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Davacı ve Yürütmenin
Durdurulmas ı n ı isteyen

: Türkiye Barolar Birli ğ i
Oğuzlar Mah. Av. Özdemir Özok Sok. No:8
Balgat / ANKARA
: Av. Gamze Orouj Nejad / Ayn ı yerde
Vekili
: Adalet Bakanl ığı /ANKARA
Dayalı
istemin Özeti : 06/08/2015 tarih ve 29437 say ı l ı Resmi Gazetede
yayı mlanan Gölge Adliye ve Adli Yarg ı Ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Ba şsavc ı l ı kları
Idari ve Yaz ı Iş leri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeli ğ in; öncelikle, üç ayr ı
yönetmeliğe konu olması gereken hususları tek bir yönetmelikle düzenlemi ş olması nedeniyle
la tümünün ve yine, Yönetmeli ğ in 5/11, 67/1, 67/3, 96/2, 97/2, 100/1-2-3-4, 103/2, 104/1, 135/1,
136/2, 137/6-7, 162, 164/2, 165/1-4-5-6, 1 69/3-b, 199, 202/2-3-5 ve 256/4. maddelerinin
hukuka aykı rı olduğu iddiasıyla iptali ve yürütülmesinin durdurulmas ı istenilmektedir.
: Ahmet Faruk Özer
Danıstay Tetkik Hakimi
Düsüncesi : Yönetmeli ğin dava konusu 100. maddesinin 2.
fı krası nda yer alan "daire ba şkani veya görevlendireceği üyenin onay vermesi h ğlinde"
ibaresine yönelik olarak yürütmenin durdurulmas ı isteminin kabulü, dava konusu di ğer
hükümlere yönelik olarak yürütmenin durdurulmas ı isteminin reddi gerektiğ i düşünülmektedir.
TÜRK Mİ LLET İ ADINA
Hüküm veren Dan ıştay Onuncu Dairesince; dayal ı idarenin savunmas ı al ı nd ı ktan
sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulmas ı istemi, savunman ı n geldi ğ i
görülmekle yeniden incelendi, gereğ i görüşüldü:
Dava; 06/08/2015 tarih ve 29437 say ı l ı Resmi Gazetede yay ı mlanan Gölge Adliye ve
Adli Yarg ı Ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Ba şsavc ı l ı kları Idari ve Yazı İşleri
Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeli ğ in; öncelikle, üç ayr ı yönetmeliğe konu olmas ı
gereken hususlar ı tek bir yönetmelikle düzenlemi ş olması nedeniyle tümünün ve yine,
Yönetmeliğ in 5111, 6711, 67/3, 9612, 97/2, 10011-2-3-4, 103/2, 104/1, 135/1, 136/2, 137/6-7,
162, 164/2, 165/1-4-5-6, 169/3-b, 199, 202/2-3-5 ve 25614. maddelerinin hukuka ayk ı rı olduğu
iddiasıyla iptali istemiyle aç ı lm ıştı r.
Davacı n ı n, üç ayrı Kanunda Yönetmelik ile düzenleme getirilmesi hususunda
yetkilendirilen Adalet Bakanl ığı n ı n, üç ayrı Yönetmeli ğe konu olmas ı gereken düzenlemeleri tek
bir Yönetmelikle düzenlemesinin hukuka ayk ı rı olduğ u bu nedenle de tümünün yürütülmesinin
durdurulması yolundaki istemi, Yönetmeli ğ in tümüne yönelik yürütmenin durdurulmas ı
koşulları n ı n gerçekleşmemiş olması nedeniyle yerinde görülmeyerek maddelerin
incelenmesine geçildi.
