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2020-2021 yılı yeni Adli Yılda Hâkimlerimize, Cumhuriyet Savcılarımıza,
avukatlarımıza, adalet teşkilatımızın tamamına başarılar diliyor, vazifeleri başında son
nefeslerini veren yargı şehitlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hizmet ederken
hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Emeklilik ya da diğer
sebeplerle aramızdan ayrılan çok kıymetli meslektaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında
sağlık ve mutluluklar diliyor, Türk adaletine yapmış oldukları üstün hizmet ve katkılar için
teşekkür ediyorum.
Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele devam
etmektedir. Bu bağlamda ülkemizde tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Adalet
Bakanlığımız tarafından da ciddi tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır. Bakanlığımızın
almış olduğu tedbir ve talimatlar ile Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Samsun
Adliyesi, İcra Daireleri ve Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda ilk
günden itibaren tehlikeli hastalıklar acil eylem planı uygulamaya konulmuş ve tedbirler en üst
seviyede alınmıştır. Bu kapsamda;
1-Adliye hizmet binalarımızın girişi teması azaltmak için personel ve vatandaş girişleri
olarak ikiye ayrılmıştır.
2-Giriş esnasında hâkim, cumhuriyet savcısı, avukat, adli tüm personel ve
vatandaşların tek tek ateş ölçümleri yapılarak içeri girişleri sağlanmakta, ateşi yüksek olanlar
en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir.
3-Tüm çalışanlarımıza haftalık olarak eldiven ve maske dağıtımı yapılmaktadır.
4-Adliyemize giriş bölümünden, asansöre, koridorlardan,
birimlerimizde kolonya ve el dezenfektanları bulunmaktadır.
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5-Adliyeye girişte maske takılması zorunlu hale getirilmiştir.
6-Adliyemiz ana hizmet binası ve ek hizmet binasına ziyaretçi girişleri zorunlu
nedenler haricinde yasaklanmıştır.
7-Adliye ana hizmet binamızı ve ek hizmet binamızın tüm odaları, lavaboları,
merdiven korkulukları, kapı ve küpeşte tutamaçları, ön büroları, müracaat katı gibi temasın
fazla olduğu yerler başta olmak üzere sık sık ilaçlanmakta tüm adliyemiz günde en az 4 sefer
olmak üzere hijyen temizliği yapılmaktadır.
8-Adliyemiz tarafından işletilerek hizmet vermekte olan yemekhane bölümü
faaliyetlerine ara vermiştir.
9-Adliye personelinden yurt dışına giden veya yurt dışından gelen kişilerle temas eden
personelin tespit edilmesi ile bu kişilerin sağlık kuruluşlarına müracaatları için yönlendirilmiş,
yurt dışından gelen kişilerle temas eden personele idari izin verilmiştir.

10-Adliyemizde İşyurtları tarafından işletmekte olan çay ocakları kapatılmış, market
olarak satış yapılan kısım ise personel açıl ihtiyaçları nedeniyle belirli saatler arasında hizmet
vermektedir.
11-Adliyemizde özellikle ön bürolar, emanet büroları, icra mahkeme ve müdürlükler
ile vezne bölümlerinde acil ve süreli işlemler dışında vatandaşın girişlerinin e-vatandaş portalı
üzerinden yapmaları hususunda uyarılarda bulunulmuş, vatandaşın teması en aza indirilmiştir.
12-Adliyemizde bekleme salonları ve oturma alanları sosyal mesafeye uygun olarak
düzenlenmiştir.
13-Adliyemizde giriş ve tüm alanlarda Sağlık Bakanlığının COVİD-19 salgınından
korunma yolları ile ilgili olarak hazırlamış olduğu broşür ve afişler temin edilerek
personelimiz ve vatandaşlarımızın görebileceği alanlara asılmıştır.
14-Yeni adli yılda maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek adalet hizmetini
en güzel şekilde yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.
2020-2021 adli yılının ülkemize, milletimize ve tüm yargı camiası ile tüm
meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.
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