
 T.C. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

Personel Daire Başkanlığı 

 

Dok. No:  

MAU_İAŞ-905_50 
 

 

ÖĞRETİM YARDIMCILARI ATAMA İŞLEMLERİ 

(AÇIKTAN) İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

İlk Düz. Tar.: 

01/09/2020 

Rev. No/Tar.: 

00/… 
Sayfa: 1/1 

 

Hazırlayan: 

Birim Kalite Komisyonu 

Kontrol Eden: 

Üniversite Kalite Komisyonu 

Onaylayan: 

Üniversite Kalite Komisyon Başkanı 

 

 

 

Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt 

 

Akademik Personel 
İşleri Birimi 

 Kadro açılan Birimlere 

başvurular alınır. 
 

 
Akademik Personel 

İşleri Birimi 

 İlgili yönetim kurulu bilim 
jüri üyelerini belirler ve ön 

değerlendirme yapar.  

 
Akademik Personel 

İşleri Birimi 
 

 Ön değerlendirme sonucu 
ilgili birimin web sayfasında 

duyurulur. 
 

 

 
Akademik Personel 

İşleri Birimi 

 

 
  

Giriş sınavı yapılır ve sınav 
sonuçları ilgili birim web 

sayfasında duyurulur.  

 
Akademik Personel 

İşleri Birimi 
 

 Kazanan adayın 
atanabilmesi için ilgili 
birimce yönetim kurulu 
kararı alınarak başvuru 

evrakları il birlikte PDB’na 
gönderilir. 

 

 
Akademik Personel 

İşleri Birimi 
 

 Başka bir kurumda 

çalışmıyor ise atama 

kararnamesi hazırlanarak 

Rektör onayına sunulur. 

 

Atama kararnamesi 

 

Akademik Personel 
İşleri Birimi 

 
  

Atama kararnamesi 

onaylandıktan sonra kişiye 

göreve başlaması için yazı 

gönderilir. 

 

Atama kararnamesi 

Akademik Personel 
İşleri Birimi 

 

 
 
  

İlgili eğer başka bir 
kurumda çalıyor ise 

kurumundan muvafakatı 
istenir.  

 

 
Akademik Personel 

İşleri Birimi 

 

  
Atama kararnamesi ilgilinin 

görev yapacağı birime 

gönderilir. 

Atama kararnamesi 

 
Akademik Personel 

İşleri Birimi 
 

 Ataması yapılan ilgili 

birimce göreve başlama 

yazısı ile  istenen evraklar  

PDB’na gönderilir. 

 

 

 
 

Akademik Personel 
İşleri Birimi 

 
 

Göreve başlayan personelin 

dosyası düzenlenir ve 

bilgileri YÖKSİS programı 

ile personel otomasyonuna 

işlenir. 

 

 

  Kadro açılan birimlerce başvuruların 
alınması 

 

İlgili yönetim kurulunun bilim jüri üyelerini 
belirlemesi ve ön değerlendirme yapılması 

 

Ön değerlendirme sonucunun ilgili birimin 
web sayfasında duyurulması 

 

Giriş sınavının yapılması ve sınav 
sonuçlarının ilgili birimin web sayfasında 

duyurulması 

 

Kazanan adayın atanabilmesi için ilgili 
birimce yönetim kurulu kararı alınarak 
başvuru evrakları ile birlikte PDB’na 

gönderilmesi 

 

Atama kararnamesi Rektör onayından 

geldikten sonra kişiye göreve başlaması için 

yazı gönderilmesi 

 

Başka bir kurumda çalışıyor ise 
kurumundan muvafakat istenmesi 

 

Başka bir kurumda çalışmıyor ise atama 

kararnamesinin hazırlanarak Rektör onayına 

sunulması 

 

Atama kararnamesinin görev yapacağı 
birime gönderilmesi 

 

Göreve başlayan personelin dosyasının 

düzenlenmesi ve bilgilerinin YÖKSİS 

programı ile personel otomasyonuna 

işlenmesi 

 

Ataması yapılan ilgili birimce göreve 

başlama yazısı ile  istenen evrakların  

PDB’na gönderilmesi 

 


