
İhtiyaç duyulan
öğretim elemanı talebi, ilgili

birimler tarafından Rektörlüğe bildirilir.Rektörlüğe bildirilen
talepler, izin verilen kadro sayıları ve Üniversitenin

ihtiyaçları doğrultusunda Üniversite Yönetim
Kurulunca tespit edilir.

İLGİLİ BİRİM
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Norm içi mi?

Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan
kadro norm dışı ise Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığındanilana çıkabilmek için izin

istenir.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından verilen
izin doğrultusunda izinli Öğretim Üyesi

kadrolarıRektörlükçe;
YükseköğretimKurulu Başkanlığından izinleri alınmış

öğretim üyesi kadroları için hazırlananilan tablosu
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ve Devlet
PersonelBaşkanlığına ilan edilmek üzere gönderilir.

PERSONEL DB

Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan
kadro norm içi ise Öğretim Üyesi kadroları Rektörlükçe;

öğretim üyesi kadroları için hazırlananilan tablosu
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ve Devlet
PersonelBaşkanlığına ilan edilmek üzere gönderilir.

PERSONEL DB

Resmi Gazetede ilan edilir.

İLGİLİ KURUM

Resmi Gazetede ilan edilir.

İLGİLİ KURUM

Fakültelerde dekanın; enstitü, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz

öğretim üyesiarasından (biri ilgili anabilim dalı başkanı,
anabilim dalı başkanı yoksa bölümbaşkanı olmak üzere)

ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek
üyeden ön değerlendirme ve giriş sınav jürisi ilgili

yönetim kurulunca oluşturulur.

İLGİLİ BİRİM

İlgili birimlerce teslim alınan evraklar ön değerlendirme
ve giriş sınavı jürilerineteslim edilerek değerlendirme

yapılır. Sonuçlarıresmi yazı ekinde Personel Daire
Başkanlığına ilan edilmek üzere gönderir.

İLGİLİ BİRİM

9 İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Süreci
9.1 İş Gücü Planlaması, Atama ve Görevden Ayrılma İşlemleri Süreci
9.1.8 Diğer Öğretim Elemanı Atama İşlemleri Detay Süreci

Diğer Öğretim Elemanı Atama İşlemleri Detay Süreci
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Atama kararnamesi hazırlanarak rektör onayına 
sunulur, atama kararnamesi imzadan çıktıktan sonra 

kişi ve atanacağı birime atama yazıları yazılır. Kişi
bildirilen süre içinde biriminde görevine başlar, başlama

yazısı Personel Daire Başkanlığına gönderilir, 
başlama yazısı geldikten sonra otomasyon programına

ve YÖKSİS'e ve kadro defterine işlenerek HİTAP
programına aktarılır.

PERSONEL DB

İLGİLİ BİRİM

Personel Daire Başkanlığı belirlenen adayları ve giriş
sınavının yerini, tarihini vesaatini kurumun web

sitesinde ilan eder.

PERSONEL DB

Giriş sınav jürisi, sınavı gerçekleştirerek, giriş sınavı
sonuç tutanaklarını ilgili birim aracılığıyla Personel Daire

Başkanlığına gönderir ve Personel Daire Başkanlığı
kazanan adayları ve sınav sonuçlarını kurumun web

sitesinde ilan eder.

İLGİLİ BİRİM

Kazanan adayın atanabilmesi için ilgili birimden yönetim
kurulu kararı ve atama evrakları Personel Daire

Başkanlığına gönderilir.

İLGİLİ BİRİM

Kazanan adayın atama evrakları incelenir, kişinin hizmet
durumuna göre işlem yapılır.

PERSONEL DB

EVET HAYIR

Kişi başka bir kurumda çalışıyor
mu?

Kişinin çalıştığı kurumdan muvafakat istenir. 
Muvafak atolumlu ise, Atama kararnamesi

hazırlanarak rektör onayına sunulur, atama kararnamesi
imzadan çıktıktan sonra kişinin ayrılış yapacağı kuruma

yazı yazılır ve kişi ayrılış işlemlerini yaparak görev yapacağı
birimde görevine başlar, başlama yazısı Personel Daire
Başkanlığına gönderilir, başlama yazısı geldikten sonra

otomasyon programına, YÖKSİS'e ve kadro defterine
işlenerek HİTAP programına aktarılır.
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PERSONEL DB

9 İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Süreci
9.1 İş Gücü Planlaması, Atama ve Görevden Ayrılma İşlemleri Süreci
9.1.8 Diğer Öğretim Elemanı Atama İşlemleri Detay Süreci

Diğer Öğretim Elemanı Atama İşlemleri Detay Süreci
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