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-05 l 05 l 2021 tarihindeki

Piinü saat: l0:00'a

Adrcs: SAKARYA IGDASTRO

-061051202l wihindeki ;memizin 202Ol1156 Esas sayılı dosyantıı clııruşmasırun :101061202|

6;iınü saat: l .t:20'e bırakıl
-05 l 05 1202]. tarihindeki izn 20201119 Esas sayılı dosyann duuşmasının :}0/06/202 l

[ıünti saat: 17:25'e bırakı
-06105 l202l tarihindeki izin 2020/ |46 Esas sayılı dosyanın d unışmasının I 5 l09 n02|

günü saat: l0:40'a

-06105 1202!. tarihindeki izin 2020l l47 Esas sayılı dosyanın dunışınasının | 5 l 09 l202l

gi]nü saat: l0:45'a bırakılmas
-06 / 0 5 l?02,| tarihi ndeki izin 20Z0l | 59 Esas sayılı dosyaııın dwuşmasını n | 5 / 09 l202l

gi.inü saat: l0:50'a bırakı
-06 / 05 l 202l tariNndeki izin 2020 l |64 Esas sayılı dosyanın dıırıuşmasınrn l 5 l09 /202|

günü saat l0:55'a bırakı
,061 05 1202| tarihindeki izin 2020l | 6E Esas sayılı dosyanın durıuşmısının 1 5 lC,9 1202|

giinü saat: l1:00'a bırakı
in 2020 l l 69 Esas sayılı dosyanın duıı§masının | 5 l c|9 1202|

-06 l 05 l202I tarihindcki
giinü saat: l l:05'a

-06 l 0 5 l 202l tarihindeki izin 2020 l |7O Esas sayılı dosyanın dııuşma sının 22 l()9 1202ll

giinü saıt: 09:30'a bı

-06n5n02l tarihindeki izid 2020 l |73 Esas sayılı dosyanın duruşmaslnn 22l (\9 l 202|

gllnü saat: 09:30'a bırakı

-05 l 05 1202| tarihindeki izin ?020 l l 34 Esas sayıl ı dosyanın ıİıu uşma sının 22 l 09 l 2021ı

g:iinü saat: 09:35'a bı

-0 5 l 05 lZ02| tarihindeki izin 2020 l L 57 Esas sayılı dosyanın duruşmas ının 22l 09 l202l

günü saat: 09:40'a bırakıl
-0 5 l 05 12021 taıihindeki izin 20Z0l93 Esas sayılı dosyarun <luruşmasının 22ll)9/2021

giinü saat: 09:45'a

-05 l 05 l 202 | taıihindeki in2020192 Esas sayılı dosyarun duruşmasnın 22lıa9D02l

ğtinü saat: 09:50'a
2020l|7 Esas sayıh dosyanın dunışmasının 22/091202l-05l05Dml tarihindeki

8ı]inü saat: 09:55'a bırakı
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Koronavirüs (Covid 19) vakalarına ilişkin salgın - bulaşıcı hastalık

, urülu, nıırı 27 l o 4 l z)zl taİih - |i.87 7 4zz7 5- 0 l 0. 0 7 -0 0 7 6,2020, | 24,ü 293 47

olan dava dosyalaıırun druuşma gtirıleri ertelenmekle yeni gtlıüeri de

**.ın., izin 2020 l | 6 Esas sayılı dosyanın ılı.ırıışmasın ın 22l 09 l?02 |
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(FAX)

2020ll9 Esas sayılı dosyanrrı dııruşmasırun

P. t]0e/00?

2u09l202I

22109l2ozl-05 l 05 1202 l tarüindçki izin 2020122 Esas sayılı dosyan:n dunışmasının

günü saat: l0:10'a bırakı
-0 5 l 0 5 l 202l tarihindeki 2O2Ol23 Esas sayılı dosyaııın drıruşmasırun 2:,210912021

günü saat: l0:l5'a bırakrlmas

-05 l 0 5 l 202l tarihindeki iz\n 2020125 Esas ı;ayılı dosyarun duruşmasırun 2!"21091202|

günü saat: l0:20'a bırakı
-0 S / 0 5 / 202l tarihindeki izn2020l25 Esas ı;ayılı dosyanın duruşmasınn 2\21091202|

günü saat: 10:25' a bırakı
-05 l 0 5 l202l tarihindeki ian 2020t28 Esas ı;ayılı dosyanın duruşmasırun 2a2l09l202|

gtjnü sa8t: l0:30'a bırakılmasına
-05 l05 /20ZI tarihindeki ; 2O2OlZg Esas sayılı dosyanın duruşmasının 2|2109/202|

güuıü saat: 10:35'a bı
-05 l 05 l 202 | tari hindeki izin 2020 l27 Esas sayıh dosyanın dun\smasın_ın r|2 l 09 1202|

günü saaı: l0:40'a bırakı
-05 l 0 5 l 202 | taıihindeki 2O2Oll5 Esas sayılı dosyanın duruşmasırun ia2l09l202l

güınü saat: |0:45'a
-0 5 l 0 5 l 2021 taıihindeki izin 20l6i6 Esas s;ayılı dosyarun dırruşmasınuı 

'|-zngnlZ|gtmü saat: l0:50'a
-05 l05 1202]ı tarihindeki izrn 20l?l52 Esas sayılı dosyanın duruşmasın,n r|-2l09/202l

güinü saat: l0:55'a
-05 l 0 5 1202| tarihindeki izin 2019 l 12 Esas sayıl ı dosyanın drıırı,smasıru n 22l 09 /202|

izin 2Ol9 l l0 Esas sayılı dosyanın dıın:şmasın ın |Z2l 09 1202|
gtinü saat: 1l:00'a

grinü saat: l1:05'a buakılmas
-05 l 05 D02l tarihindeki izin 202lll Eses ı;ayılı dosyarun dıınışmasının :l2l09l202l

gıinüsaat:1l;10'a
Mahkememiz iş bu kararırun bircr örneğinin Bina Ginş kapısııa asılmasınıa, Sakarya

Bııro Başkanlığırun Sakarya mevcut bihosıırıa ekİen verilme§ine, Sakarya Adliyesi internet
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