ve hedefler göz önünde 

bulundurulmuş, her bir politika temelinde 

eylem planı çalışmalarında hedeflere 

ulaşma noktasında kullanılacak 

performans göstergeleri saptanmış ve 

kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Eylem Planları ve Performans Ölçütleri 

B.1.1.3 

Birim Kalite Komisyonları 

Yönergesi doğrultusunda 

tüm birimlerde eğitim ve 

öğretim alt komisyonu 

temsil edecek şekilde 

oluşturulması 

Birim Eğitim-

Öğretim Alt 

Komisyon Üyeleri 

Listesi 

Kasım 2020 Tamamlandı 

Üniversitenin tüm birimlerinde birim 

kalite komisyonları oluşturulmuş ve ilgili 

yönerge doğrultusunda en az biri öğrenci 

temsilcisi olmak üzere görevlendirmeler 

yapılmıştır. Birim kalite komisyonları üye 

listeleri, Koordinatörlük web sayfasında 

paylaşılmakta ve birimlerden gelen 

talepler doğrultusunda güncellemeler 

yapılmaktadır. 

Birim Kalite Komisyonları Üye Listesi  

https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/egitim-ogretim-politikasi/7138
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/eylem-planlari/7456
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/birim-kalite-komisyonlari-uye-listesi/7290
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/birim-kalite-komisyonlari-uye-listesi/7290


B.1.1.4 

Üniversitemiz eğitim ve 

öğretim politikası, hedefleri 

ve stratejileriyle uyumlu 

olarak birimde 

gerçekleşecek toplumsal 

katkı hedeflerinin ve 

faaliyetlerinin belirlenmesi 

Birimde 

gerçekleşen 

eğitim-öğretim 

faaliyet sayısı 

Aralık 2020 Tamamlandı 

Birim Öz Değerlendirme Raporları ve 

birim saha ziyaretleri sırasında birim öz-

değerlendirme kartında saha ziyaret 

takımı tarafından sunulan geri bildirimler 

dikkate alınarak belirlenecektir. Ayrıca 

birimlerin web sayfalarında "Kalite" 

başlıklı bir menü yer almakta ve bu 

menüde birimlerde gerçekleştirilen kalite 

faaliyetlerine yer verilmektedir. 

Kalite İzlencesi Örn:  

Eğitim Fakültesi Kalite İzlencesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Kalite İzlencesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite İzlencesi 

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

B.1.1.5 

İç ve dış paydaşların 

programlar ile ilgili 

görüşlerinin anket, görüşme 

vb. tekniklerle belli 

periyotlarda alınması ve 

raporlanması 

Değerlendirme 

Raporları 

Her Yıl 

Haziran 

Kısmen 

Tamamlandı 

Üniversitede iç ve dış paydaşların 

görüşlerinin alınmasına yönelik olarak 

düzenli olarak anketler düzenlenmekte ve 

rapor olarak paylaşılmaktadır. İlgili 

raporlar birimlerle ve üst yönetim ile 

paylaşılmakta ve geri bildirimler 

doğrultusunda planlamalar yapılmaktadır. 

Anket Form ve Raporları 

B.1.1.6 

Rapor ve değerlendirme 

sonuçlarına göre 

programlarda/derslerde 

güncelleme yapılması 

İlgili Birim Yönetim 

Kurulu kararları ve 

Üniversite 

Senatosu Kararı 

Sürekli 
Devam 

Ediyor 

Programların yeterlilikleriyle ders 

öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme 

birim, bölüm ve programlar tarafından 

yapılmaktadır. Her öğretim yılı sonunda 

bölümlerin öğretim elemanları tarafından, 

program dersleri ve ders içerikleri o 

dönemin şartlarına uygunluk bakımından 

değerlendirilmektedir. Programların 

derslerinde ya da derslerin içeriklerinde 

herhangi bir güncelleme ihtiyacı ortaya 

çıkması durumunda ise gerekli 

güncellemeler yapılmaktadır. Üniversite 

bünyesinde faaliyet gösteren akademik 

programların faaliyetleri, Üniversite 

Eğitim Komisyonu tarafından izlenmekte 

ve desteklenmektedir. Giresun 

Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi 

doğrultusunda komisyon, eğitim öğretim 

faaliyetlerinin iyileştirilmesi için 

geliştirilen öneriler, yeni akademik birim, 

öğretim programı açılması önerileri, yeni 

açılan öğretim programlarına öğrenci 

alınması ve kontenjan belirlenmesi, açık 

olan öğretim planlarının kapatılması ya da 

birleştirilmesi ve yıllık öğretim planları ve 

bu planlarda değişiklik yapılması önerileri 

üzerinden görevlerini 

gerçekleştirmektedir. 

Giresun Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi  

https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://fef.giresun.edu.tr/tr/page/2020-akademik-izlence/7461
https://fef.giresun.edu.tr/tr/page/2020-akademik-izlence/7461
https://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7386
https://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7336
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anketler/7854
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/EgitimKomYonerge.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/EgitimKomYonerge.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/EgitimKomYonerge.pdf


B.1.1.7 

Mezun Bilgi Sisteminin aktif 

hale getirilmesi ve 

güncellenmesi 

Sisteme Dahil 

Edilen Öğrenci 

Sayısı 

Aralık 2020 Tamamlandı 

Üniversitede, 2017 yılından beri mezun 

öğrencilerinin kullanımına açık olan 

Mezun Bilgi Sistemi bulunmaktadır. Bu 

kapsamda, pandemi döneminde, mezun 

öğrencilerin diploma teslimleri, mezun 

bilgi sistemi üzerinden yapılmıştır. Mezun 

öğrencilere ilişkin memnuniyet 

anketlerinin düzenli olarak yapılması ve 

mezun bilgi sistemi üzerinden istihdam 

durumu gibi verilerin toplanması yönünde 

çalışmalar yürütülmüştür. 

Giresun Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi  

b  B.1.2 

B.1.2.1 

Ders dağılım dengesi 

(seçmeli-zorunlu) ve bu 

kapsamdaki stratejilerin 

belirlenmesi 

Raporlar/ Alınan 

Kararlar 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Giresun Üniversitesi bünyesinde bulunan 

akademik birimlerde program ders 

dağılım dengesi program ders paketleri 

üzerinden seçmeli ve zorunlu ders 

tanımlamasıyla sağlanmaktadır. 

Üniversite ve birim bünyesinde açılan 

seçmeli dersler aracılığıyla bir planlama 

yapılmaktadır. Bu planlamayla açılan 

seçmeli derslerle öğrencilere aktarılabilir 

beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Ders Bilgi Paketi Örneği 

B.1.2.2 

Program yapısı ve ders 

dağılımına ilişkin 

uygulamaların sistematik 

olarak izlenmesi 

Raporlar 
Her yıl 

Temmuz 

Devam 

Ediyor 

Her akademik yılın açılışında üniversite 

bölüm/programlar düzeyinde 

oryantasyon toplantıları düzenlenerek, 

programların yürütme süreçleri ile ilgili 

öğrencilerin görüş ve önerileri 

alınmaktadır. 

