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DAĞITIM YERLERİNE

8 Şubat 2023 tarih ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ilan edilen 
olağanüstü hal kapsamında, yargı alanında bazı tedbirlerin alınması amacıyla 11.02.2023 tarih ve 
32101 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı 
Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Karamamesi”nin 2. maddesinin 9. fıkrası uyarınca 
alınması gereken tedbirler ile buna ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak, Danıştay Başkanlar Kurulunca 
alınan 13.02.2023 tarih ve 2023/2 sayılı karar yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Kemal AÇIKGÖZ 
Danıştay Üyesi 

Başkan a. 
Genel Sekreter

Ek : Danıştay Başkanlar Kurulunun
13.02.2023 tarih ve 2023/2 sayılı kararı

Dağıtım:
Adalet Bakanlığına 
Hakimler ve Savcılar Kuruluna 
Türkiye Barolar Birliğine
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DANIŞTAY BAŞKANLAR KURULU KARARI

D. İş Esas No : 2023/2 
D. jş Karar No: 2023/2

Başkanlar Kurulu 13/02/2023 tarihinde toplandı,

08/02/2023 tarih ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Adana, Adıyaman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa 
illerinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, yargı alanında bazı tedbirlerin alınması 
amacıyla 11/02/2023 tarih ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 
sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 2. maddesinin 9. fıkrası uyannca alınması gereken 
tedbirler ile buna ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak gereği görüşüldü;

1-Danıştay Dava Daireleri ve Dava Daireleri Kurullarınca yapılacak duruşma ve 
keşiflerin, 06/02/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek 
ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından 06/04/2023 (bu tarih 
dahil) tarihine kadar ertelenmesinin ilgili Daire ve Kurullarca karara bağlanmasına,

2-Danıştay Dava Daireleri ve Dava Daireleri Kurullarınca yapılacak duruşma ve 
keşiflerin, olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna 06/02/2023 tarihi itibarıyla kayıtlı 
avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatlar tarafından 
takip edilen dava ve işlerie ilgili olarak bu avukatlar bakımından 06/04/2023 (bu tarih dahil) 
tarihine kadar ertelenmesinin ilgili Daire ve Kurullarca karara bağlanmasına,

3-Dantştay Dava Daireleri ve Dava Daireleri Kurullannca yapılacak duruşma ve 
keşiflerin, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında 
çalışan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen itlerde kan veya kayın hısımlarının bulunması 
veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen 
hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri 
halinde, söz konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işierie ilgili olarak bu avukatlar 
bakımından 06/03/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesinin ilgili Daire ve Kurullarca 
karara bağlanmasına,

4-Danıştay Dava Daireleri ve Dava Daireleri Kurullannca yapılacak duruşma ve 
keşiflerin, yerieşim yeri olağanüstü hal ilan edilmeyen iller olan kişilerin; olağanüstü hal ilan 
edilen illerde kan veya kayın hısımlannın bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde 
felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da 
ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde şöz konusu kişiler bakımından 
06/03/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesinin ilgili Daire ve Kurullarca karara 
bağlanmasına,

5-Danıştay Dava Daireleri ve Dava Daireleri Kurullarınca olağanüstü hal ilan edilen 
illerde yapılacak olan keşiflerin 06/04/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine,
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6-Duruşma ve keşiflerin ertelendiği durumlarda yeni duruşma ile keşif gün ve saatinin; 
masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanarak her türlü iletişim 
vasıtalarıyla taraflara bildirilmesine,

7-Diğer iş ve işlemlere devam edilmesine,
8-Ahnan bu kararın Danıştay Başsavcılığına, Başkanvekilliklerine, Daire 

Başkanlıklarına, Adalet Bakanlığına, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile barolara ve avukatlara 
duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına gönderilmesine oybirliği 
ile karar verildi.

DANIŞTAY BAŞKANLAR KÜRULU KARARI
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