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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIÖINA

İlgi: Kemer İcra Hukuk Mahkemesinin 22/10/2014 tarih ve 2014/392 Muh. sayılı yazısı.

Baro tarafından avukat katiplik belgesi verilen avukat katiplerinin, mevzuat
çerçevesinde icra dairelerinde dosya inceleme yetkilerinin bulunup bulunmadığı hususunda
görüş bildirilmesi ilgi yazı ile istenilmiştir.
1136 sayılı Avukatlık Kanununun "İşlerin stajiyer ve sekreterlerle takibi, dava
dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma" başlıklı 46 ncı maddesi "Avukat, işlerini
kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir,
fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler
harca tabi değildir. Avukat ve strajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını
inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin -ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname
ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez."
hükmünü; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin "Dosyaların incelenmesi ve örnek
alma" başlıklı 42 nci maddesinin 2 nci fıkrası ise ''Avukatlar ve stajyerler, vekaletname
olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt katibinin gözetiminde her zaman inceleyebilir.
İncelemenin yapıldıgına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri
ile zabıt katibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır." hükmünü amirdir.
Aynca, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 46 ncı maddesinde değişiklik yapan 4667
sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 413 sıra sayılı komisyon raporunda "Avukatlık Kanununun
46 nez maddesi değiştirilerek, dava dosyalarından alınacak fotokopilerin harca tabi olmadığı
belirtilmekte, avukat ve stajyerin dosya inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi de
zorunlu hale gelmektedir. " gerekçesi yer almaktadır.
Bu düzenlemeler ışığında, icra dosyalarını inceleme yetkisinin münhasıran
avukatlara veya stajyer avukatlara ait olduğu ve bunların dışında avukat sekreteri veya avukat
katiplerinin icra dosyasını inceleme yetkisinin bulunmadığı düşünülmektedir.
Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin Kemer İcra Mahkemesine bildirilmesini rica ederim.
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