Giresun Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri 

Yönergesi  

B.1.2.3 

İzlem sonuçlarının iç ve dış 

paydaşlarla 

değerlendirilerek program 

yapısında güncellemelerin 

yapılması ve web sayfasında 

yayınlanması 

Güncellenen 

program yapısı 

sayısı 

Her yıl 

Ağustos 

Devam 

Ediyor 

Programlar hakkında genel bilgi, program 

ders içerikleri, Üniversite ders bilgi paketi, 

program amaçları birimlerin web siteleri 

üzerinden izlenebilmekte ve paydaşlar 

için görünürlüğü sağlanmaktadır. 

Programların Birim Sitelerindeki Duyurularına İlişkin 

Örnek Haftalık Ders Programlarının Duyurusuna İlişkin 

Örnek 

B.1.Programların 

Tasarımı ve Onayı 
B.1.3 B.1.3.1.1 

Bologno Eşgüdüm 

Komisyonuna yeni üyelerin 

atanarak aktifleştirilmesi 

İlgili Yönetim 

Kurulu/Senato 

Kararı 

Temmuz 2021 Tamamlandı 

Üniversitemizin Bologna Süreci çalışma 

alanları doğrultusunda yeniden 

yapılandırılmasını ve sürdürülebilir 

gelişmesini yönlendirmek üzere Bologna 

Eşgüdüm Komisyonu yeniden 

yapılandırıldı. 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu  

https://mbs.giresun.edu.tr/
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.2.1.%20Ders%20Bilgi%20Paketi%20%C3%96rne%C4%9Fi.png
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.2.3.%20Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20Ders%20Muafiyeti%20ve%20%C4%B0ntibak%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.2.3.%20Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20Ders%20Muafiyeti%20ve%20%C4%B0ntibak%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.2.4.%20Programlar%C4%B1n%C4%B1n%20Birim%20Sitelerindeki%20Duyurular%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20%C3%96rnek%20G%C3%B6rsel.png
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.2.4.%20Programlar%C4%B1n%C4%B1n%20Birim%20Sitelerindeki%20Duyurular%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20%C3%96rnek%20G%C3%B6rsel.png
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.2.5.%20Haftal%C4%B1k%20Ders%20Programlar%C4%B1n%C4%B1n%20Duyurusuna%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20%C3%96rnek.png
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.2.5.%20Haftal%C4%B1k%20Ders%20Programlar%C4%B1n%C4%B1n%20Duyurusuna%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20%C3%96rnek.png
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/belgeler/Bologna%20Komisyonu.pdf


B.1.3.1.2 

ÖBİS’nde program ve ders 

bilgi paketi sayfalarının 

tamamlanması 

ÖBİS nde Program 

ve ders bilgi paketi 

sayfasının 

tamamlanması 

Her yıl Güz ve 

bahar 

akademik 

dönemi sonu 

Devam 

Ediyor 

Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 

giriş sağlanarak ulaşılan Bologna Süreci alt 

menüsü ile “Ders Öğretim Planı”na 

erişilebilmektedir. 2 Haziran 2020 tarihli 

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme 

ve Kalite Koordinatörlüğünün tüm 

birimlere gönderilen yazısında Giresun 

Üniversitesi Bilgi Paketi adresindeki tüm 

programların amaçlarının ve çıktılarının 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesi (TYYÇ)'ni esas alacak şekilde ve 

ayrıca uzaktan eğitim programını da 

kapsayacak şekilde güncellenmesi istendi. 

Buna ek olarak program tanımları ve 

müfredat kısmındaki varsa eksikliklerin 

periyodik olarak Güz Dönemi için 31 

Temmuz ; Bahar Dönemi için ise 31 Aralık 

tarihine kadar tamamlanması planlandı.  

2020 yılında erişilebilir Giresun Üniversitesi Bilgi Paketi 

oranı %63,26 olarak belirlenmiştir.  

B.1.3.1.3 

Üniversite Bologna 

Komisyonunun program ve 

ders bilgi paketi veri 

girişlerinin düzenli olarak 

yapılması ve ders bilgi paketi 

veri giriş takibinin bu 

komisyon tarafından 

yapılması 

ÖBİS nde veri giriş 

raporları 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Ders bilgi paketinde yer alan kazanımların 

takibi, ilgili öğretim elemanı tarafından 

yapılmaktadır. Ders bazlı değişimler, 

güncellenmesi gereken durumlar ilgili 

dersi yürüten öğretim elemanı 

sorumluluk tanımlarında yer almaktadır. 

Programların amaçları kazanımları ve ders 

kataloglarına ait bilgilere birim web 

sitelerinde yer verilmektedir. Ders bilgi 

paketi veri giriş takibi Bologna Eşgüdüm 

Komisyonu tarafından yapılmaktadır.  

Giresun Üniversitesi Bilgi Paketi  

B.1.3.1.4 

Programların amaçlarının ve 

çıktılarının TYYÇ ye göre 

güncellenmesi 

ÖBİS nde veri giriş 

raporları 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Giresun Üniversitesinde birimler 

tarafından programların amaçları, çıktıları 

ve bunların TYYÇ uyumu tanımlanmış, 

Üniversite ders kataloğu web sitesinde 

ilan edilmiştir. Birimler bünyesinde 

memnuniyet anketleri, paydaş katılım 

süreçlerinin planlanması, ders kazanımı ve 

program çıktısı ilişkisi uyumunun 

iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Program Çıktılarının TYYÇ ile İlişkisine Örnek  

https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/index.html
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/index.html
https://www.yok.gov.tr/Documents/Universiteler/izleme-ve-degerlendirme-kriteri/2019/giresun-universitesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Universiteler/izleme-ve-degerlendirme-kriteri/2019/giresun-universitesi.pdf
https://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/ders-kataloglari/3874
https://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/ders-kataloglari/3874
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/index.html
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/index.html
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.3.4.%20Program%20ama%C3%A7%20ve%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1n%20TYY%C3%87%20ile%20%C4%B0li%C5%9Fkisine%20%C3%96rnek%20G%C3%B6rsel.png


B.1.Programların 

Tasarımı ve Onayı 
B.1.3 

B.1.3.2.1 

Ders ve program çıktıları ile 

değerlendirme 

yöntemlerinin 

uyumluluğuna yönelik 

belirtke tablolarının 

oluşturulması ve bölüm 

komisyonlarınca 

değerlendirilmesi 

Raporlar, Anketler 

ve Komisyon 

Kararları 

Her yıl 

Ağustos 

Devam 

Ediyor 

Giresun Üniversitesi bünyesinde bulunan 

akademik birimlerde aktif olan 

programların öğretim planlarındaki ders 

kazanımları ile program çıktılarının uyumu 

öğretim programlarının amaçları, 

kazanımları ve ders bilgi paketlerinin 

hazırlanması bölüm başkanlıkları ve ilgili 

öğretim elemanlarınca 

gerçekleştirilmekte, dönemsel olarak 

takibi yapılmaktadır. Ders ve program 

çıktıları ile değerlendirme yöntemlerinin 

uyumluluğuna yönelik belirtke tabloları 

oluşturulmakta ve bölüm komisyonlarınca 

değerlendirilmektedir. 