5271 say ı l ı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 say ı l ı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5235
sayı lı Adli Yarg ı Ilk Derece Mahkemeleri ile Gölge Adliye Mahkemelerinin Kurulu ş, Görev ve
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Yetkileri Hakk ı nda Kanun, 2802 say ı l ı H ğ kimler ve Savcı lar Kanunu ile 2992 say ı l ı Adalet
Bakanl ığı n ı n Teşkilat ve Görevleri Hakk ı nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De ğiştirilerek
Kabulü Hakk ı nda Kanuna dayan ı larak çı kartı lan ve 06/08/2015 tarih ve 29437 say ı l ı Resmi
Gazetede yay ı mlanarak yürürlüğe giren dava konusu Yönetmelikle; bölge adliye mahkemesi
ba şkanl ığı , ba şkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet ba şsavc ı l ığı ve adalet komisyonu ile adli
yarg ı ilk derece mahkemesi, hkimli ğ i, Cumhuriyet başsavcı l ığı ve adalet komisyonunun idari
i şlemlerile, yarg ı lama ve yaz ı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esaslar
düzenlenmiştir.
Yönetmeliğ in Bölge Adliye Mahkemeleri İdari !*ler ve Yaz ı i ş leri Hizmetlerini
düzenleyen İ kinci Kısm ın ı n "Çeş itli Hükümler" ba ş lı kl ı Sekizinci Bölümünde yer alan
100. maddesinin 2. fı kras ı n ı n incelenmesi;
Yönetmeliğ in "Dosyalar ı n incelenmesi ve örnek ç ı karı lmas ı usulü" ba ş l ı kl ı 100.
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maddesinde, " (1) ilgili kanunlardaki kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla; sanık mağdur,
şikayetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, avukat veya stajyerleri vekaletname
olmaksızın, dava dosyas ını yazı işleri müdürü ya da görevlendirece ği bir zabıt katibi
nezaretinde inceleyebilirler.
(2) Sanık mağdur, §ikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile
vekaletname veya göre vlendirme yaz ısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzal ı olarak
UYAP aracılığıyla gönderen bu kişilerin vekilleri ile müdafileri daire başkanı veya
görevlendireceği üyenin onay vermesi hölinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve
belgelerin bir örneğini dilekçe ile başvurmaları halinde harçsız olarak alabilirler.
(3) Incelemenin yapıldığına veya belge örne ği alındığına dair düzenlenen dosya
inceleme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile
nezaret eden görevli tam fından imzalandıktan sonra taranarak UYAP'a aktarılır.
(4) Müdafi ve vekil Avukat Bilgi Sistemi arac ılığıyla UYAP üzerinden dava dosyalarını
inceleyebilir ve örnek alabilir.
(5) Sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören, kat ılan ve davan ın tarafları, güvenli
elektronik imza sahibi olmak ko şuluyla Vatandaş ve Kurum Bilgi Sistemi vas ıtasıyla UYAP
üzerinden tarafı olduğu dava dosyas ına ait tüm evrakı inceleyebilir ve örnek alabilirler. Güvenli
elektronik imza sahibi olmayan san ık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören, katılan ve
davan ın tarafları ise sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine ula şabilirler.
(6) Gerekçesini belirtmek suretiyle başkan, Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet
savcı/arı ile görevleri gereği adalet veya kurul başmüfettişleri, daire başkanına bildirmek
suretiyle dava dosyasını her zaman inceleyebilir ve gerekti ğinde örnek alabilir.
(7) Bu maddede sayı/anlar dışında, dosyan ın bulunduğu aşamaya göre Cumhuriyet
başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı, daire başkanı ya da görevlendireceği
üyenin izni olmadan mahkeme evrakı kimseye gösterilemez." hükmüne yer verilmi ştir.
Dava konusu Yönetmeli ğ in dayanaklar ı aras ı nda yer alan 5271 say ı l ı Ceza
Muhakenesi Kanunu'nun "Müdafiin dosyay ı inceleme yetkisi"ni düzenleyen 153. maddesinin
1. fı kras ı nda, müdafiin, soru şturma evresinde dosya içeri ğ ini inceleyebilece ğ i ve istediğ i
belgelerin bir örne ğ ini harçs ız olarak alabilece ğ i, 2. fı kras ı nda da, sayma suretiyle gösterilen
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suçlara ilişkin yürütülen soru şturmalarda, müdafı in dosya içeriğini inceleme veya belgelerden
örnek alma yetkisinin, soru şturman ı n amac ı n ı tehlikeye dü şürebilecek nitelikte olmas ı halinde
Cumhuriyet savcısı n ı n istemi üzerine hakim kararıyla kısıtlanabieceği yine ayn ı Kanunun 234.
maddesinde de mağdur ve şikayetçinin soru şturma ve kovu şturma evresinde dosya inceleme
ve belge örneğ i isteme hakkı na yer verilmiştir.
