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BİRİM TEKNİK DANIŞMANLIK SÜRECİ 

SÜREÇ ADI Birim Teknik Danışmanlık Süreci 

SÜREÇ NO 16 TARİH NİSAN 2021 
SÜRECİN 
SORUMLULARI 

Bölüm teknik destek sorumlusu, bölüm çağrı destek sorumlusu, bölüm sınav 
koordinatörü, fakülte teknik danışmanı, UZEM  

SÜREÇ 
ORGANİZASYON 
İLİŞKİSİ 

Bölüm teknik destek sorumlusu, bölüm çağrı destek sorumlusu, bölüm sınav 
koordinatörü, bölüm başkanlığı, fakülte teknik danışmanı, UZEM, Bilgi İşlem, 
Öğrenci İşleri 

ÜST SÜRECİ Teknik destek süreci 
SÜRECİN AMACI Fakültede yaşanan teknik sorunlara danışmanlık sağlamak 

SÜRECİN SINIRLARI Bölüm sorumlularının ilgili sistemde tanımlanmasıyla başlar, soruların çözüme 
kavuşturulmasıyla biter. 

SÜREÇ ADIMLARI  Bölüm teknik ve çağrı destek sorumluları ile sınav koordinatörleri bölüm başkanlığı 
tarafından UZEM’e bildirilir. 

 Fakülte teknik danışmanı; teknik destek sorumlularını e-ders/e-sınav sisteminde, 
çağrı destek sorumlularını ise tawk.to sisteminde tanımlar. Sınav koordinatörlerini, 
SBS sisteminden sorumlu yöneticiye bildirir. 

 Danışman, ilgili sorumluları fakülte destek grubuna (örn., WhatsApp grubuna) ekler. 
 Danışman, UZEM biriminin ilgili duyurularını fakülte destek grubunda paylaşır.  
 Sorumlular çözemediği soruları gruptan danışmana iletir.  
 Eğer sorular sorumlunun yapabileceği işler içeriyorsa danışman bu işin nasıl 

yapıldığını anlatan içerik hazırlar veya kaynaklar belirler.  
 Sorular, danışmanın çözemediği durumlar içeriyorsa UZEM’ e bildirir ve çözümler 

belirlenir.  
 Sorular teknik danışmanın yetkisini gerektiriyorsa ve bilgisi dâhilindeyse gerekli işlemi 

yapılır. 
Derslerle ilgili sorular 
 Sorular derslerle ilgiliyse dersin hangi bölümde olduğu, kodu ve adının, e-

ders sistemindeki numarasının soruda yer alması gerekmektedir. Yer 
almazsa danışman bu bilgileri talep eder. 

 Harici bilgi gerekiyorsa (örn., e-kampüs bilgileri) danışman teknik destek 
sorumlusundan bu bilgileri de talep eder.    

 E-ders’te/E-sınav’da derslerle ilgili işlem halledilir. 
Öğrencilerle/Öğretim elemanlarıyla ilgili sorular 

 Eğer soru öğrencilerle/öğretim elemanlarıyla ilgiliyse kişinin 
bölümünün, ad ve soyadının ve numarasının/e-postasının soruda 
belirtilmesi gerekir.  

 Harici bilgi gerekiyorsa (örn., transkript bilgileri) danışman teknik 
destek sorumlusundan bu bilgileri talep eder.   

 E-ders’te/E-sınav’da öğrencilerle ilgili işlem halledilir. 
Diğer birimlerle ilgili sorular  

 Sorular, diğer birimlerle (örn., bilgi işlem ve öğrenci işleri) ilgiliyse 
danışman bu birimlerle iletişime geçer ya da sorumluları bu birimlere 
yönlendirir.  

 Danışman, soruların çözümlerini sorumlularla paylaşır.  
SÜREÇ PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

Performans Göstergesi 

Toplam soru sayısına karşılık çözüm bulunan soru sayısı 
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BİRİM TEKNİK DANIŞMANLIK SÜRECİNE İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 


