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COVID-19 PANDEMİSİ ÜZERİNE YARGISAL FAALİYETLERE İLİŞKİN 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM PLANI 

 
COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun’un geçici 1. maddesi ile birtakım yargısal sürelerin durdurulmasına karar verilmiş ve 

sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve 

bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere 

alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hakimler ve 

Savcılar Kurulu yetkili kılınmıştı. 

 

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 29 Mayıs 2020 tarihli kararı ile COVID-19 pandemisi ardından 

yargısal faaliyetleri kapsayan bir yol haritası ve eylem planı oluşturulmuştur. İlgili eylem planı aşağıda 

tablo halinde dikkatinize sunulmaktadır. 

 

I. YARGISAL FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

Faaliyetler Başlangıç Tarihleri 

 

1) Kamu davasının açılması işlemleri 

 

1 Haziran 2020 

 

2) Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge 

İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren 

dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetler 

 

1 Haziran 2020 

 

3) Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun 

değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, 

 

Dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma 

dosyaları, 

 

Yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak 

diğer iş ve işlemlere ilişkin süreler açısından durma söz 

konusu değildir. 

 

 

4) Yukarıda gösterilen 3. maddede bahsedilenler haricindeki 

adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma 

ve keşifler 

 

 

Süreler Durmadı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Haziran 2020 

 

 

II. MAHKEME, HAKİM VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE SAVCILARA 

İLİŞKİN TEDBİRLER 

 

Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin 

durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığı için adli hizmetlerin belirtilen istisnalar 

dışında gecikmeksizin yerine getirilmesine karar verilmiştir. 
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Her bir mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılığının dosyaların incelenmesi, gerekçeli kararların 

yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve işlerin 

neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler 

ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli 

hassasiyetin gösterilmesine karar verilmiştir. 

 

Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz 2020 

tarihine kadar hakim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmamasına 

karar verilmiştir. 

 

Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğünün 13 Mart 2020 tarih ve 12362 sayılı yazıları ile idari izinli sayılan şahısların 

kapsamı daraltıldığı için 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yalnızca altmış yaş üstü kronik 

rahatsızlığı bulunan hakim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına karar 

verilmiştir. 

 

Altmış yaş üzerinde bulunan hakim ve Cumhuriyet savcılarının kronik rahatsızlıklarını 

belgeleyen doktor raporu ibraz etmeleri durumunda idari izin olanağından istifade 

ettirilmelerine karar verilmiştir. 

 

İdari izinli sayılan hakim ve Cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için mahallin 

şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları 

tarafından nöbetçi hakim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine karar verilmiştir. 

 

1 Haziran 2020 tarihinden sonra yargı hizmetleri icra edilirken Sağlık Bakanlığının belirlediği 

adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler talimatına ve Bilim Kurulunun bu 

doğrultudaki önerilerine riayet edilmesine karar verilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 
* Yukarıda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 


