ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
16.07.2021
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI’NA
(HAKİMLER VE SAVCILAR GENEL KURULU’NA)

KONU
: Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kuruu’nun 07.07.2021 tarih ve
608 sayılı kararının 6087 sayılı hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 7. ve 33.
maddelerine istinaden yeniden incelenmesi istemidir.

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün
“30.06.2021 tarihli ve E.21646783-668/13369 sayılı Asliye Ticaret Mahkemeleri Yargı
Çevrelerinin Belirlenmesi Teklifini” görüşmüş ve 07.07.2021 tarih ve 608 nolu kararı ile
mevcut ve yeni kurulan asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerini belirlemiştir.
608 sayılı karara göre ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kuruldukları ilin mülki sınırlarını
kapsayacak şekilde genişletilmiş, bir ilde sadece tek bir yerde ticaret mahkemesi varsa yargı
çevresi o ilin mülk sınırları olarak belirlenmiş, eğer bir ilde birden fazla yerde ticaret
mahkemesi bulunuyorsa; il merkezinde bulunan ticaret mahkemelerinin yargı çevresi o ilin
mülki sınırları olarak, ilçelerde bulunan ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri ise o ilçe ağır
ceza mahkemesi yargı çevresi ve ilçeye bağlanması uygun görülen ilçe ağır ceza mahkemesi
yargı çevresi olarak belirlenmiştir.
Kararla 01.09.2021 tarihinde başlanacak olan bu uygulama, pratikte yargıda adalete erişimi
zorlaştıracak, büyük sıkıntı ve problemlere yol açacaktır. Özellikle geniş mülki sınırlara sahip
illerde bu durum, avukatların iş yükünü artırdığı gibi adalet hizmetinden yararlanmak isteyen
vatandaşların adliyeler arasında koşturmasına yol açacak, zaman ve para kaybına, avukatlar
için de zaman ve emek kaybına neden olacaktır. Adliyeler arasındaki uzaklık yüzünden hak
kayıpları yaşanması kaçınılmazdır.
Bölgelerin coğrafi durumu ve iş yoğunluğu temel alınarak adalete erişimi kolaylaştırmak en az
makul sürede yargılamayı tamamlamak kadar önemlidir. Adalete erişim, salt yargı organlarına
başvuru imkanına sahip bulunmayı ifade etmez; gerek bunun önündeki engellerin saptanarak
kaldırılmasını, gerekse yargılama usul ve kurallarıyla başvurucu hak arayana en kısa sürede ve
en az masrafla ve rahatlıkla hakkına kavuşma yolunun açılmasını ve bu konuda gerekli
düzenlemelerin yapılmasını ifade eder.
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara, Türkiye’nin nüfus olarak ikinci, yüzölçümü
olarak ise üçüncü büyük ilidir. İl genelinde nüfus yoğunluğu 215'tir. Nüfuslarına göre şehirler
listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre dünyada ise elli yedinci
sırada yer almaktadır.
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Başkent Ankara’da, mülki sınırlar dahilinde 25 ilçe ve 16 adliye ile yargı hizmeti verilmektedir.
Ankara Merkez adliyesinde;
Merkez Binada 2‟si çift heyetli olmak üzere 37 Ağır Ceza Mahkemesi, 21‟i çift Hâkimli olmak
üzere 50 Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 Çocuk Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır
Ceza Mahkemesi, 11‟i çift Hâkimli olmak üzere 20 Aile Mahkemesi ve Cumhuriyet
Başsavcılığı Büroları, Dışkapı Ek Hizmet Binasında 13‟ü çift Hâkimli olmak üzere 28 Asliye
Hukuk Mahkemesi, 4‟ü çift Hâkimli olmak üzere 14 Sulh Hukuk Mahkemesi, 14 Tüketici
Mahkemesi, Balgat Ek Hizmet Binasında 7‟si çift Hâkimli olmak üzere 16 İcra Hâkimliği, 15‟i
çift Hâkimli olmak üzere 45 İş Mahkemesi ve 14 Asliye Ticaret Mahkemesi, Türk Patent
Kurumu içerisinde 5 adet Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ve 1 adet Fikri ve Sınai
Haklar Ceza Mahkemesiyle faaliyet gösterilmektedir.
Ankara’nın Sincan İlçesinde yer alan Batı Adliyesi ise; Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçeleri
dışında mülhakat adliyelerden Baypazarı, Kızılcahamam, Kahramankazan ve Nallıhan’ı yargı
çevresinde taşımaktadır.
Ankara’nın en büyük ilçelerinden Şereflikoçhisar ile arasındaki mesafe 155,3 km (1 saat 46
dk), Nallıhan ile arasındaki mesafe ise 164,8 km (2 saat 24 dk) dır.
608 sayılı kararla; insan yoğunluğu ve dolayısıyla adalet arayışının bu kadar yoğun olduğu bir
bölgede farklı ilçeleri geçerek bağlı oldukları adliyelere ulaşmak durumunda kalacak
vatandaşların yoğun ulaşım güçlüğü yaşaacakları ve trafik problemini daha da büyütecek bir
etkiye yol açacakları ortadadır.
Özetle, Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu’nun 07.07.2021 gün ve 608 sayılı kararı ile mevcut
ve yeni kurulan asliye ticaret mahkemelerinin yargı alanlarının il mülki sınırları esas alınarak
çok geniş tutulması hem avukatlar hem de vatandaşlar için adalete erişimi oldukça zor hale
getirecek, adalet beklentisini düşürecek, yargılamada ağır gecikme, aksama ve sorunlara yol
açacaktır.
Açıklanan nedenlerle; Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu’nun 07.07.2021 gün ve 608 sayılı
kararı ile bu karara dayanak olan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2021
tarihli ve E.21646783-668/13369 sayılı asliye ticaret mahkemeleri yargı çevrelerinin
belirlenmesi teklifine yönelik itirazlarımızı sunar, söz konusu karar ve teklifin 6087 sayılı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 7 ve 33. maddeleri uyarınca yeniden incelenmesini
talep ederiz.
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