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Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 22.03.2020 
gün ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fevkalâde 
mühlet süresi içinde, yani 20.03.2020 ilâ 30.04.2020 tarihleri arasında tüm icra ve iflâs takiplerinin 
durmasına karar verilmişti. Fevkalâde mühlet hakkında Cumhurbaşkanı Kararından sonra, 7226 sayılı 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesi ile sürelerin durdurulması 
hakkında ikinci bir düzenleme yapılmıştır. Bu Kanun ise 26.03.2020 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmişti.  
30.03.2020 tarihli Divan kararı ile bu düzenlemelere uygun olarak İTOTAM’da açılmış olan tüm tahkim 
davalarına ve arabuluculuk süreçlerine ilişkin süreler ile hakemler, arabulucu veya Genel Sekreterlik 
tarafından verilmiş bulunan sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durmasına karar verilmişti. 
  
Son olarak 30.04.2020 tarihinde “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen 
Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar” gereğince”,  duran süreler, 01.05.2020(bu tarih dahil) 
tarihinden 15.06.2020(bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce 
ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.  

Bu düzenlemelere paralel olarak İTOTAM’da açılmış olan tüm tahkim davalarına ve arabuluculuk 
süreçlerine ilişkin süreler ile hakemler, arabulucu veya Genel Sekreterlik tarafından verilmiş bulunan 
sürelerin 01.05.2020( bu tarih dahil) tarihinden 15.06.2020( bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmasına 
karar verilmiştir. 

Duran sürelerin 15.06.2020 tarihinden sonra kalan süresinin onbeş günden daha az olması halinde, bu 
sürelere on beş gün ilâve edilecektir. 

Bu düzenlemeler ihtiyati tedbir kararı ve ihtiyati haciz kararı istenmesi önlenmemiştir. Bu nedenle anılan 
süre içinde, her iki hukuki koruma önlemi talep edilebilecek ve hatta ihtiyati tedbirler hakkında verilen 
kararın icrası da istenebilecektir. Bu iki geçici hukuki koruma önlemine ilişkin süreler de 
durdurulmamıştır. 

Daha önceki Divan kararında kararlaştırıldığı gibi durma süresi içinde dava açılmasını engelleyen bir 
hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, dava açılmasıyla meydana gelen sonuçlar doğacaktır. Durma 
süresi içinde tebligat yapılmasını önleyen bir hüküm de bulunmadığından durma süresi içinde tebligat 
yapılabilir. Ancak bu tebligat herhangi bir şekilde sürenin işlemeye başlamasını sağlamayacaktır.  

Bu süre içinde sadece bir tür ihtiyati tedbir niteliğinden olan acil durum hakemine müracaat edilerek 
karar vermesi istenebilecektir. Ancak, her olayın niteliğine göre yapılan talepleri değerlendirip taraflara 
ilave süre verilip verilmeyeceğine acil durum hakeminin karar vermesi doğal mümkündür. 

 


