TU TAN A K
Kırıkkale Adalet Sarayı ile ilgili olarak corana (COVID-19) virüs salgını kapsamında
alınan tedbirler ve yapılan faaliyetlere ilişkin 16/03/2020 tarihli tutanaktır.
-13/03/2020 tarihinden itibaren, toplu kullanıma açık yemekhane-kafeterya ve
adliyenin tüm giriş noktalarına yeteri kadar dezenfektan maddesi ve 80 derecelik kolanya
temin edilerek personel ve adliyeye giriş yapan vatandaşların kullanımına sunulmuştur.
-Özellikle adliye giriş noktalarında görevli polis memurları ile danışmada görev yapan
personele ateş ölçüm cihazı, eldiven ve maske temin edilerek gerekli tedbirler alınmıştır.
Yüksek ateşi olan personel izne ayrılması istenilmiştir. Yüksek ateşi olan vatandaşın evine /
hastahaneye gitmesi tavsiye edilmiştir.
-İlimizde faaliyet gösteren Gözde İlaçlama Firması ile anlaşma sağlanarak birincisi
16/03/2020 tarihinde olmak üzere her 7-10 günde bir, adliye hizmet binasının tamamı ile
adliye hizmet ve makam araçları dezenfekte edilmiştir / edilmektedir.
-Adliye hizmet binasının temizliğinden sorumlu İşyurtları Kurumu personellerine
(onların yokluğunda geçici olarak görevlendirilen Adliye ve DS personeline), gerekli
talimatlar verilerek lavabolar, kapı kolları ve merdiven korkulukları gibi sık temas edilen
bölgeler çamaşır suyu katılarak hazırlanan temizlik maddesi ile her katta bulunan temizlik
görevlilerince saat başı temizlenmesi sağlanmıştır. Temizlik malzemesi alımı sağlanmıştır.
-İcra Müdürlüğünün iş yoğunluğu nazara alınarak, virüs tehdidinin minimize
edilebilmesi için zorunlu işlemler haricinde, 15 gün süreyle avukat katipleri, dosya tarafları
ve diğer ilgililerin icra dairelerinin içine girerek hizmet alması kısıtlanmış, tüm taleplerin
bankolardan alınarak işlem tesis edilmesi amacıyla İcra Müdürlüğüne ,avukatların bu süreç
içerisinde icra dosyalarına ilişkin taleplerini avukat portal üzerinden yapmaları hususunda
Baro Başkanlığına yazı yazılmıştır.
-Adliyede görevli çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, kronik
rahatsızlığı bulunanlar, 60 yaş üzerindeki çalışanlara, 16/03/2020 tarihinden itibaren idari izin
kullandırılmış, ayrıca herhangi bir hastalık şüphesi bulunan personeller ile okul öncesi ve
ilköğretimde çocuğu bulunan kadın memurlara talep halinde yıllık izin kullandırılmıştır.
-HSK'nın duruşmaların ertelenmesi ile ilgili yazıları üzerine mahkemelerimizce alınan
erteleme karar tutanakları, vatandaşımızın bilgilendirilmeleri / mağduriyetlerin önüne
geçilmesi açısından resmi internet sitemizden yayınlanmasına karar verilmiştir.
-Adliyeye ziyaretçi girişlerinin zorunlu nedenler dışında (zorunlu durumlarda ilgili
Hakim-Cumhuriyet Savcısı veya personelin muvafakatı ile ziyaretçi alınmasına)
yasaklanmıştır.
-Adliye personelinden, yurt dışına giden veya yurt dışından gelen kişilerle temas
edenlerin tespit edilmesi ile ilgili bu kişilerin sağlık kuruluşlarına müracaatı için
yönderilmesine, ayrıca gerek duyulması halinde söz konusu personelin izin veya rapor alma

durumlarının değerlendirilmesine karar verilmiştir.
-Adli birimlere gelmek zarureti doğduğunda asansörlerin dar ve kalabalık olması
nedeni ile mümkün olduğunca tercih edilmemesi konusunda vatandaş ve personele
duyurulmasına karar verilmiştir.
-Adliye yemekhanesinin virüs tehdidini minimize etmek için geçici süre ile
kapatılmasına karar verilmiştir.
-Saygıdeğer vatandaşlarımızdan da bu süreçte kendilerinin ve ailelerinin sağlığı
açısından zorunlu olmadıkça adliye vb. kalabalık kurumlara/ortamlara gelmemeleri, tutuklu
işler ile ilgili duruşmalara tutuklunun birinci derece de yakınları dışında kimsenin gelmemesi
hususunun resmi internet sitesinden paylaşılmasına karar verilmiştir.
-Özellikle sosyal medyada bu süreç ile ilgili yapılan her paylaşıma itibar edilmeyip
sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması ve yine sosyal medya üzerinden
ilgili yetkililerin ve sağlık çalışanlarının çalışmalarını sekteye uğratacak, motivasyonunu
bozacak paylaşımlarda bulunulmaması özellikle rica olunur.
Saygılarımızla;
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı

