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I-lakimler ve Savcrlar Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli Corona Virilsii Hakklnda Ahnacak

Tedbirler ile ilgili yapmr$ oldupu ilanr;
Corona Viriis (Covid-I9) olarak bilinen solunum yolu bulagrcr hastahfr, Diinya Salltk

Orgiirti'niin (DSO) 9 Mart 2020 tarihli raporuna gdre 100'den fazla iilkede 109 bin teyit edilmil
kiircsel vakayla kayrtlara gegmigtir. DSO tarafindan, Corona Viriis igin 2 Mar12020 tarihinde kiiresel

risl: seviyesini "yriksekten", "gok ytiksek" seviyesine grkanlmtg, aynca"Uluslararast Kamu Sa[h[r
Ac i Durumu" ilan edilmigtir.

lia$lrk Bakanh[r bi.inyesinde olugturulan Koronavirtis Bilim Kurulu'nun dnerileri kapsamtnda;

yargrlama faaliyetlerinin yiiriitrilmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amactyla, tutuklu
iglere ydnelik sorugtunna ve kovugturmalar ile ivedi saytlacak difier hususlar haricinde durugma ve

kegiflerin ertelenmesi ile gerekli goriilen hdllerde SEGBIS uygulamasr kullantlmasr hususunun

matrkemelerimizce deferlendirilmesi, mezk0r Kurulun onerileri do$rultusunda yeni tedbirlerin hayata
geEirihnesi igin gerr:kli dikkat ve Ozenin gosterilmesi, keyfiyetin merkez ve miilhakat adliyelerinde
g6rev y'apan tiim hdlcim ve Cumhuriyet savcllanna duyurulmasrnr rica ederim" geklindedir.

2702 sayfi 1982 Anayasasrnrn 56ll-2. Maddeleri: "Herkes, sa[hkh ve dengeleri bir gevrede

yaganla hakkrna sahiptir. Qevreyi geliqtirmek, gevre saflr[rnr korumak ve gevre kirlenmesini dnlemek
devietin ve vatanda$lann odevidir" peklindedir.

2709 sayrh 1982 Anayasasrnrn 9. Maddesi: "Yargr yetkisi, Tiirk Milleti adrna ba[rmsrz ve

tarafsrz mahkemelerce kullanrllr. " qekl indedir.
6100 Sayrlr HMK 'nun 3211. Maddesi: "Yargrlamayr, hdkim sevk ve idare eder, yargrlama

diizeninin bozulmasr igin gerekli her ttirlti tedbiri alrr." geklindedir.
-Diinya Sa[lrk Orgtitii tarafindan Corona Vir0s (Covid-19) ydniinden kiiresel risk seviyesinin

"yirksekten", "gok yiiksek" seviyesine qrkartrlmasr, iilkemizdeki hastahfirn seyrinin ilerleme-yayrlma
sr.ireci, hastalrfrn yLiksek bulagrcrhlr ve aqrsrnrn ya da 6zel ilacrnrn hentiz geligtirilememig olmasr
sebt:bi;ile insan saflrfirna y<inelik onemli bir tehdit olmasr, adliye ve Mahkeme salonlan gibi toplu
alairlarda hastalrfirn yayrlmasrnrn daha kolay ve hrzh olabilecefi hususlan dikkate ahnarak, gahgan

personelin ve vatandaqlann sa$rfir agrsrndan 3l Mart 2020 tarihinde yeniden de[erlendirilmek iizere,
qimdilik Mahkememizdeki duruqma ve keqiflerin resen 6100 sayrh HMK 'nun 3211. Maddesi
kap,s6n1116u ERTELENMESiNE,

-Yeni durugma giin ve saatinin en son yaprlan durugmada yer alan taraflara TEBLiCiNE,
-En son yaprlan durugmada yer almayan taraflara, talepleri halinde durugma giin ve saatinin

TEBLiciNE,
-Acil ve tedbili iglerin Mahkememizce resen degerlendirilerek GdRtiLMESiNE,
-iq bu karann Sakarya Barosu Bagkanhfirna CONnnRiLVtUSiNn,
-i9 bu karann Sakarya Adli Yargr ilk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Bagkanhprna

GONDEITiLMESiNE karar verildi . 1610312020
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