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DAĞITIM YERLERİNE
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVİD-19 salgınında
bugüne kadar yaklaşık 149 milyonu aşkın vaka görülmüş, 3 milyonu aşkın insan hayatını kaybetmiştir.
Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme
ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13
Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021
Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.
Bu kapsamda, 14 Nisan 2021 tarih ve 31454 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına
yönelik tedbirler belirtilmiştir.
Akabinde, 26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi
kapanma ve esnek çalışma yöntemlerine yeni bir takım önlemler eklenerek "tam kapanma" dönemine
geçilmesi kararlaştırılmıştır.
İçişleri Bakanlığının 14 Nisan 2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesinde belirlenen kısmi kapanma
tedbirleri sonrasında getirilen "tam kapanma" döneminde, 26 Nisan 2021 tarihli Genelgeyle ilave
tedbirler getirilmiştir. Söz konusu tedbirler kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da
başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacağı belirtilmiştir.
Yine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 27
Nisan 2021 tarih ve 17665 sayılı yazısında Covid-19'un yayılımının en aza indirilmesi amacıyla,
çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma,
dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle;
sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle
yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve
kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12
Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Diğer taraftan Hakimler ve Savcılar Kurulunun 27 Nisan 2021 tarihli ve Covid-19 Kapsamında
Tam Kapanma konulu dağıtımlı yazısında; Genel Kurulun 14 Nisan 2021 tarihli kararı ile tutuklu
(duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere) ve acil işler, dava
zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi
sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge
idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021
Perşembe günü saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar ertelenmesi, acil ve
tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin
komisyon başkanınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise Cumhuriyet başsavcısı tarafından
belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak
suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evden
çalışmalarının temini için gereği ve keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim
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ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına karar verildiği belirtilmiştir.
Açıklanan nedenlerle, 14 Nisan 2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, İçişleri Bakanlığı'nın 14 Nisan 2021 ve 26
Nisan 2021 tarihli Genelgeleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğünün 27 Nisan 2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun 27 Nisan
2021 tarih ve 29347 sayılı yazısı da dikkate alınarak avukat stajyerlerinin 30 Nisan 2021 tarihinden 17
Mayıs 2021 tarihine kadar izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılması hususunun Komisyon
Başkanlıklarınca değerlendirilmesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Hakan ÖZTATAR
Hakim
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 imzalanmıştır. Ayrıca fiziki ortamda
gönderilmeyecektir.
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