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KADRO VE POZİSYON İŞLEMLERİ 



SUNUM PLANI 

 

GİRİŞ 

MEMUR VE AKADEMİK PERSONEL 

İŞÇİ 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 



10/7/2018 tarihinde 2 sayılı Genel Kadro 

ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. 

 

Mülga olan düzenlemeler 

• 78 sayılı KHK 

• 190 sayılı KHK 

 



Memur ve Öğretim Elemanı İhdas 

Süreci 

Kadro Teklifi:  

• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı 

görüşünün alınması 

• Görüş eklenerek teklifin Cumhurbaşkanlığı 

İdari İşler Başkanlığına gönderilmesi 

Kadro İhdası: Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi 



Memur ve Öğretim Elemanı İhdas 

Süreci 

 

Kadro Dağılımı Onay Mercii: Devlet 

Personel Başkanlığı  

 

Akademik kadrolar için YÖK görüşü 

üzerine Devlet Personel Başkanlığı 



Memur ve Öğretim Elemanı Açıktan 

Atama Süreci 

 

Kontenjan Talebi: Kasım ayı sonuna kadar 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı 

(Akademik kadrolar için YÖK) 

 

Kontenjan Tahsisi: Cumhurbaşkanı 



Memur ve Öğretim Elemanı Kadro 

Değişikliği 

 

Talep: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 

Başkanlığı (Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğü) 

 

Onay Mercii: Cumhurbaşkanı 



Sürekli İşçi 

 

Kadro İhdası Talep: Cumhurbaşkanlığı 

İdari İşler Başkanlığı (Personel ve 

Prensipler Genel Müdürlüğü) 

 

İhdas Onay: Cumhurbaşkanı 
 



Sürekli İşçi  

Atama izni 

• Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı  
 Engelli ve eski hükümlü işçi atamaları 

 Sürekli işçiyken askerlik görevi sebebiyle 

kurumlarından ayrılanlardan muvazzaf askerlik 

hizmeti dönüşü göreve başlayacaklar  

  için açıktan atama izni gerekmemektedir. 

 



Sürekli İşçilerin İstihdam Edilebileceği 

Alanlar 

 Sürekli işçiler sadece; 
• Atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi 

istihdamı zorunlu olan hizmet birimlerinde,  

• Temizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve 

onarım gibi destek hizmetlerinde  

çalıştırılacaktır.  

×Büro hizmetleri, idari işler vb. alanlarda 

çalıştırılmayacaktır. 

 

 

 



Sürekli İşçi (696 sayılı KHK) 

 

Taşeron işçisi olarak çalışmakta iken 

sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin 

kadroları herhangi bir sebeple boşalması 

halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın 

iptal edilecektir. 



Sözleşmeli Personel 

 

Pozisyon İhdası Talep: Cumhurbaşkanlığı 

İdari İşler Başkanlığı (Personel ve 

Prensipler Genel Müdürlüğü) 

 

İhdas Onay: Cumhurbaşkanı 
 



Sözleşmeli Personel 

 

Alım izni: Devlet Personel Başkanlığının 

görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı 
 

• Bilimsel araştırma projelerinde 

görevlendirilecek sözleşmeli personel alımları 

için alım izni gerekmemektedir. 

  

 



Sözleşmeli Personel (Canlı Model) 

 

Canlı modeller için pozisyon ihdası 

talebinde bulunulmayacaktır.  

Bu kapsamda Devlet Personel Başkanlığı 

ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığından alım izni talep edilecektir.  



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

İhdas ve izin işlemleri tamamlanmaksızın 

kamu personeli çalıştırılamaz. 

 

Sürekli işçi kadroları sadece belirlenen 

hizmetler ve hizmet birimleri için 

kullanılabilir. 
 

 

 



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

Engelli ve eski hükümlü işçi istihdamı 

amacıyla alım yapılabilmesi için usulüne 

uygun olarak ihdas edilmiş sürekli işçi 

kadrolarının mevcut olması zorunludur. 
 

 

 



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgilerin mart, 

haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri 

itibarıyla düzenlenerek, izleyen ayın yirmisine 

kadar e-bütçe sistemi ile e-uygulama sistemine 

girilmesi gerekmektedir. 

 

MEKSİS sistemine veri girişinin düzenli ve doğru 

bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

 



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde 

çalıştırılacak sözleşmeli bilişim 

personeline ilişkin iş ve işlemler Hazine 

ve Maliye Bakanlığınca yürütülmektedir.  



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

Sözleşmeli sanatçı öğretim elemanı 

olarak çalıştırılacak personelin 

belirlenmesine ilişkin herhangi bir işlem 

yapılmadan önce Hazine ve Maliye 

Bakanlığından izin alınması 

gerekmektedir. 



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

Geçici işçi pozisyonları Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca vize edilecektir. 



 

 

 

 

   Teşekkürler… 