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesine İlişkin Örnek Tıp 

Fakültesi Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu 

B.1.3.2.2 

Her eğitim öğretim yılı 

başında iç ve dış paydaş 

görüşleri doğrultusunda 

programların gözden 

geçirilmesi ve güncellenmesi 

Güncellenen 

Program Sayısı 
Her yıl Eylül 

Devam 

Ediyor 

Her eğitim öğretim yılı başında iç ve dış 

paydaş görüşleri doğrultusunda 

programlar gözden geçirilmekte ve 

güncellenmektedir. Bu kapsamda ilgili 

Senato kararlarıyla bazı bölümler 

kapatılırken, eğitim ve öğretim politikası 

ve stratejileriyle uyumlu bazı programlar 

açılmıştır.  

Fen Bilimleri Enstitüsü Programları Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Programları 

B.1.3.2.3 

Programlarda değişiklik 

yapıldığına dair senato 

kararları iç ve dış paydaşlara 

resmi yazı ve web sayfası 

aracılığı ile duyurması 

Resmi 

yazı/Birim/Senato 

Kararları/ÖBS 

Sürekli 
Devam 

Ediyor 

Programlarda değişiklik yapıldığına dair 

ilgili Senato kararları iç ve dış paydaşlara 

resmi yazı ve web sayfası aracılığıyla 

duyurulmuştur. 

Giresun Üniversitesi Programları 

B.1.Programların 

Tasarımı ve Onayı 
B.1.4 B.1.4.1 

Diploma ekinin 

güncellenerek web 

sayfasında paylaşılması 

Diploma eki Haziran 2021 
Devam 

Ediyor 

Giresun Üniversitesi Diploma, Diploma Eki 

ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine 

İlişkin Yönerge kapsamında ilgili eylem 

gerçekleştirilmekte ve web sayfasında 

paylaşılmaktadır. 

Giresun Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer 

Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge  

https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=4&birim=1&altbirim=-1&program=1483&organizasyonId=375&mufredatTurId=932001
https://tip.giresun.edu.tr/tr/page/program-degerlendirme-ve-gelistirme-kurulu/7297
https://tip.giresun.edu.tr/tr/page/program-degerlendirme-ve-gelistirme-kurulu/7297
https://fbe.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/fbe-giresun-edu-tr/Duyurular/2021-2022%20G%C3%BCz%20Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%B0lan-xxx.pdf
https://sbe.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-giresun-edu-tr/2021-2022%20G%C3%9CZ%20ALIM%20EVRAKLARI/2021-2022%20G%C3%9CZ%20ALIMLARI%20%C4%B0LAN%20METN%C4%B0%2002082021.pdf
https://sbe.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-giresun-edu-tr/2021-2022%20G%C3%9CZ%20ALIM%20EVRAKLARI/2021-2022%20G%C3%9CZ%20ALIMLARI%20%C4%B0LAN%20METN%C4%B0%2002082021.pdf
https://saglikbe.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/saglikbe-giresun-edu-tr/%C4%B0lan%20metni/ilan_metni_2021-2022_guz_-3457%20(1).pdf
https://saglikbe.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/saglikbe-giresun-edu-tr/%C4%B0lan%20metni/ilan_metni_2021-2022_guz_-3457%20(1).pdf
https://aday.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/aday-giresun-edu-tr/Programlar%C4%B1m%C4%B1z.pdf
https://oidb.giresun.edu.tr/tr/page/adres-bilgileri/3011
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.2.2.1.%20Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20Diploma,%20Diploma%20Eki%20ve%20Di%C4%9Fer%20Belgelerin%20D%C3%BCzenlenmesine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Y%C3%B6nerge.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.2.2.1.%20Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20Diploma,%20Diploma%20Eki%20ve%20Di%C4%9Fer%20Belgelerin%20D%C3%BCzenlenmesine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Y%C3%B6nerge.pdf


B.1.4.2 

Programlarda yer alan 

derslerin iş yüküne dayalı 

kredi değerleri (AKTS) 

Belirlenmesi, gerçekçi 

öğrenci iş yükünün tespit 

edilmesi ve kredilerin 

güncellenmesinde öğrenci 

geri bildirimlerinin alınması 

Anket Sayısı 
Her yıl 

Haziran 

Devam 

Ediyor 

Giresun Üniversitesinde, programların 

tasarımı ve onayı süreçlerinde, öğrenci iş 

yükü tanımlanmasında, Akademik Kredi 

Transfer Sistemi (AKTS) hesaplamaları 

yapılmaktadır. AKTS sisteminde 

öğrencinin ders başarısını sağladığının 

göstergesi olarak ders için yapmış olduğu 

teorik ders saatleri, bireysel çalışma 

süreleri, ödev, sunum, performansa 

dönük çalışmalar, sınava hazırlık süreçleri, 

ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gibi eğitim 

ve öğretim etkinliklerini kapsayan süreçler 

dikkate alınmaktadır. Üniversite akademik 

programlarını dikkate alarak öğrenci iş 

yükü, Bologna Süreci ölçütlerine göre 

planlamaktadır. Öğrenci iş yüküne dayalı 

kredi değerleri, tüm programlarda 1 AKTS 

karşılığı öğrenci iş yükü 25 saat kabul 

edilerek tasarım yapılmaktadır. 

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi 

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönergesi 

B.1.4.3 

İş yükü anket sonuçlarına 

göre ders planlarının 

güncellenmesi ve 

paydaşlarla paylaşılması 

Güncellenen ders 

planı sayısı 

Her yıl 

Temmuz 

Devam 

Ediyor 

İş yükü anket sonuçlarına göre ders 

planları güncellenmekte ve akademik 

birimlerin web sayfaları aracılığıyla 

paydaşlarla paylaşılmaktadır. 

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Müfredat Komisyonu 

Yönergesi  

B.1.Programların 

Tasarımı ve Onayı 
B.1.5 B.1.5.1 

Her dönem sonunda her bir 

ders için yapılan sınav 

sorularının ve örnek öğrenci 

sınav sonuçlarının (iyi, 

orta,zayıf)seçilerek 

birim/bölümler tarafından 

oluşturulacak komisyonlar 

aracılığıyla 

değerlendirilmesinin 

yapılması ve raporlanması 

Raporlar, Anketler 

ve komisyon 

kararları 

Her yıl 

Temmuz 

Devam 

Ediyor 

İlgili eylemle ilgili çalışmalar Üniversitemiz 

Tıp Fakültesi bünyesinde Tıp Fakültesi 

Mezuniyet Öncesi Ölçme ve 

Değerlendirme Komisyonu Yönergesine 

göre oluşturulan komisyon tarafından 

başlatılmıştır.  

