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     GEREKÇE  

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla 

7 bin 900'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmiştir. Virüsten etkilenen 198 bini aşkın kişiden 

neredeyse 83 bini iyileşmiştir. Dünyada en fazla vaka; Çin'de, İtalya’da ve İspanya’da ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye'de ise 10 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın duyurulmasının üzerinden 

geçen bir hafta içinde sayı 97'ye yükselmiş, 89 yaşındaki bir vatandaşımız da hayatını 

kaybetmiştir.  

Bu hayati gelişmeler sonrasında da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Corona virüsü 

(COVİD-19) sebebiyle duruşma ve keşiflerin ertelenmesi konusunun mahkemeler tarafından 

değerlendirilmesi yönündeki açıklamasının ardından İstanbul Adliyesi 14 Nisan'a kadar 

duruşmaları ertelediğini duyurmuştur.Diğer Adliyelerimizde de  benzer uygulamaların olduğu 

görülse de uygulamada tam bir yeknesaklık yoktur. 

Her bir Adliye , her bir mahkeme farklı düzenleme yapabilmekte  olup , örneğin İstanbul’da 

yapılan düzenlemede, 14 Nisan’a kadar tutuklu ve acil işler haricindeki duruşmalar 

ertelenmiştir. Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihlerin, dosya 

taraflarına tebliğ edileceği bildirilmiştir.  

İcra müdürlüklerine personel harici giriş durdurulurken, bazı mahkemelerin bulunduğu 

koridorlara, hakim odalarına, kalem ve arşivi ile duruşma salonlarına mahkeme personeli 

haricinde giriş ve çıkışların tedbiren durdurulduğuna ilişkin yazılar asılmıştır.  

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 16 Mart 2020 itibarıyla tüm adliyelerde yargı mensuplarının 

acele, tutuklu, zorunlu işler haricinde duruşmaları ertelediğini, yeni duruşma günlerinin 

ilgiliye elektronik tebligat ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla 

iletileceğini, dosya taraflarının UYAP'tan bunları takip edebileceğini dile getirmiştir.  

Ancak hastalığın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesi , sürecin ne 

kadar uzayacağı ve sağlık tehdidinin ne boyuta ulaşacağı belli değildir. 

Duruşmaların ertelenmesine rağmen adli sürelerin işlemesi vatandaşların veya avukatların 

sağlık durumları nedeni ile süreler atlanabilecek ve sonuçta hak kayıpları yaratabilecektir. 

Bu noktada koronavirüs salgını karşısında adli sürelerin işlememesi ;  yargı mensuplarının, 

avukatların ve vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetleri en aza indirmek ve yaşanan bu 

süreçte hak kayıplarını önlemek için büyük önem arz etmektedir.  

 

 

 

 

 



 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 –Yapılacak düzenleme ile koronavirüs tehlikesi kapsamında adliyede alınacak 

önlemler yanında adli sürelerin de işlememesi amaçlanmakta ve bu sayede avukat ve 

vatandaşların hak kayıplarına uğramasının önüne geçilmek istenmektedir.  

MADDE 2 –Değişiklik ile koronavirüs tehlikesi kapsamında adliyede alınacak önlemler 

yanında adli sürelerin de işlememesi amaçlanmakta ve bu sayede avukat ve vatandaşların hak 

kayıplarına uğramasının önüne geçilmek istenmektedir.  

MADDE 3 –Maddede yapılmak istenen değişiklik ile koronavirüs tehlikesi kapsamında 

adliyede alınacak önlemler yanında adli sürelerin de işlememesi amaçlanmakta ve bu sayede 

avukat ve vatandaşların hak kayıplarına uğramasının önüne geçilmek istenmektedir.  

MADDE 4 – Düzenleme ile koronavirüs tehlikesi kapsamında adliyede alınacak önlemler 

yanında adli sürelerin de işlememesi amaçlanmakta ve bu sayede avukat ve vatandaşların hak 

kayıplarına uğramasının önüne geçilmek istenmektedir. 

MADDE 5 – Yürürlük maddesidir  

MADDE 6 – Yürütme maddesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ  

 

MADDE 1-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na aşağıdaki Geçici5.madde 

eklenmiştir. 

“Geçici Madde 5 : Bu Kanun’da yazılı süreler 15.4.2020 tarihine kadar işlemez.Adalet 

Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir.15.4.2020 tarihine kadarki dönemde sona eren süreler 

15.4.2020 tarihinden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.Bu geçici durum için adli aravermeye dair 

hükümler uygulanır.” 

MADDE 2- 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’na aşağıdaki Geçici 17.madde eklenmiştir. 

“Geçici Madde 17 : Bu Kanun’da yazılı süreler 15.4.2020 tarihine kadar işlemez.Adalet 

Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir.15.4.2020 tarihine kadarki dönemde sona eren süreler 

15.4.2020 tarihinden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.Bu geçici durum için adli ara vermeye 

dair hükümler uygulanır.” 

MADDE 3- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na aşağıdaki Geçici 6.madde eklenmiştir. 

“Geçici Madde 6 : Bu Kanun’da yazılı süreler 15.4.2020 tarihine kadar işlemez.Adalet 

Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir.15.4.2020 tarihine kadarki dönemde sona eren süreler 

15.4.2020 tarihinden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.Bu geçici durum için adli ara vermeye 

dair hükümler uygulanır.” 

MADDE 4- 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na aşağıdaki Geçici 1.madde 

eklenmiştir. 

“Geçici Madde 1 : Bu Kanun’da yazılı süreler 15.4.2020 tarihine kadar işlemez.Adalet 

Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir.15.4.2020 tarihine kadarki dönemde sona eren süreler 

15.4.2020 tarihinden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.Bu geçici durum için adli ara vermeye 

dair hükümler uygulanır.” 

MADDE 5- Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer 

MADDE 6 -Bu Kanunu yürütmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. 


