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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 92358809-152.03/21616/11536 30/04/2020
Konu   : Avukat Stajyerleri ve Korona Virüsü 
              Hakkında Alınacak İlave Tedbirler 

DAĞITIM YERLERİNE

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan 
COVİD-19 salgınında bugüne kadar 3 milyonu aşkın vaka görülmüş, 228 bini aşkın
insan hayatını kaybetmiştir. Söz konusu salgının ülkemizde yayılmasının önlenmesi 
amacıyla;

20/03/2020 tarih ve 31074 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, her türlü bilimsel, 
kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayının sonuna kadar
ertelenmesi uygun görülmüştür.

22/03/2020 tarih ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de, daha önce 
COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanların yeni bir karar verilinceye kadar idari 
izinlerinin devam edeceği belirtilmiştir.

Yine aynı tarihli 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 30/04/2020 tarihine 
kadar yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takiplerinin durdurulması ve bu 
çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmaması, yeni icra ve iflas takip taleplerinin
alınmaması ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmeyeceğine ilişkin karardan 
sonra 30/04/2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde 
yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci
maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01/05/2020 
(bu tarih dahil) tarihinden 15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın 
yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması tarihinde yeniden değerlendirilmek
üzere) uzatıldığı ifade edilmiştir.  
 

Diğer taraftan Hakimler ve Savcılar Kurulunun 30/04/2020 tarihli ve
Covid-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Uzatılması konulu dağıtımlı yazısında; 
Genel Kurulun 30/03/2020 tarihli kararı ile belirlenen tedbirlerin 15/06/2020 (bu tarih 
dahil) tarihine kadar aynen uygulanmasına, acil ve tutuklu işler ile yürütmenin 
durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin komisyon 
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başkanınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcı 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 gereğini ve keyfiyetin
merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına 
duyurulmuştur.

Açıklanan nedenlerle, Bakanlığımızın 27/03/2020 tarih ve 9692 sayılı yazısı 
ile Komisyon Başkanlıkları bünyesinde stajına devam eden avukat stajyerlerinin 
30/04/2020 tarihine kadar izinli sayılmaları hususunun değerlendirilmesi keyfiyeti 
bildirilmiş ise de, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulunun
tavsiyeleri üzerine alınan ve başarılı bir şekilde uygulanan tedbirler ve 30/04/2020 
tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2480 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun 30/04/2020 tarih ve 2020 
tarihli yazısı da dikkate alınarak avukat stajyerlerinin 15/06/2020 tarihine kadar izinli
sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılması hususunun Komisyon Başkanlıklarınca 
değerlendirilmesi 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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