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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNE

Çin Halk Cum huriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayı içerisinde ortaya 
çıkarak Dünya'nın bir çok ülkesine yayılan Koronavirüs (COVID - 19) salgını sonucunda çok 
sayıda insanın hayatını kaybettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüs için 2/3/2020 
tarihinde küresel risk seviyesinin "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarıldığı 
bilinmektedir. Az sayıda da olsa ülkem izde de görülen ve bulaşıcılığı yüksek olan bu virüsün 
insan'sağhğı için önemli bir tehdit oluşturduğu açıktır. Ayrıca Cum hurbaşkanlığı Personel ve 
Prensipler Genel M üdürlüğünün idari izin konulu 13/3/2020 tarihli yazısında Sağlık 
Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurum unun bu hastalığın ülkem izde yayılım ının önlenm esine 
dair tavsiyeleri gereğince hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, 
yönetici pozisyondakiler hariç altmış yaş ve üzerinde olanların. Sağlık Bakanlığının 
belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunları olanlar, kanser hastaları, kronik 
solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp dam ar hastaları, organ nakli olanlar, kronik 
hastalar) 16/3/2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmalarını, ayrıca kamu 
kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin 
alınması ve zorunlu hizm etlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması 
kaydıyla kamu kurum  ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan kadın 
çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin bulunm ayanların ise mazeret 
izinlerinin kullandırılm asının belirtildiği görülmüştür.

•»Bu kapsam da icra dairelerindeki fiziki işlem yoğunluğunun azaltılarak hizrçet veren 
, personel ile hizm et alan kişiler arasında virüsün yayılm asının önlenm esi açısından;

1- Avukatların icra m üdürlüklerindeki bazı istisnai işlemleri haricinde iki hafta süreyle 
icra m üdürlüğü içerisine girerek hizm et almak yerine taleplerini UYAP Avukat Portal 
üzerinden gönderm eleri, işlemlerin çoğunlukla UYAP ortam ında yapılması, avukat 
katiplerinin m üdürlük kapısında veya bankolardan bu işlemleri takip etmeleri,

2- G ecikm esinde sakınca bulunan çok ivedi haller haricinde haciz ve kıymet takdiri 
gibi insanlarla teması gerektiren işlemlerin iki hafta süreyle ertelenmesi,

Hususlarına hassasiyet göstermeleri için tüm avukat ve avukat katiplerine duyuru 
yapılmasını takdirlerinize arz ederim.
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