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ADALET BAKANLIĞINA

Malumunuz olduğu üzere Corona Virüs (Covid-19) dünya çapında bir salgın halini
almıştır.
13/03/2020 tarihinde yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu duyurusunda da “Sağlık
Bakanlığı bünyesinde oluşturulan CORONAVİRÜS Bilim Kurulunun önerileri kapsamında;
yargılama faaliyetlerinin 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” tüm hakim ve Cumhuriyet Savcılarına
önerilmiştir.
Birliğimizin 14.03.2020 tarih 2020/22 sayılı duyurusunda da "Bu sebeple hem
meslektaşlarımızın hem tutuklu ve hükümlülerin virüsten korunmalarını teminen, bir tedbir
niteliğinde olmak üzere, zorunlu olmadıkça önümüzdeki üç hafta süreyle “avukat görüşleri”nin
ertelenmesinde, takdir ilgili meslektaşımıza ait olmak üzere, fayda görülmektedir. Görüşme
zorunluluğu bulunan hallerde ise meslektaşlarımız talep ederlerse cam arkasından telefonla
görüşme imkânı kendilerine idarece sağlanacaktır." hususu Baro Başkanlıkları aracılığı ile tüm
meslektaşlarınızın bilgi ve takdirlerine sunulmuştur.
Bakanlığınız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih 16177/917 sayısı yazısı
ile adliye stajı yapmakta olan avukat stajyerlerinin 30.03.202020 tarihine dek izinli sayılması
hususu tüm Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına tavsiye edilmiştir.
Yukarıdaki gerekçelerle gelinen noktada;
1. Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, yaşanma ihtimali
mevcut hak kayıplarının önlenmesi amacı ile işleyen yasal sürelerin yaşanılan salgın
nedeniyle mücbir sebep kapsamında salgın tehlikesinin sona ermesine kadar
durdurulması yönünde gerekli girişimlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi;
2. İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesinin uygulanmasının Cumhurbaşkanlığı
makamının değerlendirmelerine sunulması hususlarını takdirlerinize sunarım.
Saygılarımla.
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