Öte yandan, 1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanunu'nun 46. maddesinin 2. fı kras ı nda, avukat
veya stajyerin, vekaletname olmaks ızı n dava ve takip dosyalar ı n ı inceleyebilece ği, bu inceleme
isteğinin ilgililerce yerine getirilmesinin zorunlu oldu ğu, vekletname ibraz etmeyen avukata
dosyadaki kağıt veya belgelerin örneğ i veya fotokopisinin verilmeyeceği hükme bağ lanm ıştı r.
"Ceza Muhakemesi"nin temel amac ı , yarg ı lanan kişinin hukuksal güvenliğinin gereği
olarak yarg ı laman ı n nası l yapı lacağı n ı n gösterilmesinden başka, adil yarg ı lama ilkesinin
gereklerinin gözetilerek "maddi gerçe ğin" odaya çı kartı lmas ıd ı r. Bu bağlamda yarg ıcı n
yarg ı lama faaliyetini yürütmesine ait şekil/yöntem kurallar ı nı n yan ı sı ra, ceza yarg ı lamas ı n ı n
• diğer sujelerinin eylemleri, i şlemleri, hakları ve yükümlülükleri ile maddi gerçeğin araştı rı lması
ve bulunmas ı için öngörülen araçlar ile bu araçları kullanacaklar da ceza muhakemesine ili şkin
düzenlemelerin kapsamı ndad ı r. Nitekim, 5271 say ı l ı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 1.
maddesinde de, bu Kanun'un, ceza muhakemesinin nas ı l yapı lacağı hususundaki kurallar ile
bu sürece kat ı lan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini de düzenledi ği belirtilmi ştir. Dolay ı sıyla
ceza muhakemesini düzenleyen kurallar yaln ızca usul kuralları na değ il, ayn ı zamanda maddi
içeriğe de sahiptir.
5271 ve 1136 sayı lı Kanunları n yukarıda yer verilen hükümleri uyar ı nca, müdafiin,
soruşturma evresinde dosya içeri ğini inceleyebilece ği ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız
olarak alabileceği, yine 5271 say ı l ı Kanun'un 153. maddesinin 2. fı krası nda yer verilen suçlar
bakı m ı nda ise soru şturman ı n amacı n ı tehlikeye düşürebilecek nitelikte olmas ı halinde dosya
içeriğ ini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin, Cumhuriyet savcısın ı n istemi
üzerine hakim karar ıyla kı sıtlanabileceğ i açı ktı r.
Yasal düzenlemeler bu şekilde olmas ı na rağ men, Yönetmeliğin davaya konu 100.
maddesinin 2. fı krası nda; san ı k, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören, kat ı lan ve davan ı n
tarafları ile vekğletname veya görevlendirme yaz ı sı n ı ibraz eden ya da güvenli elektronik imzal ı
olarak UYAP aracı l ığıyla gönderen bu kişilerin vekilleri ile müdafilerinin, dava dosyas ı ndan
istediği kay ıt ve belgelerin bir örneğini alma isteklerinin daire başkan ı veya görevlendirece ği
üyenin onayı na tabi tutuldu ğu ve bu yönüyle Kanunda yer almayan bir ön izin mercUnin
teşekkül ettirildiği görülmektedir.
Bu durumda, dava dosyası ndan kay ıt ve belge almay ı , Kanunda bu konuda bir ayr ı m
olmaması na rağ men, ilgili daire başkan ı veya görevlendireceği bir üyenin onay ı na tabi tutan ve
bu suretle savunma hakkı n ı kısıtlad ığı kanaatine var ı lan Yönetmeliğin dava konusu 100.
maddesinin 2. fı krası nda yer alan "daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay

vermesi hölinde" ibaresinin açı kça hukuka aykı rı olması yan ı nda telafisi güç veya imkans ız
zararlara yol açabileceği sonucuna varı lması nedeniyle 2577 say ı l ı Kanun'un 27. maddesi
uyarı nca yürütülmesinin durdurulmas ı gerektiğ i sonucuna ulaşı lmaktad ı r.
