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Bakanlar Kurulu, Sağlık Üst Kurulu'nun aldığı tedbir kararları ve önerileri 
sonucunda, 29 Ocak 2021 ila 3 Şubat 2021 tarihleri arasında , ülke genelinde kapanma 
kararı almıştır.  Bu çerçevede, Yüksek Mahkeme, 16. Duyuruya ilaveten Gazimağusa 
Kaza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi ile Güzelyurt, İskele ve Lefke Kaza 
Mahkemelerindeki, belirtilen tarihlere tayinli davaların aşağıdaki şekilde ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Güzelyurt ve Lefke Kaza Mahkemelerinin yetki alanındaki remand ve 
teminatlar Lefkoşa Kaza Mahkemesinde, İskele Kaza Mahkemesinin yetki alanındaki 
remand ve teminatlar ise Gazimağusa Kaza Mahkemesinde görülecektir. 

Dosyalanması acil veya zaman aşımı süresi dolacak olan dava/istida/istinaf 
gibi başvuruların, aşağıda belirtilen e-posta adresleri üzerinden dosyalaması 
yapılabilecektir. 

 

E-posta Adresleri: 

Gazimağusa Kaza Mahkemesi : gazimagusakmdosyalama@gmail.com 

Güzelyurt Kaza Mahkemesi : guzelyurtkmdosyalama@gmail.com 

Lefke Kaza Mahkemesi : lefkekmdosyalama@gmail.com 

İskele Kaza Mahkemesi : iskelekmdosyalama@gmail.com 

 

 

 

 

  



Gazimağusa Kaza Mahkemesi 

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi 

 

Toplu Tehir Edilen Davaların günleri ve tehir olunacak tarihler şöyle listelenir: 

Tayinli Bulunan Dava Günü Tehir Edilen Dava Günü 
29.01.2021 19.02.2021 
01.02.2021 22.02.2021 
02.02.2021 23.02.2021 
03.02.2021 24.02.2021 

 

Ertelenen davalar tahtında geçici ara emiri bulunması halinde, verilmiş geçici 
emir tehir edilen tarihe değin aynı koşullarda yürürlükte kalacaktır. 

Yukarıda sıralanan günlere tayinli davalara dair ilgili Yargıçlarca taraf 
avukatlarına e-posta gönderilmiş olan dosyalarda gönderilen e-posta ile bildirilen 
detaylar geçerli kalacaktır.                                                 

  



Güzelyurt Kaza Mahkemesi 

Lefke Kaza Mahkemesi 

 

Toplu Tehir Edilen Davaların günleri ve tehir olunacak tarihler şöyle listelenir: 

 

Tayinli bulunan dava günü:  Tehir edilen dava günü: 

29/01/2021 19/02/2021 

01/02/2021 22/02/2021 

02/02/2021 23/02/2021 

03/02/2021 24/02/2021 

 

Ertelenen davalar tahtında geçici ara emri bulunması halinde, verilmiş geçici 
emir tehir edilen tarihe değin aynı koşullarda yürürlükte kalacaktır.  

Yukarıda sıralanan günlere tayinli davalara dair ilgili Yargıçlarca taraf 
avukatlarına e-posta gönderilmiş olan dosyalarda gönderilen e-posta ile bildirilen 
detaylar geçerli kalacaktır. 

 

 

  



İskele Kaza Mahkemesi 

 

Tayinli bulunan dava 
günü: 

Tehir edilen dava günü: 

29/01/2021 19/02/2021 

01/02/2021 22/02/2021 

02/02/2021 23/02/2021 

03/02/2021 24/02/2021 

 

Ertelenen davalar tahtında geçici ara emri bulunması halinde, verilmiş geçici 
emir tehir edilen tarihe değin aynı koşullarda yürürlükte kalacaktır. 

İskele Kaza Mahkemesi yetki sahasından kaynaklanan remand ve teminat 
başvuruları GazimağusaKaza Mahkemesi tarafından hazırlanan nöbetçi yargıç listesi 
uyarınca Gazimağusa Kaza Mahkemesinde görüşülecektir. 

Acil ara emri istidası veya zaman aşımı süresi dolacak olan dava/istida/istinaf 
gibi başvurular için Yüksek Mahkeme Duyuruları tahtında hareket edilecektir. 

Yukarıda sıralanan günlere tayinli davalara dair ilgili Yargıçlarca taraf 
avukatlarına e-posta gönderilmiş olan dosyalarda gönderilen e-posta ile bildirilen 
detaylar geçerli kalacaktır. 

 

 

 

 


