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EĞİTİM HİZMETLERİ 

SÜREÇ ADI Eğitim Hizmetleri 
SÜREÇ NO 7 TARİH NİSAN 2021 
SÜRECİN 
SORUMLULARI 

Merkez Müdürü, Merkezde Görevli Personel 

SÜREÇ 
ORGANİZASYON 
İLİŞKİSİ 

Rektörlük, UZEM Müdürlüğü, İlgili Akademik Birimler, İlgili Öğretim 
Elemanları, İlgili Diğer Merkez Müdürlükleri 

ÜST SÜRECİ - 

SÜRECİN AMACI Uzaktan eğitim sürecinde paydaşların (öğrenci, öğretim elemanı, akademik ve 
idari personel vb.) sürece ilişkin bilgilendirilmesi, teorik ve uygulamalı eğitimlerin 
verilmesi 

SÜRECİN SINIRLARI Üniversite genelinde uzaktan eğitim ortamlarını kullanacak olan bireylerin tespit 
edilmesi ile başlar, bireylerin uzaktan eğitim sürecine ilişkin eğitim hizmeti alması 
sağlanır, düzenlenen eğitim hizmetlerinin tüm ilgili bireylere ulaştırılması ile biter. 

SÜREÇ ADIMLARI  Rektörlük, üniversite genelinde uzaktan eğitim ortamlarını kullanacak olan bireyleri 
tespit eder ve UZEM Müdürlüğüne bildirir. 

 UZEM Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim ortamlarını kullanacak olan bireylerin 
uzaktan eğitim sürecine ilişkin ihtiyaçları belirlenir. 

o Uzaktan eğitim ortamlarının kullanım amacı 
o Eğitim-öğretim faaliyetlerinin türü 
o Uzaktan eğitim ortamlarının kullanım süresi 
o Uzaktan eğitim ortamlarına yönelik beklenti 

 Tespit edilen ihtiyacın giderilmesi için uygun eğitim hizmeti planlanır. 
o Danışmanlık 
o Yönlendirme 
o Yüz yüze veya çevrimiçi (online) eğitim 
o Soru-cevap ortamı 

 Planlanan eğitim hizmetine ilişkin bilgiler (tarih, saat, içerik vb.) ilgili bireylere 
duyurulur. 

o Üniversitesi web sayfası 
o UZEM web sayfası 
o E-posta 
o Telefon 
o Toplu/Grup Mesajı 

 Belirlenen eğitim içeriği UZEM Müdürü ve Merkezde Görevli Personel/ler ile ilgili 
bireylere sunulur.  

 Eğitim esnasında çeşitli kayıtlar alınır. 
o Katılımcı sayısı 
o Eğitim süresi 
o Eğitim içeriği 

 UZEM tarafından verilen eğitim hizmetine katılamayan ilgili bireyler için eğitim 
esnasında alınan kayıtlar bireylerle paylaşılır. 

 Verilen eğitim hizmetinin kalitesine ilişkin UZEM bünyesinde iç değerlendirme yapılır. 
SÜREÇ PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

Performans Göstergesi 
Sunulan eğitim hizmetinin uzaktan eğitim sürecine ilişkin etkili ve verimli 
olması, ilgili bireylerin sürece ilişkin bilgilendirilmiş olması ve bireylerin 
memnuniyeti 
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