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Kadro İlanı
PDB kadro ilanlarını BYS üzerinden sisteme tanımlar ve 
aktifleştirir. 

İlan Başvurusu (AYDES)
Başvuru yapacak adayların aydes.ktu.edu.tr adresinden ön 
başvuru oluşturmaları gerekmektedir. Ön başvurular PDB 
tarafından onaylanmaktadır.

PDB
Ön Başvuru

Onay işleminin sonucu kullanıcıya 
mail yolu ile bildirilir

Red

Onay

Başvuru İlan Listesi
Başvuruda bulunan adaylar kullanıcı adı ve şifreleri ile 
sisteme girdiklerinde önlerine gelecek ilan listesinden ilgili ilanı 
seçtikten sonra başvur butonuna basarak başvuru sürecini 
başlatırlar.

Aday Başvurusu
Aday başvuru adımlarını takip ederek ilgili belgelerinin 
sisteme yüklenmesini gerçekleştirir.

Başvuru Önizleme
Başvuru adımları tamamlandıktan sonra başvuruya ait özet 
bilgisinin görüntülendiği alandır. Bu raporun altında bulunan 
başvuruyu gönder butonuna tıklandığında, hazırlanan dosya 
PDB’na onay için gönderilmiş olur. 

PDB

Onay

Onay sonucu mail ile kullanıcıya 
bildirilir.

Jüri Atama
İlgili fakülte dekanı, BYS 
üzerinden 3 adet jüri üyesi 
tanımlar.

Araştırma 
Görevlisi

Öğretim 
Görevlisi

MYO’na bağlı 
kadrolar

Rektörlüğe 
bağlı kadrolar

Başvuru ilgili dekanlığa iletilir. 

Başvuru Evrak Kontrolü
Jüri üyeleri (kurum içi/kurum dışı), kendilerine mail yolu ile bildirilen kullanıcı bilgileri ile AYDES’e 
(aydes.ktu.edu.tr) giriş yapar. Aday evraklarının kontrolünü gerçekleştirir. Varsa iade tutanaklarını 
düzenler, çıktısını alıp imzaladıktan sonra sisteme yükler.

Jüri Atama
İlgili  MYO müdürü, BYS 
üzerinden 3 adet jüri üyesi 
tanımlar.

Başvuru ilgili MYO 
müdürlüğüne iletilir. 

Jüri Atama
PDB, BYS üzerinden ilgili 

başvurulara ait jürileri 
tanımlar.

ÜYK 3 kişiden oluşan jüriyi 
belirler.

AYDES sistemine giriş bilgileri mail 
yolu ile jürilere bildirilir. 

Jüri ön değerlendirmesi BYS 
üzerinden dekanlığa düşer. 
Dekan raporu PDB’na iletir.

Jüri ön değerlendirmesi BYS 
üzerinden PDB’na düşer. 

Jüri ön değerlendirmesi BYS 
üzerinden MYO’na düşer. 
MYO müdürü raporu PDB’na 
iletir.

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
PDB jüri raporlarına göre ön değerlendirme sonuçlarını ilan 
eder.

Sınav Evraklarının Yüklenmesi
Jüri başkanı, adayların sınav evraklarını sisteme yükler. Yazılı değerlendirme ile ilgili bütün adımları 
gerçekleştirdikten sonra sonuçları AYDES üzerinden ilgili birime iletir.

Jüri nihai değerlendirmesi, 
BYS üzerinden dekanlığa 
düşer. İlgili fakülte dekanı, 
kadroya ilişkin fakülte 
yönetim kurulu kararını BYS 
üzerinden yükler ve PDB’na 
gönderir.

Jüri nihai değerlendirmesi, 
BYS üzerinden PDB’na 
düşer. PDB kadroları ÜYK 
onayına sunar.

Jüri nihai değerlendirmesi, 
BYS üzerinden MYO’na 
düşer. İlgili MYO müdürü, 
kadroya ilişkin MYO yönetim 
kurulu kararını BYS 
üzerinden yükler ve PDB’na 
gönderir.

Kesin Sonuçların İlanı
PDB ilgili kadrolara ilişkin sonuçları resmi internet 
(www.ktu.edu.tr) sitesi üzerinden yayınlar. 

LejantPersonel Daire Başkanlığı İşlemleri

Aday Başvuru İşlemleri

İlgili Dekanlık İşlemleri

Jüri Değerlendirme Süreci İşlemleri

Kısaltmalar
PDB : Personel Daire Başkanlığı
MYO : Meslek Yüksek Okulu
ÜYK : Üniversite Yönetim Kurulu
BYS : Bilgi Yönetim Sistemi
AYDES : Akademik Yükselme ve                 
Değerlendirme Sistemi

İlgili Meslek Yüksek Okulu İşlemleri

Jüri Ön Değerlendirmesi
Jüri üyeleri AYDES arayüzünde bulunan ön değerlendirme raporunu düzenler, çıktısını alıp 
imzaladıktan sonra sisteme yükler. Ön değerlendirmeyi gönder butonuna tıklayarak ön 
değerlendirmeyi AYDES üzerinden ilgili birime iletir.

Eksik/Yanlış 
EvrakEvet

Başvuru 
Sonlandırma

Hayır

Nihai Değerlendirme
Jüri başkanı, AYDES arayüzünde bulunan nihai değerlendirme tutanaklarını düzenler, çıktısını alıp tüm 
juri üyeleri imzaladıktan sonra sisteme yükler. Nihai değerlendirme tutanağı ıslak imzalı olarak ayrıca 
ilgili birim üzerinden PDB’na gönderilir.

Yazılı Sınav
Jüri, adayların yazılı sınavlarını ilanda belirtilen tarihte yüz yüze gerçekleştirir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

http://aydes.ktu.edu.tr
http://aydes.ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr

