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DAĞITIM YERLERİNE
Ülke olarak tarafı bulunduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, herkesin,
medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen
suçlamalara ilişkin olarak davasının yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede,
kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahip olduğunun
açıklandığı,
Başta Anayasamızın 36'ıncı ve 141'inci maddeleri ile 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere iç
hukukumuzda, yargılamaların adil bir şekilde ve makul süre içerisinde sonuçlandırılması
amacına matuf birçok düzenlemeye yer verildiği hepinizin malumudur.
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca kamuoyu ile
paylaşılan metinde ifade edildiği üzere, adil yargılanma hakkının önemli bir başlığını
oluşturan yargılamaların makul sürede bitirilmesi ilkesinin daha etkin olarak gözetilmesi ile
uzayan yargılamaların önüne geçmek amacıyla CEPEJ (Avrupa Yargının Etkinliği
Komisyonu) tarafından 2007 yılında kısa adı "SATURN" olan Yargıda Zaman Yönetimi
Merkezi kurulmuş, CEPEJ Genel Kurulu, 6 Aralık 2016 tarihinde SATURN çalışma grubu
tarafından metinleştirilen yargılamaların belli sürede sonuçlandırılması için oluşturulan
uygulama rehberini kabul etmiştir. Söz konusu rehber; yargıda hedef süre belirlenmesini,
süreye uyumun takip edilmesini ve denetim mekanizmasının oluşturulması ile uzun süren
davalara ilişkin çözüm önerisi geliştirilmesini öngören bütünleşik bir sistem getirmektedir.
Bu uygulama, yargılamaların kalitesinden ödün vermeden süresinde bitirilmesi ile
yararlanıcılara öngörülebilir bir yargısal süreç sunarak yargıda şeffaflık ve kamuoyu
denetimini sunmaktadır.
23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/09/2017
tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin
Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”te hedef süre; soruşturma, kovuşturma
veya yargılamaların tamamlanmasında gözetilen, ilgilileri için hak doğurmayan, yargısal
süreçleri iyileştirmeyi amaçlayan ve Kurul’un görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenen
süre olarak tanımlanmış olup hedef süreler, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile
akademisyenlerden oluşan komisyon tarafından, Türkiye genelindeki tüm Adli Yargı İlk
Derece Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri,
Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Türkiye Barolar Birliği’nin görüş ve
önerileri doğrultusunda yaklaşık üç yıl kadar süren çalışmalar sonucu belirlenmiştir.
Hedef süre uygulamasıyla birlikte yargı mercilerince yürütülen soruşturma, dava ya
da yargılamaların ortalama olarak ne kadar sürede tamamlanabileceğinin taraflarca
öğrenilmesi, gecikmelere neden olan hususların tespiti ve bu çerçevede gerekli tedbirlerin
alınarak soruşturma ve yargılamaların sürüncemede kalmasının önüne geçilerek makul süre
içerisinde sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.
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Hukuk kurallarının iyi işlediği, bireylerin kendi aralarında, birey ile devlet veya
devletin iki idari birimi arasında oluşan uyuşmazlıkların, hâkim ve Cumhuriyet savcıları
tarafından vicdan terazisinde tartılarak verilen adil ve doğru kararlarla makul sürede
sonuçlandığı, suçlu ve suçsuzun ayırt edilerek, kanunlara aykırı davranan herkesin
cezalandırıldığı, haklı ile haksızın tespit edilerek hakkın teslim edildiği, adalete ve devlete
olan güvenin tam olduğu toplumlarda, hukuki güvenlik ve barışın köklü ve kalıcı olacağı
tartışmasızdır.
Hedef sürelere riayet edilerek ve her daim adalet ülküsü gözetilip uyuşmazlıkların
makul bir süre içerisinde sonuçlandırılmasının, yargıya duyulan güven ve saygınlığı korumak
ve onu daha üst seviyelere çıkarmayı amaç edinen hâkim ve Cumhuriyet savcıları için bir
yükümlülük ve ulvi bir görev olduğunun unutulmaması gerekmektedir.
Aynı zamanda hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, uhdelerine tevdii edilen
soruşturma, kovuşturma veya yargılamaları, belirlenen hedef süre içerisinde sonuçlandırıp
sonuçlandırmadığının değerlendirilmesine ilişkin olarak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel
Kurulunun 20/02/2019 tarihli ve 2019/131 sayılı kararı ile Teftiş Kurulu Teftiş Rehberinin
ekinde yer alan hâl kağıdı formlarına yargıda hedef süre ölçümlerinin değerlendirilmesine
yönelik eklemelerin yapılmasına karar verilmiştir.
Bu itibarla; Yargıda hedef sürelere riayet edilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin
gösterilmesini, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve
Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.
Mehmet YILMAZ
Başkanvekili
e-imzalıdır.

Dağıtım:
Gereği:
Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına
Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Cumhuriyet Başsavcılıklarına

*Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.
Ayrıca fizikî ortamda gönderilmeyecektir.
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