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Yönergesi  

UZEM Üzerinden Yapılan Tıp Fakültesi Kurul ve Dönem 

Sonu Sınavlarının Analizine Dair Rapor 

https://tip.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/tip-giresun-edu-tr/mezuniyet%20sonra-%C3%B6nce/Program%20de%C4%9Ferlendirme%20kurulu%20y%C3%B6nergesi-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://tip.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/tip-giresun-edu-tr/mezuniyet%20sonra-%C3%B6nce/Program%20de%C4%9Ferlendirme%20kurulu%20y%C3%B6nergesi-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://tip.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/tip-giresun-edu-tr/mezuniyet%20sonra-%C3%B6nce/M%C3%9CFREDAT%20KOM%C4%B0SYON%20Y%C3%96NERGES%C4%B0-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://tip.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/tip-giresun-edu-tr/mezuniyet%20sonra-%C3%B6nce/M%C3%9CFREDAT%20KOM%C4%B0SYON%20Y%C3%96NERGES%C4%B0-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://tip.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/tip-giresun-edu-tr/mezuniyet%20sonra-%C3%B6nce/%C3%96l%C3%A7me%20de%C4%9Ferlendirme%20komisyonu%20y%C3%B6nergesi-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://tip.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/tip-giresun-edu-tr/mezuniyet%20sonra-%C3%B6nce/%C3%96l%C3%A7me%20de%C4%9Ferlendirme%20komisyonu%20y%C3%B6nergesi-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-5-2-uzem-uzerinden-ya...-19032021105941.pdf
https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-5-2-uzem-uzerinden-ya...-19032021105941.pdf


B.1.5.2 

Akademisyenlerin yazılı 

sınavlarında çoktan seçmeli 

testlerin yanında alternatif 

soru tiplerinin 

kullanmalarının teşvik 

edilmesi, usul ve esasların 

senato tarafından 

belirlenmesi 

Raporlar, Anketler 

ve komisyon 

kararları 

Her yıl 

Temmuz 

Devam 

Ediyor 

Üniversitemizde yürütülen uzaktan eğitim 

faaliyetleriyle de ara sınav ve dönem sonu 

sınavlarında farklı yöntemler 

kullanılmasına ilgili Senato kararı 

gereğince imkan verilmiştir. Üniversite 

uzaktan eğitim sistemi, e-ders platformu 

üzerinden gerçekleştirilen derslerin, 

tanımlanan sınavların takibi 

yapılabilmektedir. Kullanılan sistem, 

çevrimiçi sınav, ödev, proje şeklinde farklı 

etkinliklerle ders kazanımlarının ölçülmesi 

ve değerlendirilmesine olanak 

sağlamaktadır. Ödev veya proje şeklinde 

tanımlanan sınav sorumlulukları sistem 

desteği ile gerekli bilgiler de sistem 

üzerinden güvenli bir şekilde arşivlenerek 

korunabilmektedir.  

Uzaktan Eğitim Ölçme Değerlendirme Sistemine İlişkin 

Görsel Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınav, Ödev Süreçlerine 

İlişkin Eğitim Görselleri 

B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

B.2.Öğrenci 

Kabulü ve 

Gelişimi 

B.2.1 

B.2.1.1 

Öğrenci kabulü, önceki 

öğrenmenin tanınması ve 

kredilendirilmesine ilişkin 

kriter ve süreçlerin 

tanımlanması ve kamuoyu 

erişimine açılması 

Raporlar ve 

komisyon kararları 

Her yıl 

Ağustos 

Devam 

Ediyor 

Giresun Üniversitesinde öğrenci kabulü ve 

gelişimi süreçlerine ilişkin temel hususlar 

ilgili mevzuatlar doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. İlgili tüm süreçler 

kamuoyuna erişime açıktır.  

 

https://oidb.giresun.edu.tr/tr/page/dokumanlar/2739 

 

 

Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu Toplantı Tutanağı 

 

Uluslararası Öğrenci Sınav Komisyonu Toplantı Tutanağı 

B.2.1.2 

Uygulamalardan elde edilen 

bulguların sistematik olarak 

izlenerek paydaşlarla 

değerlendirilmesi 

Uygulamalarda 

yapılan 

güncelleme sayısı 

Her yıl 

Ağustos 

Devam 

Ediyor 

Uygulamalardan elde edilen bulgular 

sistematik olarak izlenmekte ve 

paydaşlarla değerlendirilmektedir 

Eğitim Fakültesi Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu 

Kurulması Karar Örneği 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.5.6.%20Uzaktan%20E%C4%9Fitim%20%C3%96l%C3%A7me%20De%C4%9Ferlendirme%20Sistemine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20G%C3%B6rsel.png
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.5.6.%20Uzaktan%20E%C4%9Fitim%20%C3%96l%C3%A7me%20De%C4%9Ferlendirme%20Sistemine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20G%C3%B6rsel.png
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.5.7.%20Uzaktan%20E%C4%9Fitim%20S%C3%BCrecinde%20S%C4%B1nav,%20%C3%96dev%20S%C3%BCre%C3%A7lerine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20E%C4%9Fitim%20G%C3%B6rselleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.1.5.7.%20Uzaktan%20E%C4%9Fitim%20S%C3%BCrecinde%20S%C4%B1nav,%20%C3%96dev%20S%C3%BCre%C3%A7lerine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20E%C4%9Fitim%20G%C3%B6rselleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/A.4.2.13.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kabul%20Komisyonu%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/A.4.2.13.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kabul%20Komisyonu%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/A.4.2.13.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kabul%20Komisyonu%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/A.4.2.13.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kabul%20Komisyonu%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/A.4.2.13.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kabul%20Komisyonu%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/A.4.2.13.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kabul%20Komisyonu%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/A.4.2.14.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20S%C4%B1nav%20Komisyonu%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-2-1-i-egitim-fakultesi-...-2032021175628.pdf
https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-2-1-i-egitim-fakultesi-...-2032021175628.pdf


B.2.Öğrenci 

Kabulü ve 

Gelişimi 

B.2.2 

B.2.2.1 

Diploma, derece ve diğer 

yeterliliklerin tanınması ve 

sertifikalandırılmasına ilişkin 

kriter ve süreçlerin 

tanımlanması ve kamuoyu 

erişimine açılması 

Raporlar ve 

komisyon kararları 

Her yıl 

Ağustos 

Devam 

Ediyor 

Öğrenci başarı durumlarının belirlenmesi, 

başarı sıralarının tespit edilmesi, diploma 

almaya hak kazanma durumları, cift 

anadal, yan dal eğitim yeterliliklerini 

gösteren belgelendirme süreçleri 

Üniversite bünyesinde standartlaştırılmış 

iş akış süreçleri doğrultusunda, mevzuata 

uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

Duyuru Sayfası Görseli 

B.2.2.2 

Çift ana dal ve yandal 

programlarıyla ilgili 

bilgilendirme toplantılarının 

yapılması 

Bilgilendirme 

toplantı sayısı 

Her yıl Eylül 

ve Ocak 

Devam 

Ediyor 

Çift ana dal ve yandal programları ile ilgili 

öğrencilerine yönelik bilgilendirme 

toplantıları planlanmıştır. 

2020-2021 Çift Anadal/Yandal Programları, Kontenjanları 

ve Koşulları 

 

 

 

 

 

 

 

  

B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

B.3.Öğrenci 

Merkezli 

Öğrenme, 

Öğretme ve 

Değerlendirme 

B.3.1 

B.3.1.1 

Eğiticilerin eğitimi program 

içeriğinde öğrenci merkezli 

öğrenme-öğretme 

yaklaşımına ilişkin 

uygulamalar yapmak 

Yapılan eğitim 

sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

2020 yılında tüm dersler için yürütülmeye 

başlanan uzaktan eğitim sistemi hakkında 

ilgili eğitimler Uzaktan Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi tarafından hem 

öğrencilere hem de tüm akademik 

personele dönem başında verilmiş ve web 

sitesinde öğrenci ve öğretim elemanları 

için gerekli eğitim videoları ve sistem 

kullanım kılavuzu paylaşılmıştır. 

Uzaktan Eğitim Sistemi Aktif ve Etkileşimli Yöntemlere 

İlişkin Dökümanlar  

 

Uzaktan Eğitimle İlgili Eğitim Videoları 

B.3.1.2 

Öğrenci merkezli öğrenme-

öğretme yaklaşımına ilişkin 

uygulamaların 

sertifikalandırılması ve 

belgelendirilmesi 

Sertifika/ belge 

sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Adobe Connect uygulaması üzerinden 

gerçekleştirilen derslerde öğrencilerin 

derse interaktif katılımı öğrenci odaklı 

eğitim süreçleri açısından 

önemsenmektedir. Ders esnasında 

öğrencilerin soru sorması, bilgi taleplerini 

iletebilmesi için “Sohbet” panelinden 

faydalanılmaktadır. Öğrenci soru cevap 

etkileşimini sağlamak amacıyla “Tartışma” 

paneli kullanılabilmektedir. Kullanılan E-

ders platformu ve öğrenci-öğreten 

etkileşimini sağlamaya yönelik çalışmalar 

Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu  

https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.2.1.9.%20Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C3%96%C4%9Frenci%20Ba%C5%9Fvuru%20S%C3%BCre%C3%A7lerine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20G%C3%B6rsel.png
https://oidb.giresun.edu.tr/tr/news-detail/2020-2021-cift-anadal-yandal-programlari-kontenjanlari-ve-kosullari/2676
https://oidb.giresun.edu.tr/tr/news-detail/2020-2021-cift-anadal-yandal-programlari-kontenjanlari-ve-kosullari/2676
https://uzem.giresun.edu.tr/tr/page/mobil-erisim/4478
https://uzem.giresun.edu.tr/tr/page/mobil-erisim/4478
https://uzem.giresun.edu.tr/tr/page/mobil-erisim/4478
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.3.1.3.%20Uzaktan%20E%C4%9Fitim%20Sistemi%20Aktif%20ve%20Etkile%C5%9Fimli%20Y%C3%B6ntemlere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.3.1.3.%20Uzaktan%20E%C4%9Fitim%20Sistemi%20Aktif%20ve%20Etkile%C5%9Fimli%20Y%C3%B6ntemlere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.3.1.8.%20Uzaktan%20E%C4%9Fitimle%20%C4%B0lgili%20E%C4%9Fitim%20Videolar%C4%B1n%C4%B1n%20Payla%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20Dair%20G%C3%B6rsel.png
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/UZAKTAN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0MDE%20KAL%C4%B0TE%20G%C3%9CVENCES%C4%B0%20EK%20RAPORU.pdf


öğrenci merkezli üniversite hedeflerini 

desteklemektedir. Uzaktan Eğitim İç 

Değerlendirme Raporu 2020 ile Giresun 

Üniversitenin uzaktan eğitim süreçlerine 

yönelik tüm detayları kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. 

B.3.Öğrenci 

Merkezli 

Öğrenme, 

Öğretme ve 

Değerlendirme 

B.3.2 

B.3.2.1 

Ders öğrenme çıktılarına 

ulaşılıp ulaşılmadığını 

değerlendirmek üzere 

kullanılan ölçme ve 

değerlendirme 

yöntemlerinin etkililiğini 

değerlendirmek 

Anket sonuçları Haziran 2022 
Devam 

Ediyor 

Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp 

ulaşılmadığını değerlendirmek üzere 

ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

geliştirilmiştir.2021-2022 eğitim-öğretim 

yılından itibaren değerlendirmeler 

yapılacaktır. 2020-2021 eğitim öğretim 

yılı uzaktan eğitim yoluyla 

gerçekleştiğinden UZEM tarafından 

gerçekleştirilen anket sonuçları 

paylaşılmıştır. 

Uzaktan Öğretim Süreci Değerlendirme Raporu (Öğrenci)  

B.3.2.2 

Değerlendirmeler 

sonucunda alternatif ölçme 

ve değerlendirme 

yöntemleri önermek 

Rapor ve 

değerlendirme 

sonuçları 

Haziran 2022 
Devam 

Ediyor 

Anket sonuçları Ölçme, Değerlendirme ve 

Sürekli İyileştirme Komisyonu tarafından 

değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda 

alternatif ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri önerilmektedir. 

Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu 

Tutanakları  

B.3.Öğrenci 

Merkezli 

Öğrenme, 

Öğretme ve 

Değerlendirme 

B.3.3 

B.3.3.1 

Her dönem sonunda ders 

geri bildirim anketlerinin 

uygulanması 

Anket sonuçları 
Her yıl Aralık 

ve Mayıs 

Devam 

Ediyor 

Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu tarafından ders geri bildirim anketi 

çalışmaları devam etmektedir. İlgili anketlere toplantılarda son hali verildikten sonra Akreditasyon, 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında iç ve dış paydaşlarla 

paylaşılacaktır. 

B.3.3.2 

Öğretim elemanı 

değerlendirme anketinin 

uygulanması 

Anket sonuçları 
Her yıl Aralık 

ve Mayıs  

Devam 

Ediyor 

Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli 

İyileştirme Komisyonu tarafından 

geliştirilen anketler 2021-2022 eğitim-

öğretim yılından itibaren uygulanacaktır. 

İlgili anketler Akreditasyon,Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü 

web sayfasında iç ve dış paydaşlarla 

paylaşılmaktadır. 

Öğretim Elemanını Değerlendirme Anketi  

B.3.3.3 

Hizmet ve genel 

memnuniyet anketinin 

uygulanması 

Anket sonuçları Her yıl Mayıs 
Devam 

Ediyor 

Satın alma süreçlerine katılan ve birinci anket 

uygulaması ile değerlendirmeye tabii tutulan 

tedarikçilerin kurumu değerlendirmesi 

amacıyla ikinci anket uygulaması yapılmaktadır. 

Bu kapsamda uygulanan ve ikinci anket olan 

Tedarık̇çı ̇Memnunıẏet Anketı ̇ile yıl içerisinde 

her türlü satın alma süreçlerine katılan (İhale, 

DMO, Doğrudan Temin vs.) tedarikçiler 

(yükleniciler) bu kapsamda kurumdan alınan 

hizmetleri değerlendirmektedir. 

Tedarikçi Memnuniyet Anketi 

https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/UZAKTAN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0MDE%20KAL%C4%B0TE%20G%C3%9CVENCES%C4%B0%20EK%20RAPORU.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/UZAKTAN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0MDE%20KAL%C4%B0TE%20G%C3%9CVENCES%C4%B0%20EK%20RAPORU.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/belgeler/E%C4%9Fitim%20Sunumlar%C4%B1/anket/UZEM%20%C3%96%C4%9Frenci%20(Ekim%202020-%20Ocak%202021)%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/belgeler/E%C4%9Fitim%20Sunumlar%C4%B1/anket/UZEM%20%C3%96%C4%9Frenci%20(Ekim%202020-%20Ocak%202021)%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/olcme-degerlendirme-ve-surekli-iyilestirme-komisyonu/7041
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/olcme-degerlendirme-ve-surekli-iyilestirme-komisyonu/7041
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/anketler/GR%C3%9C%20%C3%B6%C4%9Frencilerin%20%C3%B6%C4%9Fretim%20eleman%C4%B1n%C4%B1%20de%C4%9Ferlendirmesi%20anketi.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anketler/7854


B.3.3.4 

Diploma programı 

değerlendirme anketinin 

uygulanması 

Anket sonuçları Her yıl Mayıs 
Devam 

Ediyor 

Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu tarafından diploma programı değerlendirme 

anketi çalışmaları devam etmektedir.İlgili anketlere toplantılarda son hali verildikten sonra 

Akreditasyon,Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında iç ve dış 

paydaşlarla paylaşılacaktır. 

