






































































16.03.2020 	 Akı llı  Faks 

19/05/2005 06:29 	02125726947 
	

B. KOY CEZA BARO 
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TL. 
BmaRK•5Y 

39. ASLITE CEZA MAHKEMESI 

16/03/2020 
Sayı 	: 2020/105 Mut) 

Konu 	: Corona Virüsü hakkında alınan tedbirlere ilişkin 

ISTANBUL BARO BAŞKANLIĞINA 

Mülkememiz 1/2 olarak faaliyetine devam etmekte olupi mahkemennzde görülecek 

olan duruşmalar tutuklu ve acil işler hariç olmak üzere şimdilik ertelennsiş  olup, yeni 

duruşma günlerinin bilaharc taraf ve velcilledne bildirileceği veya taraf vekillerinin 

UYAWtan direnebileceği hususu, 
Bilgilerinize rica °bulur. 

Katip 158094 	 Hakim 193681 	 Hakim 190445 

Cat-tıtgalıdır. 	 C'e-tıcelutıt 	 Ort-iınzalıdm 

FAKS OLARAK GOIVDERİLECE~EN AFRICA EMK, OLARAK 
GÖNDERİLMEYECEKT1R. 

   

Adres: BAKİRKÖY 39. ASLİYE CEZA MARKENIESİ  Ayrıalıtı  800 tçim GOIJrEN KARAGOZEL 

UVAP autrıza skıembacks bu 44= tatp.ıtvısodes~şıcır Elıesıodee 1:MboGla - jl_ly3z1 - rıldd+yd PyKH+Q= ne ediebsinteiL _ 	_ _ 

https://www.turkcellakillıfaks.corrıfinbox 
	

1/1 



16.03.2020 	 Akıllı  Faks 

Ki MDEN: 	 FeK5 $0.:2125925352----- 16 NART 2•  220 1$:,23 	51 

T.C. • 

KVOKÇEICHECE 
6. AILE MAIDCgtılESİ  

Sayı 	: 2020/287 Muh 	 16/03/2020 

İSTANBUL BARO BAŞRAYL.1Ğ-INA 

Bakırköy Adli Yarm ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 
16/03/2020 tarihli yazıları  ile DtIntştIM Ve keslfletirı  ertelenmesi halinde yazılı  olarak 
Komisyon Başkanlığına ve Baro Başkanlığına 	bilgi verilmesi talep edilmiş  olup, 
mahkememize ait 23/03/2020 tarihli esas ve laliınat duruşmalan 17/06/2020 tarihine,25 mart 
2020 tarihli talimat ve esas duruşimaları  24 Haziran 2020 tarihine ertelenrniştir. Mart ve 
Nisan ayında keşif bulunmamaktadır. 

Bilgi ve gereği arz oltmur, 

Suriye DURMAZ 	 Mehtap ALÇIÇEK 
Yazı  Işleri Müdürü 	 Hakim 
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Adns: KOÇGKÇEKMF.CE 6. AILE MAHKEMESI 	AynırehBligi içim SURIYE DURMAZ 
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10. AILE frallialıtint 

Sayı 	: 2020/78 Muh 
Konu 	t Duruşma erteleme körün bilgi için 

16/03/2020 

‘. 
" BARO BAŞKANLIĞINA  

IstaNuuk 

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun13/03/2020 tarih' Corona Virüsü hakkında alınacak tedbirlerle ilgili duyurusu üzerine malıkemeınizee hazırlanan 16/03/2020 tarihli yazan= yaz 
ekine eklenerek bilgi amaçlı  gt3rıderilmiştir. 

Gereği bilgileriniie ika olunur; • 	• --• 

Selma EROL 
Yazı  İş leri Müdürü 

51843 

EKLER 
2 adet eldidir. 

*dm: BAKIRKOY IR AILE MAHKEMESI 
	

Ayrıntılı  BRillçlm SELMA EROL 

UYAR eltOm Sia•mlndtkl Lu dölcamanı  hııpilhatrrammyspiğıAndıntodın OCXYAII - gK67Zp0 - tlıoftua j2420 k o crşıbIlleılnir. 

• 

t 

1/3 https://www.turkcellakillifaks.com/inbox  



16.03.2020 Ak ıllı  Faks 

16-MR/1-26 14:33 

 

IDARI*1SLER 

 

5030323 	 541YFR: 2 

     

T.C. 
BAICIRKOY 

10. AILE IVJAHICEMES1 

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13/03/2020 tadın Corona Virüsü Haidanda 
Alınacak Tedbirler ile ilgili duyurusunda; 

