
SÜRÜM NOTLARI 

 

 

V1.5 30.03.2020 G1-G2 

Sistem üzerinden adaylar kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak başvuru 

gönderme işlemi yapabilmektedir. 

Aday giriş işlemi sırasında mail ve sms kodu ile doğrulama işlemi 

yapabilmektedir. 

 

V1.6 30.04.2020 G3 

Aday tüm girmiş olduğu bilgileri görüntüleyebilmeli ve güncelleyebilmektedir. 

 

V1.7 30.05.2020 G4 

Aday bir ve/veya birden fazla başvuru türü seçimi yaparak başvuru işlem 

yapabilmektedir. 

 

V1.8 30.06.2020 G5-D1-H1 

Aday seçtiği başvuru türü bazında sistemde tanımlanan kriter uyumluluk 

sonucunu görebilmektedir. 

 

Referans Görüşmeleri için Aday Başvuru Formu üzerinde tutulan “IK 
Referans” adında yeni bir sekme eklenerek, görüşülen referanslara ait 
bilgilerin tutulması işlemi için değişiklik talep edilmiştir. 
İşe_Alım_Revize_Talep_Dokümanı_V4 dokümanı içerisinde müşteriye mail 
ile iletimi sağlanmıştır. 
Aday Başvuru Formu Mezuniyet Durumu "Mezun" seçilmesi durumunda 
zorunlu alan olan Bitiş Tarihi girilmediğinde sistem hatası alınmaktadır. 
Burada “Bitiş Tarihi zorunludur.” Validasyonu çalışmalıdır. Hata 
çözümlenmiştir 
 

 

V1.9 30.07.2020 G6-G7 

Sistem üzerinden belirlenen adaylar için işe alım süreç başlatma işlemi  

Adaya ait oluşturulan süreç personel talebi ile ilişkilendirilebilmektedir. 

 

V2.0 30.08.2020 G8-G9 

Teknik Mülakat Formu kapsamında adaya ve seçilen değerlendiricilere 

belirlenen şablonda mail gönderimi sağlanabilmelidir. 

Değerlendiriciler kendilerine oluşturulmuş Teknik Mülakat Formlarını 

görüntüleyebilmeli, onaylama işlemi yapabilmektedir. 

 

 

 



V2.1 30.09.2020 G10-D2 

Değerlendiriciler Teknik Mülakat Formu içerisinde aday cv bilgisini 

görüntüleyebilmektedir. 

Aday Bilgileri Listesi içerisinde Cinsiyet, Medeni Hali alanları kaldırılarak, 
Eğitim Durumu (Lisans tipinde kayıt, birden fazla olması halinde en büyük 
başlangıç tarihli olan kayıt), Okul Adı, Bölüm Adı bilgileri eklenmesi talep 
edilmiştir. İşe_Alım_Revize_Talep_Dokümanı_V4 dokümanı içerisinde 
müşteriye mail ile iletimi sağlanmaktadır. 
 

 

V2.2 30.10.2020 G11-G12 

İşe alım süreci kapsamında birden fazla Personel Değerlendirme Kurul Formu 

oluşturulabilmektedir. 

Personel Değerlendirme Kurul Formu kapsamında adaya ve seçilen 

değerlendiricilere belirlenen şablonda mail gönderimi sağlanabilmektedir. 

 

V2.3 30.11.2020 G13-H2 

Değerlendiriciler kendilerine oluşturulmuş olan Personel Değerlendirme Kurul 

Formlarını görüntüleyebilmeli, onaylama işlemi yapabilmektedir. 

Göreve Başlama Onay Formu “Bekleme” durumunda olan formlar listede 
görüntülenmemektedir. Hata çözümlenmiştir. 
 

V2.4 30.12.2020 G14-G15 

İşe alım süreci kapsamında birden fazla Referans Görüşmesi Formu 

oluşturulabilmektedir. 

İşe alım süreci kapsamında birden fazla İş Teklif Formu oluşturulabilmektedir. 

 

V2.5 30.01.2021 G16 

İşe alım süreci kapsamında birden fazla Göreve Başlama Onay Formu 

oluşturulabilmektedir. 

 

 

V2.6 30.02.2020 G17 

Göreve Başlama Onay Formu içerisinde Personel Değerlendirme Kurul Formu 

ilişkilendirilebilmektedir. 

 

V2.7 30.03.2020 G18 

Tüm işe alım süreçleri için sistem üzerinde onay akışı ilerletilebilmelidir. 