B.3.3.5 

Geri bildirim sonuçlarının 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

iyileştirmeye yönelik karar 

alma süreçlerinde 

kullanılması 

Yönetim Kurulu 

Kararları 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu tarafından geri bildirim sonuçları 

değerlendirilerek iyileştirmeye yönelik yapılabilecek çalışmalar Akreditasyon, Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğüne sunulacaktır. 

B.3.Öğrenci 

Merkezli 

Öğrenme, 

Öğretme ve 

Değerlendirme 

B.3.4 

B.3.4.1 

Akademik danışmanlık 

sisteminde kullanılan tanımlı 

süreçlerin belirlenmesi 

Yönetim Kurulu 

Kararı 
Şubat 2021 

Devam 

Ediyor 

Giresun Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Giresun 

Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Öğrenci 

Danışmanlığı Yönergesi ve Giresun Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği'nin belirlediği çerçevede akademik 

danışmanlık süreci işletilmektedir. Giresun 

Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği'nin16. maddesinde 

akademik danışmanlık sürecine yönelik 

düzenleme yer almaktadır. Her öğrenciye, 

Yönetmelik hükümlerine uygun bir akademik 

program izlemesini sağlamak üzere bir öğretim 

elemanı danışman atanmakta, danışmanlık 

görevlerinin, öğretim elemanlarına dengeli bir 

şekilde dağıtılması hüküm altına alınmaktadır.  

Giresun Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği Giresun Üniversitesi Ön Lisans-Lisans 

Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi Giresun Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

B.3.4.2 

Akademik danışmanların 

öğrencilere çift ana dal ve 

yandal programlarıyla ilgili 

bilgilendirme yapması 

Bilgilendirme 

toplantı sayısı 

Her yıl Eylül 

ve Ocak 

Devam 

Ediyor 

Akademik danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program 

çerçevesinde her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında 

öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği 

programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri 

teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle danışmanı tarafından belirlenir. Öğrencinin 

başarı durumu gözetilerek yandal ve çift ana dal programlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılır. 

B.3.4.3 

Öğrencilere akademik 

danışmanı değerlendirme 

anketinin uygulanması 

Anket sonuçları Her yıl Mayıs 
Devam 

Ediyor 

 

Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu tarafından akademik danışmanı 

değerlendirme anketi çalışmaları devam etmektedir. İlgili anketlere toplantılarda son hali verildikten 

sonra Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında iç ve dış 

paydaşlarla paylaşılacaktır. 

 

B.3.4.4 

Öğrenci başarı durum 

formlarının her dönem 

başında danışmanı 

tarafından hazırlanması ve 

onaylanması 

Başarı Durum 

Formu 

Her yıl Ocak 

ve Temmuz 

Devam 

Ediyor 
Öğrenci başarı durum formları her dönem başında danışmanı tarafından onaylanır. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/2019-DANISMANLIK_YOENERGESI.PDF
https://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/2019-DANISMANLIK_YOENERGESI.PDF
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/lisansustu_yonetmelik_derlenmis.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/lisansustu_yonetmelik_derlenmis.pdf


B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM EYLEM PLANI  Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

B.4.Öğretim 

Elemanları 
B.4.1 

B.4.1.1 
Personel el kitabının 

hazırlanması 
Personel El Kitabı Temmuz 2022 

Devam 

Ediyor 

Giresun Üniversitesinde iç kalite 

güvencesi sistemi mekanizmaları 

kapsamında ilgili eylem “Giresun 

Üniversitesi Kalite El Kitabı” çalışması 

olarak yapılacaktır. Bu bağlamda, 

akademik ve idari birimlere ilişkin 

süreçlerin tanımlanması ve süreç akış 

şemalarının 

hazırlanmasına/güncellenmesine yönelik 

çalışmalar 

devam etmektedir. 

Kalite El Kitabı Çalışmaları  

B.4.1.2 

Kurum dışından ders vermek 

üzere görevlendirilen 

öğretim elemanı seçimi ve 

davet edilme usullerinin 

tanımlanması 

Yönerge Haziran 2022 
Devam 

Ediyor 
İlgili hususta çalışmalar devam etmektedir. 

B.4.Öğretim 

Elemanları 
B.4.2 

B.4.2.1 

Eğitim kadrosunun eğitim-

öğretim performansını 

izlemek üzere geçerli olan 

süreçlerin tanımlanması 

Yönerge Haziran 2022 
Devam 

Ediyor 

Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu tarafından ilgili eylem bağlamında 

çalışmalarına devam etmektedir. 

B.4.2.2 

Aktif öğrenme, uzaktan 

eğitim, ölçme 

değerlendirme, yenilikçi 

yaklaşımlar, materyal 

geliştirme, yetkinlik 

kazandırma ve kalite 

güvence sistemi gibi öğretim 

yetkinlikleriyle ilgili 

eğitimlerin düzenlenmesi 

Katılım bilgileri/ 

Sertifika sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Üniversitemiz kalite politikaları ve iç kontrol eylem planı çerçevesinde taslak olarak hazırlanan 

“Giresun Üniversitesi Hizmet içi Eğitim Yönergesi"nin yürürlüğe girmesi ile birlikte ilgili eylem 

bağlamında eğitim takvimi çerçevesinde süreçler yürütülecektir. 

https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/kalite-el-kitabi/7901


B.4.Öğretim 

Elemanları 
B.4.3 

B.4.3.1 

Öğretim kadrosunu teşvik 

etme ve ödüllendirmeye 

yönelik yönergenin 

oluşturulması 

Yönerge Mayıs 2021 Tamamlandı Üniversitemiz kalite politikaları ve iç 

kontrol eylem planı çerçevesinde 

hazırlanan “Giresun Üniversitesi Ödül 

Yönergesi”,25 Mayıs 2021 tarihli ve 198 

sayılı Senato kararı ile kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir. 

Giresun Üniversitesi Ödül Yönergesi  

B.4.3.2 

Her yıl Giresun Üniversitesi 

Kuruluş Yıl Dönümünde 

yönergeye uygun olarak en 

yüksek puanı alan öğretim 

elemanlarına ödül verilmesi 

Ödül alan öğretim 

elemanı sayısı 
Mayıs 2022 

Devam 

Ediyor 

B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

B.5.Öğrenme 

Kaynakları 
B.5.1 

B.5.1.2 

Öğrencilere sunulan 

hizmetlerle ilgili geri bildirim 

alınması 

Anket Sonuçları 
Her yıl 

Haziran 

Devam 

Ediyor 

 

Öğrenme kaynaklarına ilişkin öğrenci geri 

bildirimleri her yıl düzenli olarak 

gerçekleştirilen Öğrenci Memnuniyet 

Anketleri aracılığıyla alınmakta ve bu 

bağlamda iyileştirmeler yapılmaktadır. 

