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Amaç: Yaşar Üniversitesi idari birimlerinde görevlendirilmek üzere personel ihtiyacı olan pozisyonlar 

için işe alım sürecinin yürütülmesidir. 

Kapsam: Kurumun idari kadrolarında tam zamanlı/sözleşmeli personel ihtiyacı bulunan pozisyonlar.   

Bağlantılı Süreçler: İnsan Kaynakları Müdürlüğü tüm süreçleri. 

Kullanılan İlgili Kayıt ve Dokümanlar: İdari Personel Başvuru Formu, Özgeçmiş, Görüşme 

Değerlendirme Formu, Görev Tanımı. 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürü 

Süreç Sorumlusu: İnsan Kaynakları Uzmanı ve İnsan Kaynakları Memuru 

Süreç Periyodu: Personel adayının sigortalı işe giriş bildiriminin yapılıp işbaşı yapacağı tarihe kadar 

devam eder. 

Faaliyet İşlem Süresi: 

- Pozisyonun gerektirdiği nitelik, kriterlerin belirlenmesi ve yönetimin onayının alınması: 2 Gün 

- İşKur/anlaşmalı işe alım platformunda ilan verilecek ise ilan metninin hazırlanması: 1 gün 

- İlana başvuru yapan/başvuru havuzundan seçilen adayların özgeçmişlerinin incelenmesi, ilan şartlarına 

göre tasnifi: 1 hafta 

-  Mülakat sürecinin planlanması ve gerçekleştirilmesi: 1 hafta  

- İşe alım onayının alınması, iş teklifi yapılması ve sigortalı işe giriş bildiriminin yapılması: 1 hafta 

Sürecin Uygulanması:  

I. Personel Kadro Talebi 

Müdürlükler, kadro ihtiyaçları ile ilgili taleplerini Rektörlük onayına sunulmak üzere yazılı iletirler. Kadro 

talepleri, Rektörlük Makamı tarafından gerektiğinde öngörülen yarıyıl için beklemeye alınabilir. 

II. Başvuruların Alınması 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, yayımlanmış bir ilan/üniversitenin açık bir pozisyonu olduğunda veya 

olmaksızın insankaynaklari@yasar.edu.tr  adresi ile resmi erişim sayfası üzerinden gelen başvurulardan, 

istihdam edilebilecek nitelikte olan özgeçmişleri başvuru bankası için kayıtlara alır. Başvuru sahibi tanışma 

amaçlı davet edilebilir. Ön görüşmeyi İnsan Kaynakları Uzmanı veya Müdürü yapar. Uygun bir açık 

pozisyon olduğunda değerlendirilmek üzere kayıtlara alınır. 

III. İlan Süreci 

Personel talebi onaylanan kadrolar için, Üniversite’nin başvuru bankasından uygun adaylar seçilir. İlan 

vermek gerektiğinde ilan hazırlanır ve İşKur ve/veya anlaşmalı işe alım platformu üzerinden ilan edilir. 

IV. Başvuruların Kabulü ve Ön değerlendirme 

Değerlendirilebilecek nitelikte olan ve gerekli koşulları sağlayan adayların başvuruları tasnif edilir. Uygun 

adayların özgeçmişleri ilgili birim Müdürü ile paylaşılır. İlgili Müdürlük tarafından görüşmeye çağırılması 

istenen adayların mülakatları planlanır. 

V. Mülakat, Sınav ve Değerlendirme 

Departman Müdürü ile İnsan Kaynakları Müdürü/Uzmanı adayla birlikte görüşme yaparlar. Olumlu 

bulunan adaylar, ilgili Müdürlüğün bağlı bulunduğu bir üst makam ile ikinci bir mülakata alınır. Adaylar 

hakkında Görüşme Değerlendirme Formu doldurulur. Mülakatlarda, adayların başvurduğu pozisyonun 

gerektirdiği eğitim ve yetkinliklere (bilgi ve beceriler) sahip olup olmadığı ile önceki iş deneyimleri 

değerlendirilir. Başvurulan işe ilişkin bilgi düzeyi, pozisyonun görev tanımında belirtilen sorumluluklar ile 

ilgili bilgi düzeyi, görev alması durumunda kuruma sağlayabileceği katkıları öngörmeye yönelik sorular 

yöneltilir. Adaylar, gerektiğinde yabancı dil (İngilizce) düzeyi ve bilgisayar ofis programları uygulama 

sınavına alınırlar. 
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VI. Referans Araştırması 

Adayın daha önce çalıştığı işyerlerinden ve referans olarak özgeçmişinde iletişim bilgilerini verdiği 

kişilerden (akraba ve halen görev yaptığı işyeri yetkilisi hariç) bilgi alınır. 
VII. İşe Alım Onayı 

Mülakatlar sonucu olumlu değerlendirilen ve işe alınması önerilen adaylara ilişkin gerekli bilgiler, 

Rektörlük Makamına dosya halinde sunularak işe alım onayı alınır. 

VIII. İşbaşı Verilmesi ve Yasal İşlemler   

İşe alım onayından sonra İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından adaya işbaşı tarihi, unvanı ve belirlenen 

aylık ücretini bildirerek, işbaşı evrak listesini iletir ve işbaşı tarihinden en geç bir gün önce sigortalı işe giriş 

bildirimi yapılır.  

VIV. Göreve Başlama   

Adayın işbaşı yaptığı gün işe giriş evrakları teslim alınır, personel kimlik kartı ve görev tanımı verilir. 

Özlük hakları, mesai saatleri, ulaşım hizmeti, çalışma düzeni vb. ilişkin genel bilgilendirme yapılarak belirli 

süreli hizmet sözleşmesi ve ilgili evrak imzalatılır, birer nüshası kendisine verilir. Bilgisayarını teslim 

alması için Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne, işbaşı muayenesi yapılması için İşyeri Hekimi’ne yönlendirildikten 

sonra görev yapacağı Müdürlüğe yönlendirilir. 

Süreç Hedefi: Pozisyonun gerekliliklerine (nitelik, deneyim) uygun adayların işe alınması. 

Süreci İzleme Yöntemi: İ.K. Müdürlüğü özlük kayıtları ile izlenmektedir. 

İlgili Dokümanlar: Personel talebinde bulunan birimin talep yazısı ve kadro onayı, kadro ilanı, resmi 

başvuru dilekçesi, adayın özgeçmişi, görüşme değerlendirme formu, bağlı üst birim yöneticisi ile rektörlük 

işe alım onayı. 


