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.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

Ankara İlinde bulunan ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla komisyon atamalı 

personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 ve 41'inci maddeleri gereğince 

komisyonlar arası naklen atanması planlanmaktadır. 

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen şartları taşıyan ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin taleplerinin 

alınarak EK-B başvuru formunun personel tarafından eksiksiz şekilde doldurulması, taleplerin yazımız ekinde 

gönderilen EK-A formuna excel formatında büyük harflerle kaydedilmesi, ilgililerin sicil özeti belgeleri de 

eklenerek taleplerin en geç 24 Ekim 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden 

gönderilmesi gerekmektedir. 

1-Komisyonlar arası naklen atanma için başvuru şartları: 

a) 01 Ekim 2016 tarihi itibariyle görev yapılan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 

Başkanlığının yetki alanı içerisinde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (hizmet gereği atananlarda 3 

veya 8 yıl), 

b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak, son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama dışında herhangi bir 

disiplin cezası almamış olmak (hizmet gereği atananlarda uyarma cezası dışında ceza almamış olmak). 

2- Genel İlkeler: 

a) Eşi ile aynı komisyon bünyesinde çalışanların tek başına talepte bulunmaması gerekmektedir.  

b) Sözleşmeli personelin başvuru hakkı bulunmamaktadır. 

3-Başvuru ve değerlendirme takvimi:  

a) 13 - 18 Ekim 2016 tarihleri arasında başvuruların alınması,  

b) 19 - 21 Ekim 2016 tarihleri arasında başvuruların komisyonlar tarafından değerlendirilmesi,  

c) Taleplerin en geç 24 Ekim 2016 tarihinde taleplerin Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi, 

başvuru şartlarını taşımayanların taleplerinin ise gönderilmemesi gerekmektedir. 

4- Özel Hususlar: 

a) Yukarıda adı geçen kurumlara ihtiyaçtan fazla talep olması halinde talepte bulunanların görev yaptığı 

kurumun personel ihtiyacı göz önüne alınarak başvuruları değerlendirilecektir.  

b) Söz konusu atamalar, atanmak istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı göz önüne 

alınarak gerçekleştirileceğinden, atama onay tarihinden sonra yapılacak feragat talepleri kabul 

edilmeyecektir.  

c) Fiziki olarak veya komisyon aracı kılınmaksızın gönderilen evrak ile 13 Ekim 2016 - 18 Ekim 2016 tarihleri 

arasında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve 

keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlükleri personeline 

duyurulmasını rica ederim.  
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