Giresun Üniversitesi Anket Formları ve Raporlar 

B.5.1.3 

Sınıf, laboratuar, kütüphane, 

stüdyo gibi yapıların 

kurumsal büyüme ile ilişkili 

olarak geliştirilmesi 

Strateji İzleme 

Raporu 
Her yıl Aralık 

Devam 

Ediyor 

 

İlgili eylem doğrultusunda fiziksel 

ortamlarda önemli düzeyde iyileştirmeler 

yapılmıştır. 2020 yılı Kurum İç 

Değerlendirme Raporunda bu 

iyileştirmelerle ilgili detaylı bilgilere yer 

verilmiştir. 

2020 Yılı Kütüphane Binası ve Yeşil Alanlarda İyileştirme 

Görseli 

B.5.1.4 

Öğrenme kaynakları ve bu 

kaynakların yeterlilik 

durumuyla ilgili iç ve dış 

paydaş görüşlerinin alınması 

Anket Sonuçları 
Her yıl 

Haziran 

Devam 

Ediyor 

Öğrenme kaynaklarına ilişkin iç ve dış 

paydaş geri bildirimleri her yıl düzenli 

olarak gerçekleştirilen memnuniyet 

anketleri aracılığıyla alınmakta ve bu 

bağlamda iyileştirmeler yapılmaktadır. 

Giresun Üniversitesi Anket Formları ve Raporlar 

https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/belgeler/%C3%B6d%C3%BCly%C3%B6nergesi.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anketler/7854
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.5.3.5.%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20K%C3%BCt%C3%BCphane%20Binas%C4%B1%20ve%20Ye%C5%9Fil%20Alanlarda%20%C4%B0yile%C5%9Ftirme%20G%C3%B6rseli.png
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.5.3.5.%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20K%C3%BCt%C3%BCphane%20Binas%C4%B1%20ve%20Ye%C5%9Fil%20Alanlarda%20%C4%B0yile%C5%9Ftirme%20G%C3%B6rseli.png
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anketler/7854


B.5.Öğrenme 

Kaynakları 
B.5.2 

B.5.2.1 

Yıl içerisinde öğrencilere 

yönelik sportif, kültürel ve 

sosyal faaliyetleri yürütmek 

Faaliyet sayısı Sürekli 
Devam 

Ediyor 

 

2020 yılında pandemi döneminde ilgili 

faaliyetlerin yürütülmesinde kısıtlar 

oluşsa da dijital imkanlar aracılığıyla 

birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. 2020 

yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunda 

bu faaliyetlerle ilgili detaylı bilgilere yer 

verilmiştir. 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet 

Raporu 

 

 
 

B.5.2.2 

Öğrencilere sunulan 

faaliyetlerle ilgili geri 

bildirimlerin alınması 

Anket sonuçları 
Her yıl 

Haziran  

Devam 

Ediyor 

 

Öğrencilere sunulan faaliyetlere ilişkin 

öğrenci geri bildirimleri her yıl düzenli 

olarak gerçekleştirilen Öğrenci 

Memnuniyet Anketleri aracılığıyla 

alınmakta ve bu bağlamda iyileştirmeler 

yapılmaktadır. 

Giresun Üniversitesi Anket Formları ve Raporlar 

B.5.2.3 E-kitap sayısının artırılması E-kitap sayısı 
Her yıl 

Haziran  

Devam 

Ediyor 

 

Üniversite bütçesi imkanları 

doğrultusunda Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

tarafından e-kitap temin edilmektedir. 

Ayrıca kitaplara ilişkin paydaşlardan talep 

toplanmaktadır. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2020 Yılı 

Faaliyet Raporu 

B.5.2.4 

Öğrenci topluluklarının yıl 

içerisinde faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi 

Değerlendirme 

raporları 
Her yıl Mayıs  

Devam 

Ediyor 

 

Öğrenci topluluklarının her yıl düzenli 

şekilde işletilip işletilmediği ilgili yönerge 

doğrultusunda izlenmektedir. Etkinliklerin 

yürütülmesinde  

ve izlenmesinde “Etkinlik Koordinasyon 

Kurulu” tarafından faaliyetler 

değerlendirilmektedir. 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet 

Raporu 

 

Etkinlik Değerlendirme Raporu Örneği 
 

B.5.Öğrenme 

Kaynakları 
B.5.3 B.5.3.1 

Tesis ve altyapıların 

(Yemekhane, yurt,teknoloji 

donanımlı çalışma alanları, 

mediko vs.) yeterlilik 

durumunun 

değerlendirilmesi 

Değerlendirme 

raporu 
Ocak 2022 

Devam 

Ediyor 

Tesis ve altyapının yeterlilik durumunun 

değerlendirilmesinde toplantılar, anketler 

aracılığıyla geribildirimler ve ilgili 

birimlerin değerlendirmeleri 

doğrultusunda çalışmalar 

planlanmaktadır. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet 

Raporu 

 

Tesis ve Altyapılara İlişkin Denetleme Form Örnekleri 

 

 

2020 Yılı Yemekhane Alanında İyileştirme Görseli 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.5.2.5.%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k,%20K%C3%BClt%C3%BCr%20ve%20Spor%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.5.2.5.%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k,%20K%C3%BClt%C3%BCr%20ve%20Spor%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.5.2.5.%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k,%20K%C3%BClt%C3%BCr%20ve%20Spor%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.5.2.5.%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k,%20K%C3%BClt%C3%BCr%20ve%20Spor%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.5.2.8.%20Etkinlik%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu%20%C3%96rne%C4%9Fi%201.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/B.5.2.8.%20Etkinlik%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu%20%C3%96rne%C4%9Fi%201.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anketler/7854
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B.5.3.2 

Tesis ve alt yapının kurumsal 

büyüme ile ilişkili olarak 

gelişmesi 

Onay Ocak 2022 
Devam 

Ediyor 

 

İlgili eylem doğrultusunda tesis ve alt yapı 

noktasında iyileştirmeler yapılmıştır. 2020 

yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunda 

bu iyileştirmelerle ilgili detaylı bilgilere yer 

verilmiştir. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet 

Raporu 

B.5.Öğrenme 

Kaynakları 
B.5.4 

B.5.4.1 

Tüm birimlerde özel 

yaklaşım gerektiren 

öğrencilere yönelik 

düzenlemelerin yapılması 

Faaliyet raporu Sürekli 
Devam 

Ediyor 

 

İlgili hususta çalışmalara başlanmış olup, 

eylem ile ilgili ihtiyaçlar tespit edildikçe 

gerekli çalışmalar yapılması planlanmıştır. 

 

Hissedilebilir Yüzey Yapımı İşi Örnek Görseli 

B.5.4.2 

Özel yaklaşım gerektiren 

öğrencilerden Engelsiz 

Üniversite Birimi vasıtasıyla 

istek ve taleplerin alınması 

İstek ve talep 

raporları 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

 

Üniversitede tüm bu faaliyetler Engelsiz 

Üniversite Birimi tarafından 

yürütülmektedir. Birimin faaliyetlerine 

kılavuzluk etmek üzere “Engelsiz 

Üniversite Birimi Yönergesi” 

hazırlanmıştır. Engelsiz Üniversite Birimi 

tarafından tüm engelli öğrencilerle birebir 

görüşmeler yapılarak ihtiyaçları tespit 

edilmekte, aynı zamanda birimimiz 

tarafından düzenlenen bilgi formu 

doldurulmakta ve öğrencilerimizin bilgileri 

kayıt altına alınmaktadır. 

