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................BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
................BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

2802 sayılı  Hâkimler  ve  Savcılar  Kanunu’nun 55 inci  maddesinde,  hâkim ve  savcıların 
yıllık ara vermeden yararlandırılmalarının esas olduğu, yıllık ara vermeden yararlanan hâkim ve 
savcılara  o  yıl  için  ayrıca  yıllık  izin  verilmeyeceği,  yıllık  ara  vermeden  yararlanma  koşul  ve 
yöntemlerinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirleneceği hususları düzenlenmiştir.

2802  sayılı  Kanun’un  56  ncı  maddesinin  birinci  fıkrasında  ise,  yıllık  ara  vermeden 
yararlanmayan hâkim ve savcılara uygun görülecek zamanlarda normal yol süresi hariç otuz gün 
yıllık izin verileceği belirtilmiştir.

Anılan  Kanun  hükümleri  doğrultusunda  hizmetlerin  aksatılmadan  etkin  ve  verimli  bir 
şekilde  yürütülebilmesi  için  hâkim  ve  Cumhuriyet  savcılarının  öncelikle  yıllık  ara  vermeden 
yararlandırılmaları, yararlanmayanlara da yıllık izin kullandırılması gerekmekle,

Bu  bağlamda  2016  yıllık  ara  vermede  nöbetçi  kalacak  başkan,  üye  ve  Cumhuriyet 
savcılarının belirlenmesi işlemlerine esas olmak üzere,

1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk ve ceza dairelerinde görev yapan mahkeme başkan ve 
üyeleri arasından oluşturularak belirlenecek nöbetçi heyetlerin adalet komisyonlarınca,

Cumhuriyet  savcılarından nöbetçi  kalacaklara  ilişkin  olarak  ise  bölge  adliye  mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılarınca, yapılacak teklif üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci 
Dairesince değerlendirilerek yeteri kadar nöbetçi heyet ve Cumhuriyet savcısı bırakılması,

2) Yıllık ara vermede nöbetçi kalacaklara ilişkin teklif işlemi yapılırken, yıllık ara vermeden 
yaralanmanın  asıl  olduğu  ve  bu  kapsamda  mümkün  olduğunca  çok  sayıda  başkan,  üye  ve 
Cumhuriyet savcısının yıllık ara vermeden yararlandırılması gerektiği hususuna özellikle ihtimam 
gösterilmesi,

3)  Hizmetin  aksatılmadan yürütülmesi  ile  ilgililerin  talep  ve  mazeretleri  de  göz  önünde 
bulundurularak hazırlanacak gerekçeli  teklif  karar taslaklarının en geç 24 Haziran 2016 tarihine 
kadar Genel Sekreterliğimize gönderilmesi,

Hususlarında  bilgi  edinilmesini  ve  ilgililere  tebliği  ile  gereğinin  buna  göre  yerine 
getirilmesini rica ederim.

Serdar MUTTA
Hâkim
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Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmış olup, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir. 
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