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T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Sayı : E.87742275-010.07-0076-2020-188/37324 30.06.2021
Konu : COVID-19 Kapsamında Normalleşme

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığının 13.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı "COVID-19 
Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelgesi sonrası, Genel Kurulumuzun 
14.04.2021 tarihli ve 2021/592 sayılı kararıyla, hâkim ve Cumhuriyet savcıları yönünden esnek çalışma 
usulleri getirilmiş, idari izinli sayılanlar ile çalışma saatleri yeniden belirlenmiştir.

26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 
alınan kararlar doğrultusunda; hâlihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma ve esnek çalışma 
yöntemlerine yeni birtakım önlemler eklenilerek “tam kapanma” dönemine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınan karar çerçevesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan, 
17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar olan süre içerisinde tüm ülke genelinde alınan 
tedbirlerin uygulanması öngörülmüştür.

Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınan tam kapanma tedbirlerine 
ilişkin karar ve Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik sosyal, idari ve adli tedbirlere ilişkin genel 
kapsam göz önünde bulundurulduğunda; bir kısım yargılama faaliyetlerine katılımda ortaya çıkabilecek 
mağduriyetleri de önleme amacıyla, Genel Kurulumuzun 27.04.2021 tarihli ve 2021/598 sayılı kararıyla 
alınan tedbirler aynı gün tüm teşkilata duyurulmuştur.

Zaman içerisinde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 
Kurulunun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kademeli 
normalleşme sürecine geçilmesi öngörülmüştür.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığının 29.06.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı "COVID-19 Kapsamında 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelgesiyle, 01.07.2021 
tarihi itibarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını 
sürdürmeleri; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar 
(yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına 
kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam olunacakları düzenlenmiştir.

01.07.2021 tarihi itibarıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde 
çalışmalarına başlamaları, idari izin kapsamının yeniden belirlenmiş olması nedeniyle, durum Genel 
Kurulumuzca değerlendirilerek; aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır.

1) Genel Kurulumuzun 27.04.2021 tarihli ve 2021/598 sayılı kararıyla alınan tam kapanma 
tedbirlerine son verilerek, tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarının normal çalışma düzenine dönmelerine,

2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 54/1 maddesi uyarınca, hâkim ve savcılar, 
haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden Devlet Memurları Kanunundaki hükümlere 
tâbi olduklarından, görev yapılan yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerine ilişkin genel 
uygulamaya göre hareket edilmesine,
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3) Genel Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli ve 2021/592 sayılı kararı ile 27.04.2021 tarihli ve 
2021/598 sayılı kararıyla öngörülen esnek çalışma uygulamasına son verilmesine, 

4) Cumhurbaşkanlığının 29.06.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelgesinde yönetici 
pozisyonundaki kamu görevlileri idari izin kapsamında sayılmamış olup, Genel Kurulumuzca hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları yönetici pozisyonunda kabul edildiğinden; yalnızca gebeliğinin yirmi dördüncü 
haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının idari 
izinli sayılmalarına,

5) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarına duyurulmasına, 

30.06.2021 tarihli Genel Kurul gündeminde karar verilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. 

Mehmet Akif EKİNCİ
Başkanvekili

Dağıtım: 
Gereği:           Bilgi  :
Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına              Yargıtay Başkanlığına
Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına                       Danıştay Başkanlığına
Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına                 Adalet Bakanlığına
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına   Türkiye Barolar Birliğine
Cumhuriyet Başsavcılıklarına 


