
Adres: Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8   06520 Balgat - ANKARA 
 Tel: 0 (312) 292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65  

İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr      e-mail: tbb@barobirlik.org.tr 

Ankara, 21.10.2016 

BARO BAŞKANLIĞI 
……………………….. 

DUYURU NO:2016/72

İdari yargıda “dosyaların incelenmesi ve örnek alma”ya ilişkin Bölge İdare Mahkemeleri, 
İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi 
Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 70. maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali 
amacıyla açtığımız davada talebimiz doğrultusunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Yd İtiraz 
No: 2016/306 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.  

Yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan "Dosyaların incelenmesi ve örnek alma" başlıklı 70. 
maddesinde;  

"(1) Taraflar dava dosyasını zabıt kâtibinin gözetimi altında inceleyebilir. Dava ile ilgili 
olanlar da bunu ispatlamak kaydıyla başkan ya da görevlendirdiği üye veya yazı işleri müdürünün 
izniyle dosyayı inceleyebilirler. 

(2) Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava dosyalarını zabıt kâtibinin 
gözetiminde her zaman inceleyebilirler. 

(3) İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat 
stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır. 

(4) Davacı, davalı, müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün 
tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avukatların belge 
örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur. Onaylı örnekler, harcı 
alındıktan sonra ilgilisine verilir. 

(5) Gizli veya kişisel verileri içeren ya da ticarî sır niteliğindeki belge ve tutanakların 
incelenmesi başkanın veyahut bu konuda görevlendirdiği üyenin açık iznine bağlıdır. 

(6) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve 
örnek alabilirler. 

(7) Taraflar güvenli elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş veya Kurum 
Bilgi Sistemi vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait tüm evrakı inceleyebilir ve örnek 
alabilirler. Elektronik imza sahibi olmayan taraflar sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine 
ulaşabilirler." düzenlemesi yer almaktadır. 
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İdari yargıda “dosyaların incelenmesi ve örnek alma” hususunda 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu’nun 2. maddesinin 3. fıkrası ve 46. maddesinin 2. fıkrası doğrultusunda işlem tesis 
edileceğini ve idari yargıda gizli dosya gibi uygulamaların dayanağı olmadığını bilgilerinize 
sunarım.  

 
Saygılarımla. 
 

 
 
 

 
                                                         

Avukat Metin FEYZİOĞLU 
Türkiye Barolar Birliği 

Başkanı 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eki: Karar 
 


