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 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci 

maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu 
idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan 
atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil 
sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim 
bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla 
dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu 
Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği 
hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna 
tutulacak atamalar da belirtilmiştir. 

 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 
İ cetvelinde; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve 
kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil 
sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer 
kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceği; bu sınırlar 
içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan 
yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 65.000 adet atama 
izni verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıdaki hüküm uyarınca atama yapılabilecek boş kadroların 
kullanılmasında,  

- 2013 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk 
defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar, 

- Diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalar,  
tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerekmekte olup, bu mahiyette yapılacak 

atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmayacaktır.  
Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; 
a) Söz konusu ilave (70.000) adet atama izninin kamu idare, kurum ve 

kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,   
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine 

göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine 
ilişkin hizmet belgesi ile teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren 
cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına 
intikal ettirilmesi,  

c) 2012 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 
31/12/2012 tarihi itibarıyla; 

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev 
yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan, 

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan, 
 
 
 



- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen, 

ve 2012 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2012 yılında verilmiş 
bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde 
belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2013 yılında tamamlanabilmesi,  

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı 
belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların 
dâhil edilmemesi, 

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine 
kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına 
öncelik vermelerini sağlamak amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 
2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 
50'sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2’sine kadar olanını 657 sayılı 
Kanunun 92 nci maddesi uyarınca kullanabilmeleri, sözü edilen madde uyarınca 
ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel 
Başkanlığına bildirilmesi, 

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde 
yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, 
Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve 
e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,  

hususları arz ve teklif olunur. 
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