Corona Virüsü (Covid-I9) olarak bilinen. solunum yolu bulaşıcı  bastehğl, Dünya 
Sağlık örgütü'nün (DS15) 09/03/2020 tarihli raporuna göre 100'den fazla ülkede, 109.000 
teyit edilmiş  küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSO tarafından, Corona Virtıs için 
02/03/2020 tarihinde küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, 
ayrıca "Uluslararası  Kamu Sağlığı  Acil Durumu" ilan edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı  bünyesinde oluşturulan Korouavinüs Bilim Kurulu'nun önerileri 
kapsamında; "yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet 
vermemek amacıyla tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovustunnutar Ilo ivodl sayı lacak 

diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde 
SEGB/S uygulaması  kullanılması  hususumm malıkemelerimizet değerlendirilmesi, mezkur 
kurulan önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve 
özenin gösterilmesi, keyfıyetin merkez ve mülhalcat adliyelerde görev yapan hakim ve 
cumhuriyet savcılanna duyuculmast" şeklindedir. 

-2709 Sayılı  1982 Anayasası'nın 56/14 maddeleri gereğince: "Herkes, sağhlrlı  ve 

dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını  korumak ve 
çevre lcirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevdir"; 

-2709 Saydı  1982 Anayasası'nın 9 maddesi gereğince: "Yargı  yetkisi Türk Milleti 

adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır"; 
-6100 Sayılı  11MK'nun 32/1 maddesi gereğince: "Yargılamayı, hakim sevk ve 

idare eder, yargılama düzeninin bozulmaması  için gerekli her türlü tedblri alı?' şeklinde 

düzenlemeler yer almaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Corcu Virüsü (Covic149) yönünden küresel risk 

seviyesinin "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılması, ülkemizdeki hastalığın 

seyrinin ilerleme - yayılma süreci, hastalığın yüksek bulaşımlığı, sarsılan ya da özel ilacının 

henüz geliştirilememiş  olması  nedeniyle birey ve toplum sağlığına yönelik ciddi ve yakın bir 

tehdit olması, Adliye ve mahkeme salonları  gibi toplu alanlarda hastalığın yayı lmasının daha 

kolay ve hızlı  olabileceği dikkate alınarak adliye çalışanlarının, avukatların ve halkımızın 

sağlığı  açısından 31/03/2020 tarihinde ınahkeınerniwe dosyalar yeniden resen ele alınarak 

ortaya çıkacak duruma göre değerlendirmek üzere; 
. . 6/03/2020 itibaren 31/03t2020 twihine kadar olan 

. 	. 
g7,"ir, i‘f; r.  5' .1 

uruşina: keSıf ve talimat citırtışmalarmın erteleme  3  i-tıeşgealL'I'<Yitb 

tanığın dinlenmesi veya bir işlemin yapılması  mümkün olmayaeağuıdan ilgililerce bu hususta 

yazılı  yu da sözlü talepte bulunulmaması  gerekir, aynı  şekilde duruşma, keşif ve talimat 

duruşmaLannın ertelenmesi nedeniyle avukatların da mazeret bildirmelerine gerek yoktur) 
2-31/03/2020 tarihinde dosyalar ınahkernemizr-e resmi ele alındığında duruşma gün 

ve saati belirlendiği takdirde taraflara TEBLIĞINE, 
3-TC. Sağlık Bakanlığı  ve HSK tarafından yapılan durum değerlendirmeleri dikkate 

alınarak 31/03/2020 tarihinde yeniden bir erteleme yapılıp yalnlınayacağirunyg,tsake karara 

bağlanmasına, 	 öt.rAı
4-"Adil yargılanmak haldana" engel olmalı:Imam için taraflarm ,:yOkhiğuada 

••• 
dosyalarda acil işlerde dışında karar verilmemesine, 

2/3 https://www.turkeellakillitaks.com/inbox  



16.03.2020 	 Akı llı  Faks 

16-1111R-28 14:54 
_ 	 . 

DrŞiş  IViSL-E12 	 S 

    

5-HSK yazısı nda amklandığı  şekilde acil işlerle ilgili. Olarak UYAR sistemi 
üzerinden veya Hukuk Mahkemeleri tevzi barosu kanalı  ile gelen işlerin mahlrememizeo 
evrak üzerinden değerlendirilerek kararın ilgililere tebliğine, 

6-iş  bu kararın buganden.(16103/2020) itibaren 3ll(3/2020 tarihine kadar ölen (bu 
tarihler dahil) tüm derdest dosya, talimat evrakı  ve muhabere kartomma eldenmesine, 

7-15 bu kararın mahkeme divaılinuıesine.AsrlıMASINA, 
8-iş  bu kruardan bir örneğin İstanbul Barosu BRşIn4altğına ve Balarkrt Adli Yargı  

İ lk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı'na GÖNDERİLMESLNE, 'cernverildi:40340'20 
'• • is 

Katip 222890 	Yazı  işleri Müd,51:843 
Le-imza!, 	 "e-tnıtalt 	

Hakim; 3.7269 
obanzefir,  • 

-; • 
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