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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 92358809-152.02-99/16177/9017  17/03/2020
Konu   : Avukat Stajyerleri ve Korona Virüsü 
              Hakkında Alınacak Tedbirler 

DAĞITIM YERLERİNE

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Covid-19 
salgını nedeniyle 13/03/2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/2 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışları durdurulmuş, 
ancak zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için izin alınması 
talimatlandırılmıştır.
 Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulunun hastalığın ülkemizde 
yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı yazısında;

-Yurt dışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde 
tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları,

-Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların yönetici 
pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların Sağlık Bakanlığının belirlediği 
dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu 
hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar)  16 
Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmaları,

-Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde 
gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel 
bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde 
çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı 
bulunmayanlar için mazeret izinleri kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun 
görülmüştür.”  ifadeleri yer almaktadır.

Aynı şekilde Hakimler ve Savcılar Kurulunun 13/03/2020 tarihli ve Korona Virüsü 
Hakkında Alınacak Tedbirler konulu dağıtımlı yazısında;

Koronavirüs olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütünün 9 
Mart 2020 tarihli raporuna göre 100'den fazla ülkede 109.000 teyit edilmiş küresel vaka ile 
kayıtlara geçmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Koronavirüs için 2 Mart 2020 tarihinde 
küresel risk seviyesini "yüksekten" "çok yüksek" seviyesine çıkarılmıştır. Ayrıca Uluslararası 
kamu sağlığı acil durumu ilan edilmiştir.
 Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri 
kapsamında; yargılama faaliyetinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek 
amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer 
hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS 
uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkur Kurulun 
önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özen 
gösterilmesi istenerek Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve Başsavcılıklar aracılığıyla merkez 
ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmuştur.
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Açıklanan nedenlerle, Komisyon Başkanlıkları bünyesinde stajına devam eden avukat 
stajyerlerinin anılan tedbirler doğrultusunda 30/03/2020 tarihine kadar izinli sayılmaları ile 
bu sürenin stajdan sayılması hususunun Komisyon Başkanlıklarınca değerlendirilmesini ve 
bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

                 e-imzalıdır   

Hakan ÖZTATAR
Hâkim

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: 
Gereği  : 
Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına
Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıstır. 
Ayrıca fiziki ortamda gönderilmeyecektir.
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