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Her ne kadar dayal ı idarece, an ı lan hükmün UYAP üzerinden yap ı lacak dosya
incelemelerine ilişkin oldu ğu savunulmakta ise de; madde metninde yer alan "ya da" ibaresi ile
vekületname veya görevlendirme yaz ı sı n ı ibraz eden vekil ve müdafHnde bu izin sürecine tabi
kı l ı nd ığı kald ı ki maddenin 4. fı kras ı nda, müdafi ve vekilin Avukat Bilgi Sistemi arac ı l ığıyla
UYAP üzerinden dava dosyalar ı n ı inceleyebileceğ inin ve örnek alabileceğinin ayrı ca
düzenlendiği göz önüne al ı nd ığı nda, getirilen düzenlemenin salt UYAP sistemi üzerinden
yapı lacak incelemelere ili şkin olmad ığı anlaşı lmaktad ı r.
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Diğer taraftan Yönetmeli ğ in;
- UYAP' ı n kullan ı lması na yönelik 5. maddesinin 11. f ı kras ı na,
- Kararları n tebli ği ve teslimi ba şl ı kl ı 67. maddesinin 1. ve 3. fı kraları na, Yaz ı işleri
hizmetlerinin yürütülmesini düzenleyen 169. maddesinin 3. f ı krası n ı n (b) bendine,
- Ön büro işlemlerini düzenleyen ve dosyaya evrak sunabilecek ki şilerin belirtildi ği
96/2, 9712, 136/2, 16412. maddelerine,
- Dosyaları n incelenmesi ve örnek al ı nması na iliş kin 100/1-3-4, 137/6-7, 165/1-4-5-6
ye 202/2-3-5. maddelerine,
- Dosyaları n tevzii ile ilgili 103/2, 10411,13511, 162 ve 199. maddelerine,
- Kay ıtları n düzeni ve düzeltilmesi ile ilgili 256/4. maddesine yönelik olarak,
yürütmenin durdurulmas ı nı gerekli k ı lacak şartları n bu aş amada gerçekleşmediği sonucuna
varı lmaktad ı r.
Açı klanan nedenlerle, 2577 sayı l ı Idari Yarg ı lama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde
öngörülen koşulları n, Yönetmeliğ in dava konusu 100. maddesinin 2. f ı krası nda yer alan "daire
başkan ı veya görevlendireceğ i üyenin onay vermesi hülinde" ibaresine yönelik olarak
gerçekleştiği anlaşı ldığı ndan, 06/08/2015 tarih ve 29437 say ı lı Resmi Gazetede yay ı mlanan
Bölge Adliye ve Adli Yarg ı İ lk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Ba şsavc ı l ı kları Idari ve Yazı
İş leri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeli ğ in 100. maddesinin 2. fı krası nda yer alan
"daire başkanı veya görevlendirecedi üyenin onay vermesi h İinde" ibaresine yönelik olarak
yürütmenin durdurulmas ı isteminin kabulüne oyçoklu ğuyla, Yönetmeliğin davaya konu
diğ er hükümlerine yönelik olarak yürütmenin durdurulmas ı isteminin reddine oybirliğ iyle, bu
kararı n tebliğ ini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Idari Dava Daireleri Kuruluna itiraz
edilebileceğinin taraflara duyurulmas ı na, 14/1112016 tarihinde karar verildi.

Başkan Vekili
Suna
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Üye
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Üye
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Ahmet
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(X)-KAR$l OY:
06/08/2015 tarih ve 29437 say ı l ı Resmi Gazetede yay ı mlanan Bölge Adliye ve Adli
Yarg ı Ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Ba şsavcı l ı kları idari ve Yaz ı işleri Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmeliğ in 100. maddesinin 2. f ı krası nda yer alan, "daire ba şkan ı veya
görevlendireceği üyenin onay vermesi halinde" ibaresine yönelik olarak da yürütmenin
durdurulması isteminin reddi gerektiği oyu ile çoğ unluk kararı n ı n bu kı smı na katı lm ıyorum. -
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