
 

 

 

 

 Mezunlarımız ile üniversitemiz arasındaki bağı koparmamak için ve iletişimi korumaya yönelik oluşturulmuş bir interaktif 

iletişim aracı olarak mezun bilgi sisteminin aktif bir şekilde kullanımı için mezun olup diplomasını almaya gelen öğrencilere 

uygulanan anketlerde öğrencilerin güncel e-mail adresi ve telefon numarası alınır. 

 Bu iletişim bilgileri vasıtasıyla mezunlardan bilgilerini Mezun Bilgi Sistemi’ne girmeleri talep edilir. 

 Mezun olan tüm öğrencilerimizle daha etkili bir bağ kurarak daha etkili iletişime geçilmesi için her yıl her programdan bir tane 

mezun temsilcisi seçilir. 

 

 Kontrol adımı çıktılarına göre varsa düzeltme/iyileştirme faaliyetleri uygulanır. 

 Mezunlarımızın ilgili etkinliklere katılım oranı belirlendikten sonra gelecek öneriler doğrultusunda sistem eksiklikleri giderilecek 

ve mezunların hem birbiri ile etkin iletişim kuracağı hem de üniversite ile etkin iletişim kuracağı bir platform haline gelmesi için 

güncellemeler yapılır. 

 

 Sisteme giriş yaparak kayıt olan kişilere, öğrencilere sunulan birçok imkândan faydalanabilme imkanı sunulur. 

 Mezun öğrencilerimize ücretsiz olarak hazırlanan çevrimiçi eğitimler sunarak dijital sertifika alabilecekleri çevrimiçi eğitim 

platformları duyurulur. 

 İş ilanları ve staj imkânları konusunda üniversiteye iletilen talepler, mezunlarla paylaşılmak suretiyle kariyer fırsatlarını 

değerlendirmelerine ve istihdamlarına katkı sunulur. 

 Kariyer planlamasına yönelik Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak olarak öğrencilerimiz ile sektörün 

önemli temsilcileri bir araya getirilir. 

 

 

 Tüm Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapsamında her programdan bir mezunun katılımıyla mezun temsilcileri grubu 

oluşturulur. 

 Web sitemizde bulunan Mezun izleme birimi ile mezunların işe yerleşmesi, üst eğitime devam, maaş düzeyi, işveren / mezun 

memnuniyeti gibi istihdam bilgilerinin sistematik ve kapsamlı olarak toplandığı bir platform olarak kullanılır.  

 

 Mezun öğrencilerimizin duyurulan faaliyetlere katılım oranı kontrol edilir. Bu katılım mezun izleme komisyonunda 

değerlendirilir ve gerekli görürlerse bu katılımın programlara göre istatistiki bilgileri hazırlanır. 

 Mezun izleme biriminden elde edilen istihdam ve memnuniyet bilgileri programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığını 

belirlemek için kullanılır. 

 Kurumsal kalite çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilginin üretilmesi ve süreç içerisinde öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına 

cevap verdiğinden emin olmak için mezunların izlenmesi ve görüşlerinin alınmasına yönelik mezun izleme sistemi düzenli olarak 

kontrol edilir. 
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