
 

 

COVID-19 - Duruşmaların Ertelenmesine Karar Verildi 

Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında, maddi hukuk, usul hukuku ve takip 
hukukuna ilişkin süreler ile takip hukukuna ilişkin işlemlerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar 
durmasına ilişkin düzenleme, 26 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmişti. Bu düzenleme ile, sürelerin durduğu dönemde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile 
bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki duruşmalar ertelenmesi dahil olmak üzere tüm 
tedbirlerin alınması konusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yetkili kılınmıştı. 

Düne kadar, henüz HSK'nın bu yönde aldığı resmi bir karar olmamasına rağmen, uygulamada, 
adli yargı mercileri, sürelerin durması sebebiyle duruşmaları kendiliğinden ertelemekteydi. 
HSK'nın 30 Mart 2020 günü sabahında gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, mahkemelerin 
bu uygulaması yasal zemin kazanmış ve salgın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında 
duruşmaların ertelenmesine karar verilmiştir. Buna göre; 

• 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 işlemler haricindeki ilk derece adli ve 
idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere 
ve keşiflerin 30 Nisan 2020 (dahil) tarihine kadar ertelenmesine, 

• duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesi işlerinin duruşma açılmaksızın dosya 
üzerinden yapılmasına ve yeni duruşma ile keşif tarihlerinin taraflara bildirilmesine,, 

• Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu 
hallerde, duruşmaların tutuklu ve müdafinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
uygulaması üzerinden dinlenerek gerçekleştirilmesine, 

• kamu davalarının açılmasının tutukluluk ve acil işler haricinde 30 Nisan 2020 tarihine 
kadar ertelenmesine ve 

• erteleme süresince ihtiyati tedbir ve buna yönelik itirazların salgının önlenmesine yönelik 
tedbirlere uyulmak suretiyle değerlendirilmesine 

karar verilmiştir. 
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HSK, erteleme süresince, adli faaliyetlerin bütünüyle durmayacağını ve hak arama özgürlüğü 
kapsamında suçlara ilişkin ihbar ve şikayetlerin devam edeceğini kararında belirtmiştir. 30 Nisan 
2020 tarihi sonrası için alınacak tedbirler gelişen şartlara göre değerlendirilecek ve yeniden ilan 
edilecektir. 

 Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 


