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T6m kamu kurum ve kuruluglarrnda (Cumhurbagkanhfr Gcncl S€tretetlili, Tiirkiye Biiyiik

Millet Mectisi idari Tegkilan, Anayasa Mahkemesi, hAkim ve savcl adaylanntn atanmalan yontlnden

ilgisine gcirc Adalet Bakanlfr vcya H6kim vc Savcllar Yiiksck Kurulu, Sayrgtay Bagkanlrtl, Kamu

Oinetgitigi Kurumu, Milli istihbarat Tegkilatr, ll 6zel idartleri ve belediyelcr ile bunlann kurduklart

birlilq m0essese ve igletmeler harig);
- Kamu Pcrsonel Segme Srnavr sonuglarrna giire merftezi yerlegtirmc sonucunda yaprlacak

atamalar,
. Trpta Uanranlk Elirimi Girig Srnavr ve Di5 Hekimlili Uzrranhk Ef,itimi Giril Srnavr

sonucunda atanmaya hak kazananlarln alanmalan,
- Dogent ve profes6r kadrolarrna yapllacak atamalar'
- 657 sayrh Kanunun 53 uncU maddesi kapsamrna gircn engelliatamalart'
- 4E57 sayrfi ig Kanununun 30 uncu maddesi kapsamrna giren eski h0kilmlti atamalarl,

- 3359 sayrl Sallrk Hizmcttcri Temel Kanununun ek I inci ve ek 5 nct maddeleri kapsamtna

giren atamalar,
V26 sayfi Turk Silahh Kuvverleri Personel Kanunu kapsamtnda veya diEer ilgili mevzuata

g6rc yaprlacak askeri personel atamalarl,

yaprlacak atamalar,
-Dcvlct burstusu olarak yurt dr$rna g6nderilen tilrencilerin akademik egitimlerini

tamamlamalannr mOtcakip atanmalan,
- Tnrunht yer deligtirmeye tabi stamalar,
- Eg durumu ve mazpret nedeniyle yaprlacak naklen atamalar,

- Valan i g6revlerini yapmak itzere gdrcvlcrinden ayrrhp rcrhislerini m0teakip tekrar eski

gdrevlerinc dEnmek istcyenler ile 0cretsiz izin bitim i yaprlacak atamalar,

Milkteseben yaprlacak dcrece tcrfileri ve gdrcvde y0kelmc stnavt sonucunda yapllacak

atamalar,
- Yargr kararlanntn uygulanmast nedeniyle yaprlacak atamalar.

- 37ti sayrlr Ter6rle Miicadele Kanununun Ek 1 inci maddesi ile 2828 sayrh Sosyal

Hizmaler Kanunulun Ek I inci maddesi kapsamrna gircn atamalar,

- Bakanlar Kurulu karan veya milgterek kararla yaprlacak atamalar,
- Miifettig raporu veya soru$turma sonucu yaprlmast gercken atamalar,

- 298 sayrlr Segimterin Temel Htlkumleri ve Segmen KUtiikleri Hakkrnda Kanunun ek 7.

maddesi kapsamrna giren atamalar,
harig olmak iizere her statiidcki personelin gitrcv ve unvan defiigiklili nitelitinde olanlar

dahil naklen veya agtktan atamalarr, ikinci bir talimata kadar durdurulmugtur.

Ancak kamu hianetlerinde aksamaya mcydan vgrilmemesi amacryla ivedi ve mrunlu
hallerde yukaflda bclirtilen istisnalar drgrnda yaprlacak alamalar igin Bagbakanhktan izin aLnacakttr.

Aynca; bu kurum ve kuruluglarda dairc bagkanr, egiti vc iistt bog kadrolara vekAlet, yuritne
ve redvir d{hil tiim g<ircvlendirmelcr ile fiycsi olunan uluslararast kuruluglar ve anlagmalar geref,ince

katrlmrn zorunlu olduf,u toplantrlar harig tiim yurtdrgr gegici g6rev lendirmelerdc Bagbakanhktan izin

ahnacaktrr.
Bilgilerini ve gercf,ini rica cdcrim.
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