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SAĞLIK BAKANLIĞINA

İlgi

: 25.12.2020 tarih ve 21740 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile hakim ve savcılar ile birlikte yargının kurucu unsuru olan ve hakim ve
savcılar ile eşit konumda bulunan avukatların, korona aşısının öncelikli olarak uygulanacağı risk grupları
içerisine alınması talebinde bulunmuş idik. Çeşitli vesilelerle ilgide kayıtlı yazımız öncesinde ve
sonrasında bizzat Birlik Başkanımız tarafından konu Sayın Sağlık Bakanımıza ve Sayın Adalet
Bakanımıza da şifahi olarak aktarılmıştır.
İlgi yazımız ve şifahi açıklamalarımız, iki ana fikre dayanmaktadır.
Bunlardan birincisi, adliyelerde ve çoğunluğu metrekare olarak pek küçük olan duruşma
salonlarında kaçınılmaz olarak uzun saatler bir arada bulunan aynı mesleğe mensup ve fakat farklı
görevler üstlenmiş olan hakim, savcı ve avukatların aşılanmasının birlikte planlanmasının sağlık
açısından daha doğru ve anlamlı olacağıdır.
Diğeri ise, Kanunun avukat, hakim ve savcı arasında hukuk devleti ilkesi gereği bir ayrım
gözetmemesidir. Aşılamada yapılacak bir ayrımın hukuk kuralları karşısında izahı mümkün olmayacaktır.
Öte yandan, avukatların icra daireleri, haciz mahalleri ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında,
Kanun gereği ve yoğun şekilde yerine getirdikleri kamusal görevleri dikkate alındığında,
meslektaşlarımızın çok kişiyle temas eden ciddi bir risk grubuna dahil oldukları açıktır.
Tüm bu nedenlerle; önemli bir kısmı zaten 60 yaş ve üzeri sınıfında aşılanmış olan avukat
meslektaşlarımızın, aşı planlamalarının hakim ve savcılar ile birlikte yapılması konusunda gereğini
takdirlerinize saygılarımla sunar, bu vesile ile pandemi ile mücadelede fedakarca görev yapmakta olan
tüm sağlık çalışanlarına ve Bakanlık personellerine bir kez daha teşekkür ederim.
Saygılarımla.
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