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T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı : 40752009-602.06
Konu : Öğrenci İşleri İletişim

DAĞITIM

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak sorumluluğumuz dahilinde bulunan süreçler
ile ilgili olarak yapılan işlemler için birim personellerinin genellikle telefon ile irtibata
geçerek sorunların giderilmesini talep ettikleri, telefon ile ulaşılamama durumlarında ise ilgili
öğrencinin Daire Başkanlığımıza yönlendirildiği gözlemlenmektedir. Telefon ile yapılan
görüşmeler bilindiği üzere kayıt altına alınmamaktadır. Bu durum bazı hallerde birim
personellerini zor durumda bırakmaktadır.

Alt birim personellerine yansıyan sorunların, öncelikle kendi birimlerinin
sorumluluğunda olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir. Çözüme ulaştırılması gereken
soruna ait sorumluluğun Daire Başkanlığımızda olması durumunda ise sorun yaşayan birim
personelinin "destek.mersin.edu.tr" adresinden sorunu detaylı bir şekilde bildirmesi
gerekmektedir. Süreçlerin iyileştirilmesi, sorunların tespiti ve sınıflandırılması, eğitim
planlamalarının yapılabilmesi ve sorunların raporlanabilmesi amacıyla iletişimin
"destek.mersin.edu.tr" adresi aracılığıyla Ticket açılarak yapılması büyük önem arz
etmektedir. Böylece yapılan tüm talepler kayıt altına alınmış olacak ve raporlama
yapılabilecektir.

Kanun, yönetmelik veya yönergeler ile ilgili olarak resmi yazı gereği olan durumların
ise kesinlikle EBYS aracılığıyla resmi yazışma kuralları çerçevesinde çözüme
kavuşturulmasının talep edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Hakan ARSLAN

Rektör a.
Rektör Yardımcısı
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Dağıtım:
Tüm Fakülteler
Tüm Enstitüler
Tüm Yüksekokullar
Tüm Meslek Yüksekokulları
Tüm Rektörlük Bölüm Başkanlıkları
Tüm Merkezler
Tüm İdari Birimler
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