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DAĞITIM YERLERİNE

Bölge adliye mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları, adli yargı ilk derece mahkemeleri 
ve Cumhuriyet başsavcılıkları, bölge idare mahkemeleri ile idari yargı ilk derece mahkemeleri 
tarafından yürütülen soruşturma, kovuşturma veya yargılamalara ilişkin hedef sürelerin 
belirlenmesi ve uygulanmasını kapsamında 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 tanımlanmıştır.

Hedef sürelere uyumun ölçümlenmesi; soruşturma işlemlerinde suç şüphesinin yetkili 
mercilerce öğrenildiği, ceza mahkemelerinde iddianamenin kabul edildiği, hukuk, idare ve vergi 
mahkemelerinde davanın esas kaydının yapıldığı, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde 
dosyanın daireye geldiği tarihte başladığı, soruşturma evresinde soruşturmayı bitiren kararla, 
kovuşturma veya yargılamalarda gerekçeli kararın yazımı ile son bulduğu, tatil günlerinin sürelerin 
hesabına dâhil edildiği ile hedeflenen sürede sonuçlanmayan her bir dava ve soruşturma dosyasına 
ilişkin gecikme nedenlerinin 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun 
Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte gösterilen değerlendirmeye 
esas olmak üzere dosyayı muktezaya bağlayan başkan, üye, hâkim veya Cumhuriyet savcısı 
tarafından UYAP’ta ilgili ekrana işaretleneceği hüküm altına alınmıştır.

Yargıda hedef süre uygulaması kapsamında,belirlenin sürelerin aşılması durumunda 
gecikme nedenlerinin UYAP üzerinden titizlikle ve doğru girilmesi için hâkim ve savcıların 
bilgilendirilmesi ile hedef süre uygulamasına daha iyi riayet edilmesi için gerekli toplantı, eğitim 
gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususları önem arz ettiği mülahaza edilmiştir.

Bu itibarla; yargıda hedef süre uygulaması konusunda anılan hususlar doğrultusunda gerekli 
dikkat ve özenin gösterilmesi, 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.    
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