
T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Sayı : 93586998/10889/15351 17/05/2017
Konu : 2017 yılı yıllık ara verme

.....................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
          .....................ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
                                ADALET KOMİSYONU 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 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  gerekliliği  üzerine; 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 30/04/2014 tarihli ve 215 sayılı kararı 
ile, yıllık ara vermeden yararlanma hususundaki usul ve esasları belirleyen 2 No’lu Yönerge 
kabul edilmiştir. 

Belirtilen Yönergeye göre 2017 yıllık  ara  vermeden faydalanacakların tespit  edilip 
teşkilata duyurulması gerekmektedir.

Bu  bağlamda,  2017  yıllık  ara  vermeden  yararlanacak  hâkim  ve  Cumhuriyet 
savcılarının belirlenmesi işlemlerine esas olmak üzere;

1)  Ağır  ceza  merkezi  ve  mülhakatlarında  görev  yapan  mahkeme  başkanları  ve 
hâkimlerden  hangilerinin  yıllık  ara  vermeden  yararlanacakları  hususundaki  teklifin  adalet 
komisyonlarınca; ağır ceza merkezi ve mülhakatlarında görev yapan Cumhuriyet başsavcısı, 
Cumhuriyet  başsavcı  vekili  ve  Cumhuriyet  savcılarından  hangilerinin  yıllık  ara  vermeden 
yararlanacakları hususundaki teklifin ağır ceza Cumhuriyet başsavcılarınca yapılması,

2)  Adalet  komisyonlarınca  ve  Cumhuriyet  başsavcılarınca  yıllık  ara  vermeden 
yararlanacaklara ilişkin teklif işlemi yapılırken, nöbetçi kalması gereken sayı tespit edildikten 
sonra, yıllık ara vermeden yararlanmak ve nöbetçi kalmak isteyenlerin açıkça belirtilmesi,

3) 2017 adli yargı kararnamesi ile ataması yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 
yıllık ara vermeden yararlanmaya veya nöbetçi kalmaya ilişkin talepleri atandıkları mahaldeki 
adalet  komisyonları  ve  Cumhuriyet  başsavcılarınca  değerlendirileceğinden  ilgililerin 
taleplerini en geç 24/05/2017 tarihine kadar atandıkları yeni görev yerlerine göndermeleri,

Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmış olup, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir. 
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4)  Konuya  ilişkin  2  No’lu  Yönergede  belirtilen  prensipler  çerçevesinde,  hizmetin 
aksatılmadan yürütülmesi ile ilgililerin talep ve mazeretleri de göz önünde bulundurularak;

a) Kararnameye tabi olmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından yıllık ara vermeden 
yararlanacaklara ve nöbetçi kalacaklara ilişkin yapılan gerekçeli değerlendirmelerin en geç 
26/05/2017  tarihine  kadar  UYAP  ekranına  girişlerinin  yapılması,  ilgililerin  karşısına  eş 
durumları sistem tarafından otomatik olarak atılacağından bu alanın kontrolü ile eksik veya 
hatalı bilgilerin "Açıklama" kısmına girilmesi, hiçbir şekilde fiziki evrak gönderilmemesi,

b)  Kararnameye  tabi  olan  hâkim ve  Cumhuriyet  savcılarının  yeni  görev  yerlerine 
gönderecekleri  taleplerin  eksiksiz  olarak  toplanmasından  sonra  yıllık  ara  vermeden 
yararlanacaklara  ve  nöbetçi  kalacaklara  ilişkin  yapılan  gerekçeli  değerlendirmeleri  içeren 
kararların  UYAP  üzerinden  gen  geç  26/05/2017  tarihine  kadar  Genel  Sekreterliğimize 
gönderilmesi,

5)  2016  yılından  kalan  izinlerin  talep  halinde  ilgililere  gönderilmesine  devam 
edileceğinin, yıllık ara vermeden yararlanacaklara ilişkin kesin listede yer almayan nöbetçi 
hâkim ve Cumhuriyet savcılarına talepleri halinde iş ve kadro durumu müsait olmak şartıyla 
2017 yılı izinlerinin verileceğinin bilinmesi,

6) Ücretsiz-ücretli izinli, askerde, doğum izninde veya başka mahalde geçici yetkili 
bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbete kalacaklar kısmına eklenmemesi ve "varsa 
mazereti" bölümünde görevde bulunmama nedeninin belirtilmesi, 

Hususlarının yargı çevrenizdeki bütün ilgililere tebliği ile gereğinin buna göre yerine 
getirilmesini rica ederim.

Turan KULOĞLU
Hâkim

Genel Sekreter Yardımcısı
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