
İdari Personel Atama

İdari Personel Atama İşlemleri

Terörle Mücadele 
Kanunu Kapsamında 

Atama
Naklen AtamaAçıktan Atama

2828 Sayılı Sosyal 
Hizmetler Kapsamında 

Atama 

Engelli Kamu Personeli 
Atama

657 sk 92.md. Uyarınca 
Memurluktan Çekilenlerin 

Yeniden Atama İşlemleri İki 
Defadan Fazla Olmamak 
Kaydıyla Memurluktan 
Kendi isteği veya Kanun 

hükümlerine göre çekilmiş 
sayılanlar müracaat 

ederler.. 

Kurumumuza yapılan 
müracaatlar arasında 

kişilerin hizmet belgeleri 
incelenir durumları 

kadrolarımızın uyguluk 
durumuna ve kurum 

ihtiyacına göre 
değerlendirilir gelmek 

istedikleri kurumlardan 
muvafakat istenir. 

Yapılacak yerleştirmeler için 
kadrolar cumhurbaşkanlığı 

online sistem üzerinden 
bildirilir ve tercihler kişiler 

tarafından yapılır.

Ekpss sonuçlarına göre kura 
Usulü ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının bildirilen boş 
kadrolarına göre ösym 
tarafından yerleştirme 

işlemi yapılır.

Terörle mücadele kanunu 
kapsamında istihdam 

edecek personel işlemleri 
için kadrolar 

cumhurbaşkanlığı online 
sistem üzerinden bildirilir. 
Tercihler başvuru yapacak 

kişilerce yapılır.

Cumhurbaşkanlığın
dan gelen olumlu 

cevap üzerine 
atama işlemlerine 

başlanır.

İstenilen Muafakat 
olumlu ise atama 

işlemlerine 
başlanır.

Cumhurbaşkanlığı online 
sistemimizde ekranımıza 

düşen kişilerin atama 
işlemlerine başlanır.
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online sistemimizde 

ekranımıza düşen 
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getiren kişinin 
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Başlatılacağı Birime 
başlayışı yapılmak 

üzere yollanır.
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üzere yollanır.

Onaylanan 
kararname üst yazı 
eşliğinde ayrılacağı 
kuruma gönderilir 

ve ayrılış 
işlemlerinin 

başlatılması istenir

Kişi aynı belediye 
sınırları 

içerisindeyse bir 
sonraki mesai günü 
değil ise 15 günlük 

meyil süresi 
sonunda işe 

başlanması istenir.

Başlatılacağı Birime 
başlayışı yapılmak üzere 

yollanır.

• Personel 
sistemlerine

• Personel 
kütüklerine

• Sgk
• Hitap

Ve diğer e-
uygulamalara girişi 

sağlanır
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• Personel 
sistemlerine

• Personel 
kütüklerine

• Sgk
• Hitap

Ve diğer e-
uygulamalara girişi 

sağlanır



 


