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DACITIIVI YERLERiNE

Kiiresel bir krize d6niigen COVID-19 salgrn hastalrgr ile milcadele etrne ve kamu
sa$ir[rnrn korunmasr amacryl& tiim diinyada oldu[u gibi, iilkemizde de birtakrrn 6nlemler
alrnmrq, Bilim Kurulunun tavsiyeleri do$rultusunda, kamu kurumlarrnrn gayreti, halkrn da

dzverisi ve aktif deste[i ile salgrnrn en az hasarla atlatrlmasr amaqlanmrgttr.
Salgrnla topyekirn rniicadele kapsamrnda" ttim karnu kururnlan ile, yargr makamlartna

da birtakrm gdrev ve sorumluluklar yi.iklenmig, 1226 sayrlt Bazr Kanurrlarda Defiqiklik
Yaprlmasrna Dair Kanunun gegici I'inci maddesiyle, yargrsal stirelerin durduruldu$u d6nem
iqerisinde ilk derece adli ve idari yargr rnercileri ile bolge adliye ve biilge idare mahkemeleri
bakrmrndan duruqrnalann ve miizakerelerin ertelenmesi de dAhil olmak iizere alrnmast
gereken diger tiirn tedbirler ile buna iliqkin usul ve esaslann belirlenrnesinde FlAkimter've
Savcrlar Kurulu yetkili krlrnmrltrr.

Genel Kurulumuz, anrlan kanunun amacl dofirultusunda, geqitli tarihlerde
gergeklegtirdiSi toplantrlar sonrasrnda birqok tedbir almrq ve alrnan bu tedbirler tiim yargr
tegkilatr ile paylaErlrnrgtrr.

Salgrnrn kamu saflrfr iEin ciddi bir tehdide ddnUqmesi tehlikesi, alrnan tjnlemlerlc
kontrol altrna alrndrktan sonra. olagan ya$am kogullannrn gerekli tedbirlerle birlikte
siirdiiriilmesi anlamrna gelen "yeni normal"'e geqiq zarurcti ortaya grkmrg ve biltlin kamu
otoriteleri normallegme slirecine iliqkin bir yol lraritasr belirlemek lizerc gayret sarf etmeye
baglamrgtrr.

I-lSK Genel Kurulu da, yargrsal faaliyetlerde kesintiye neden olmama, vatandaqlarrn
sa$lrklr bir ortamda hukuk hizrnetlerini almalannr temin etme, "yeni normale" ddntig cylem
planr gergevesinde alrnacak tedbirler hakkrnda durum delerlendirrnesi yapma amacryla,
2910512020 tarihinde, olafianiist0 glindemle toplanarak. oybirlifii ile aqagrda g6sterilen
hususlan kararlaqtrnt r gtt r.

l-Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle -sadece tutuklulufurr deferlendirilmesi
ydniinden) ve acil igler, dava zamana$lml yakrn olan soru$tunna ve kovugturma dosyalarr.
yiiriitmenin durdurulmasr istemleri ile ivedi sayrlacak di[er iq; ve iglemler haricindeki adli ve
idari yargr ilk derece mahkemelerine ait duruqma ve keqiflerin 16106202A tarihine kadar
erte lenmesine dair tedbirin trynen uygulanmasrna devam o I u nmasrna,

2-Bdlge Adliye Mahkemeleri ve Bagsavcrhklan ile Bdlge idare Mahkerneleri, idare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (durugma ve keEif yaptlmasrnr gerektiren dosyalar
harig) tiim yargrsal faaliyetlerinin0l/06/2020'den itibaren baglatrlmasrna,

3-Karnu davasrnrn aqrlmasrnrn ertclcnmesine itiqkin tedbirin 01i06/2020 tarihi
itibarry [a sonland rrrlmasrna,

4-Adli Yargr ilk Derece Mahkcmelerine ait duruqma ve keSif drqrndaki adli
hizmetlerin clurdurulmasr gibibir durum sdz konusu olmadrgrndan;suQ ve sugluyla mucadele
iglemleri ile mahkemeler dniinde dava ve iddia hakkrnln bir gerefi olarak, adli hizmetlerin
be I irti len isti snalar dr grnda gecikmeksizin yerine getiri hnesine.
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Her birmahkelne vc Curnhuriyet baqsavcrhgrnrn; dosyalarrn inceletlmesi, notlanmast,

gerekgeli kararlarrn yazrlmasr, taraflarrn duruqmada hazrr bulunmasrna ihtiyaq duyulmayan

ioru ,. iglerin netiielenclirilmesi, iclclianamenin kabulii ve tensip iglemlerinin icrasr gibi

yargrsal faaliyetler ilc duruEma ve keqif drErndaki difier rutin iglernlerin siirdiirlilmesi

hususunda gerekt i hassasiyetin g0sterilmesine,

5-Salgrn tedbirleri neJeniyle olugan ig yiiktiniin ortadan kaldrrrlmasr amaclyla'

ZOlO:llZ0Z0 tarihine kadar, hakirn ve Cumhuriyet savctlanntn yrlhk izin taleplerirrin

kargrlanmamastna,
6-Daha 6nce Curnhurbaqkanlrgr idari igler Bagkanlrpr Personel ve Prensipler Genel

Miidiirlii[iiniin 13i03/2020 tarih ue iZ:62 sayrlr yazrlarr ile idari izinli sayrlan Sahtslartn

kapsarnr-<laraltrl<1$rndan,0l10612020 tarihinden itibarcn yalntzca altmrq yaq iistli kronik

rahatslzl[r bulunan hdkinr ve Cumhuriyet savctlartnrn idari izinli sayrlrnalartna,

Altmr; ya$ uzerinde bulunan hakim ve Cumhuriyet savctlanntn, kronik

rahatsrz6klarrnr belgeleyen cioktor raporu ibraz etrneleri durumunda idari izin olana$rndan

istifade ettirilmelerine,
7-idari iz.inli sayrlan hdkim ve Curnhuriyet savcllartnrn baktr$r n.rahkeme v_e iqler igin'

rnahallin qartltrn ve hakkaniyet ilkesi dc gdzetilerek, kornisyon bagkanlarl ve Cumhuriyet

baqsavctlan tarafindan ndbetqi hdkim ve Cumhuriyet savctsl belirlenmesine,

B-Ol/0G12020 tarihinclen sonra, yargr hizmetlcri icra edilirken, Saplrk Bakanlr[t'ntn

belirledifi ,'adli hizmetlcr yerine gctiritirken uyulmast gerekli tedbirler" talimattna ve Bilim

Kurulunun bu dofrultudaki 6nerilerine riayet edilmesine,

9-Keytryetin merkez ve miilhakat adliyelerinde gorev yapan tiim hdkirn ve

Cumhuriyet savctlartna duyurulmastna,
Karar verilmigtir.
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