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FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İlgili birim tarafından ihtiyaç duyulan Öğretim Görevlis i, Araştırma 
Görevlisi Kadro talep formu ile teklif yaz ıs ı Rektörlüğe gönderilir .

İzinli kadro var 
mı?

HayırKadro Talebinin 

ÜYK’ya sunulması

ÜYK kararı kadro 
talebinin YÖK’e

iletilmesi

YÖK yürütme 
kurulundan kadro 

izni
çıkması

Evet
Kadro ilanlarının hazırlanrak Resmi Gazetede 

Rektörlükçe ilan edilmesi

İlgili birimlerce Giriş sınav jürisi seçilir. (Dekanın,  Müdürün 
önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından),  ilgili yönetim 

kurulunca üç asıl bir yedek üye seçilir. Jüri,  üyeleri arasından birini 
raportör olarak belirler

Giriş sınav jürisi Ön değerlendirmeyi yapar. Sonuçları resmi yazı 
ekinde P.D.B’na ilan edilmek üzere gönderilir.

Belirlenen adaylar ve giriş sınavının yeri, tarihi ve saati kurumun 
web sitesinde ilan edilir.

Kişi Başka Kamu  
Kurumda Çalışıyor 

mu?Evet
Kişinin çalıştığı 

kurumdan
muvafakat 
istenmesi

Evet

Atama kararnamesi hazırlanarak  Rektör onayına 
sunulması

Atama kararnamesinin kişinin naklen  geldiği 
kuruma ve birimine bildirilmesi ve  maaş nakil 
ilmühaberinin ve özlük  dosyasının istenmesi

Açıktan atamalarda Güvenlik Soruşturmasına müteakip 
atama kararnamesi hazırlanarak Rektör onayına 

sunulması, Kurum İçi atamalarda Güvenlik Soruşturması 
yapılmaksızın Rektör Onayına sunulması.

Atama kararnamesi Rektör onayından geldikten sonra
Kişiye/birime göreve başlama için yazı gönderilmesi

Atama onayının görev yaptığı birime gönderilmesi

Ataması yapılan ilgili birimce göreve başlama yazısı ile istenen (SGK işe
giriş, Mal Bildirim Beyanı vb.)  evrakların P.D.B. gönderilmesi

Birimlerden gelen başlama yazısı ve ekleri diğer tüm yazışmaların  
dosyalanarak, ilgilinin YÖKSİS’e ve personel otomasyonuna işlenmesi

Hayır

Giriş sınavının yapılması ve sınav sonuçlarının web sayfamızda 
duyurulması.

Kazanan adayın atanabilmesi için ilgili birime Yönetim  Kurulu 
Kararı / Dekan, müdürün olumlu görüşü (Atama  Teklif Formu) 

başvuru evrakları ile birlikte P.D.B.’na  gönderilmesi


