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….............................BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 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.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Çalışmaya Ara Verme" başlıklı     61 
inci maddesinde;

1-  Yargı  çevresine  dahil  olduğu  bölge  idare  mahkemesinin  bulunduğu  il  merkezi 
dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı 
mercilerinin çalışmaya ara vermeden yararlanamayacağı,

2-  Bölge  idare  mahkemesi  başkanının  önerisi  üzerine,  Hâkimler  ve  Savcılar 
Kurulunca, birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare veya vergi mahkemeleri başkan 
ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme 
kurulacağı, 

3- Bölge idare mahkemeleri için ise bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, 
Hâkimler ve Savcılar Kurulunca,  tüm daire başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek 
yeterli sayıda nöbetçi daire kurulacağı belirtilmiştir.

Bu  bağlamda,  2017  yıllık  ara  vermede  nöbetçi  kalacak  heyetlerin  belirlenmesi 
işlemlerine esas olmak üzere;

Bölge idare mahkemesi başkanınca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61 
inci maddesi uyarınca yıllık ara vermede nöbetçi kalacaklara ilişkin teklif işlemi yapılırken, 
yıllık  ara  vermeden  yararlanmanın  asıl  olduğu  ve  bu  kapsamda  mümkün  olduğunca  çok 
sayıda hâkimin yıllık ara vermeden yararlandırılması gerektiği hususuna özellikle ihtimam 
gösterilmesi,

Konuya  ilişkin  2  No’lu  Yönergede  belirtilen  prensipler  çerçevesinde,  hizmetin 
aksatılmadan yürütülmesi ile ilgililerin talep ve mazeretleri  de göz önünde bulundurularak 
yıllık  ara  vermede nöbetçi  kalacaklara ilişkin yapılan gerekçeli  değerlendirmelerin en geç 
26/05/2017 tarihine kadar UYAP ekranına girişlerinin yapılması, giriş yapılırken "açıklama" 
kısmına ekte yer alan ekran görüntülerinde belirtildiği şekilde eşlere ilişkin bilgilerin eksiksiz 
girilmesi, hiçbir şekilde fiziki evrak gönderilmemesi,

Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmış olup, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir. 
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Hususlarının yargı çevrenizdeki bütün ilgililere tebliği ile gereğinin buna göre yerine 
getirilmesini rica ederim. 

Turan KULOĞLU
Hâkim
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