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KURSLARIN AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ 

SÜREÇ ADI Kursların Açılması ve Yürütülmesi 

SÜREÇ NO 11 TARİH NİSAN 2021 

SÜRECİN SORUMLULARI UZEM/ Sertifika ve Kurslar Birimi 

SÜREÇ ORGANİZASYON 
İLİŞKİSİ 

UZEM Müdürlüğü, İlgili Birimler 

ÜST SÜRECİ Kursların Açılması ve Yürütülmesi sürecince ilişkin yürütülen tüm 
faaliyetleri kapsar 

SÜRECİN AMACI Kursların Açılması ve Yürütülmesine Yönelik Yürütülen faaliyetler için 
standart bir yöntem belirlemektir 

SÜRECİN SINIRLARI Kursun Talep Edilmesi /Kursun Tamamlanması 

SÜRECİN ADIMLARI  Açılması istenen kurs ile ilgili talep merkez müdürlüğüne iletilir 
 Merkez müdürlüğü merkezin kursun açılması ve yürütülmesi 

konusunda yönetim kurulunu toplar ve karar alır 
 Alınan karar doğrultusunda kurs planlayıcılar tarafından kurs 

içerikleri merkez müdürlüğüne iletilir. 
 Kurs ile ilgili bilgileri içeren UZEM web sitesinin ana sayfası için 

banner tasarlanır ve ilan edilir. 
 Kurs ile ilgili bilgileri içeren UZEM’ e ait sosyal medyalar için 

tasarlanır ve ilan edilir. 
 Kurs bilgilerini içeren UZEM web sayfasında “Kurslar/Sertifika” 

menüsü altında kurs sayfası tasarlanır ve ilan edilir. 
 Kursa kaydolmak isteyenler için kayıt sayfasında Google-Form 

üzerinden başvuru formu oluşturma 
 Forma gelen başvuruları takip etme 
 tawk. to uygulamasının takip edilmesi ve uygulama aracılığıyla 

kursa başvurmak isteyen adayların sorularına çözüm bulma  
 Başvuruların kurs kontenjanına ulaşılması durumunda başvuran 

kişilere bilgilendirici e-posta atma ve başvuru belgelerini talep 
etme 

 Kurs başlamadan 1 hafta önce kursun yürütüleceği UZEM’e ait 
MODDLE platformunda (edersyl.trabzon.edu.tr) kursu tanımlama 

 Tanımlanan kurs içerisine kursun eğitmenini ve katılımcılarını 
kursa tanımlama 

 Kursa kaydolan kişilere kurs başlangıç tarihleri, sisteme girme 
bilgilerini içeren e-mail atma  

 Microsoft Teams canlı ders bağlantılarını kursun eğitmeniyle 
birlikte hazırlama 

 Katılımcıların kurs sayfası ve Microsoft Teams bağlantılarına 
kolayca erişim sağlayabilmeleri için tanıtıcı video hazırlama 

 Eğitmen ile ilk canlı ders gerçekleştirilir 
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 Gerekli görülmesi durumunda kurs süresince eğitmene kurs ile 
ilgili teknik destek sağlanır. 

 Kurs eğitmenin yapmış olduğu sınav sonucunda başarılı olan 
kursiyerlere sertifika hazırlanır 

 UZEM’ e ait sosyal medyalarda dan kursun yapıldığını ve 
tamamladığı ilan edilir. 

 Kurs ile ilgili sertifikaların dağıtılması 
 Kursun tamamlanması ve ödeme işlemleri ile ilgili yönetim kurul 

kararı alınır. 
 Kurs süreci sonlandırılır. 

 
SÜREÇ PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

Performans Göstergesi 
Kursların Açılması ve Yürütülmesi 
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KURSLARIN AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 