 

Engelsiz Üniversite Birimi 

 

Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi  

B.5.Öğrenme 

Kaynakları 
B.5.5 

B.5.5.1 

Rehberlik, psikolojik 

danışmanlık ve kariyer 

hizmetlerinden faydalanan 

sayısını artırmak için tanıtım 

faaliyetlerini artırmak 

Faaliyet sayısı Sürekli 
Devam 

Ediyor 

 

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

hizmetleri Eğitim Fakültesi Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı 

öğretim elemanları tarafından 

desteklenen Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi 

tarafından verilmektedir. 

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Yönetmeliği  

B.5.5.2 

Merkezlerde sunulan 

hizmetlerle ilgili geri 

bildirimlerin alınarak 

iyileştirme çalışmalarında 

kullanılması 

Geri bildirim 

raporları 

Her yıl 

Haziran  

Devam 

Ediyor 

 

 

İlgili hususta planlama çalışmaları devam 

etmektedir. 

 

 

Öğrenci Geri Bildirim Mekanizmaları  
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B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

B.6. Programların 

İzlenmesi ve 

Güncellenmesi 

B.6.1 

B.6.1.1 

Programların izlenmesi ve 

güncellemesine ilişkin 

tanımlı süreçlerin 

oluşturulması 

Güncellenen 

program sayısı 

Her yıl 

Ağustos 

Devam 

Ediyor 

 

Program çıktılarının izlenmesine ve 

güncellenmesine yönelik öğretim elemanları ve 

öğrenciler ile görüşme, anket, toplantı vb. 

yöntemler aracılığıyla geri bildirimler 

alınmaktadır. Ders programlarını ve bu 

programdaki dersi sunacak dersin öğretim 

elemanlarını belirlemek üzere yılda iki kez ana 

bilim dalı toplantıları yapılmaktadır. Ana bilim 

dalı toplantılarında açılacak zorunlu ve seçmeli 

dersleri verebilecek öğretim elemanları 

belirlenerek dekanlık makamına 

bildirilmektedir. Dersi okutacak olan öğretim 

elemanlarından okutacakları derslerle ilgili 

gerekli güncellemeleri öğrenci bilgi sistemi 

üzerinden dönem başında yapmaları 

istenmekte ve bu güncellemeler doğrultusunda 

ders bilgi paketleri yenilenmektedir. Giresun 

Üniversitesi akademik birimlerinde kullanılan 

öğretim programlarının içeriği, öğrencileri 

interaktif katılımını sağlayacak şekilde 

düzenlenmektedir. Programların izlenmesine 

ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler Tıp 

Fakültesinde uygulanmaya başlamıştır.  

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi 

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönergesi 

Tıp Fakültesi İç Paydaş Çalıştayı  

B.6.1.2 

Programların yıllık öz 

değerlendirme raporları 

yazması 

Öz değerlendirme 

yapan program 

sayısı 

Her yıl Aralık 
Devam 

Ediyor 

Programların yıllık öz değerlendirme 

raporu yazma çalışması Akreditasyon 

çalışması başlatılan programlarda 

yürütülmektedir.  

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Faaliyet Raporu 

B.6.1.3 

Programların yıllık öz 

değerlendirmelerinden 

hareketle yapılan 

iyileştirmelerin raporlanması 

İyileştirme 

raporları 

Her yıl 

Ağustos 

Devam 

Ediyor 

 

Giresun Üniversitesinde 2020 yılında 

uzaktan öğretim yoluyla yürütülen 

program ve derslerin işlenmesi ve 

güncellenmesine yönelik olarak Eğitim 

Programları İzleme ve Değerlendirme 

Komisyonu tarafından tüm lisans ve 

lisansüstü programlara yönelik olarak bir 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

Komisyon tarafından hazırlanan Ders 

Program Çıktılarının İzlenmesi ve Güncellenmesi 2020-

2021 Öğretim Planlarının Güncellenmesi Yazısı 2020-

2021 Öğretim Planlarının Güncellenmesi Cevap Örneği 
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Matrisi Formları tüm programlara 

iletilmiş, Program çıktıları ile derslerin 

eşleştirilmesi sağlanmıştır. Uzaktan 

öğretim yoluyla yürütülen programların 

ve derslerin izlenmesi ve 

güncellenmesinde ise birim ve bölüm 

bazlı değerlendirmeler yapılmıştır. 

B.6. Programların 

İzlenmesi ve 

Güncellenmesi 

B.6.2 

B.6.2.1 
Mezun sisteminin 

aktifleştirilmesi 

Mezun 

sistemindeki aktif 

katılımcı sayısı 

Aralık 2020 Tamamlandı 

 

Üniversitede, 2017 yılından beri mezun 

öğrencilerinin kullanımına açık olan 

Mezun Bilgi Sistemi bulunmaktadır. Bu 

kapsamda, pandemi döneminde, mezun 

öğrencilerin diploma teslimleri, mezun 

bilgi sistemi üzerinden yapılmıştır. Mezun 

öğrencilere ilişkin memnuniyet 

anketlerinin düzenli olarak yapılması ve 

mezun bilgi sistemi üzerinden istihdam 

durumu gibi verilerin toplanması yönünde 

çalışmalar yürütülmüştür. 

Giresun Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi  

B.6.2.2 

Her yıl mezunların düzenli 

olarak mezun sistemine 

aktarılması 

Mezun 

sistemindeki 

mezun sayısı 

Her yıl 

Ağustos  

Devam 

Ediyor 

 

Mezun Bilgi Sistemi, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

koordinasyonu ile yürütülmektedir. Her 

yıl mezunlar düzenli olarak mezun 

sistemine aktarılmakta ve öğrenciler 

tarafından sistemde güncellemeler 

yapılmaktadır. 
Mezun Bilgi Sistemi Görseli 

 

Mezun Bilgi Sistemi Giriş Sayfası Görseli  

B.6.2.3 

Mezun sistemindeki 

kullanıcıların yıllık profillerini 

güncellemesinin sağlanması 

Güncellenen profil 

sayısı 
Her yıl Ocak  

Devam 

Ediyor 

 

Mezun Bilgi Sistemi kullanıcıları 

profillerinin güncellenmesine olanak 

sağlanmaktadır. 2020 yılında pandemi 

döneminde öğrencilerin diploma talepleri 

ilgili sistem üzerinden alınmış ve bu 

doğrultuda profil güncellemeleri 

yapılmıştır. 

B.6.2.4 

Mezun sistemini kullanarak 

mezun memnuniyet 

anketlerinin alınması 

Anket sonuçları Her yıl Eylül  
Devam 

Ediyor 

Üniversite memnuniyet anketlerinin tümünün bir anket yazılımında bütün olarak alınmasına yönelik 

çalışmalar bulunmaktadır. İlgili sistemden yürütülecek iş ve işlemlerin duyuruları mezun bilgi 

sisteminde yer verilecektir. 

B.6.2.5 
Paydaşların mezun 

sistemine entegre edilmesi 
Paydaş sayısı Ağustos 2021 

Devam 

Ediyor 
İlgili hususta çalışmalar devam etmektedir. 
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