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DAĞITIM YERLERİNE

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38/1-e
maddesinde, "Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını
yapmak ve görüş bildirmek" hususu Bakanlığımızın görevleri arasında sayıldığından, 1512 sayılı
Noterlik Kanununun "Evrak ve defterlerin gizliliği" başlıklı 55 inci maddesi ile ilgili uygulamadan
kaynaklanan yakınmaların giderilmesi ve gerek mahkemeler gerekse noterlerden gelen görüş
talepleri dikkate alınarak uygulama birliğinin sağlanması bakımından önceki görüşlerimizin
yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Bilindiği üzere, 1512 sayılı Noterlik Kanununun "Evrakın ve Defterlerin Gizliliği" başlıklı
55 inci maddesinde, "Noterlik evrak ve defterleri mahkeme, sorgu hakimliği ve Cumhuriyet
savcılıklarınca veya resmi daireler tarafından, konusu da belirtilmek suretiyle, noterlikte
soruşturmaya yetkili kılınan kimselerce incelenebilir.
Noterlik evrak ve defterlerinin daire dışına çıkarılabilmesi, mahkemenin veya sorgu
hakiminin kararıyla mümkündür.
Mahkeme veya sorgu hakimi evrakın dava sonuna kadar dosyada kalmasına karar verirse,
bu takdirde evrakın bir örneği çıkartılıp aslına uygunluğu onaylanarak, aslının yerinde saklanmak
üzere notere verir.
Noterin bulunduğu yerde inceleme imkanı bulunmaması sebebiyle evrakın başka bir yere
gönderilmesi gerekiyorsa, noterin bulunduğu yer hukuk hakimliğinin onaylayacağı örnek, aynı
şekilde saklanır.
Soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cumhuriyet savcılarının isteyecekleri örnekler noterlik
ücretine tabi değildir. Diğer resmi mercilere verilecek örneklerden yalnız yazı ücreti alınır.",
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun "Belge aslının ibrazı usulü" başlıklı 217 inci
maddesinde, "Bir kişi veya kurumun elinde bulunup mahkemeye teslim edilmesi gereken belgenin
aslı istendiğinde, kişi veya kurumun bulunduğu ya da belgenin teslim edileceği yerdeki asliye
mahkemesi tarafından örneği onaylanarak aslı mahkemeye gönderilir yahut teslim edilir.
Mahkemece onaylanmış belge örneği, aslı gibi hüküm ifade eder.",
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim
kararı istemi" başlıklı 162 nci maddesinde, "Cumhuriyet savcısı, ancak hakim tarafından
yapılabilecek olan bir soruşturma işlemine gerek görürse, istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin
sulh ceza hakimine bildirir. Sulh ceza hakimi istenilen işlem hakkında, kanuna uygun olup
olmadığını inceleyerek karar verir ve yerine getirir.",
Hükümleri yer almaktadır.
Hukuk yargılaması usulüne ilişkin genel kanun niteliğindeki, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununun çekişmesiz yargı işlerini düzenleyen 382 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (g) bendinin üçüncü alt bendinde; noter evrak ve defterlerinden alınarak başka yere
gönderilecek örneklerin mahkeme tarafından tasdiki, çekişmesiz yargı işlerinden sayıldığı ve aynı
Kanunun 383 üncü maddesinde, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece çekişmesiz yargı
işlerinde görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğunun belirtildiği, ancak Kanunun
217 nci maddesinde bu hususta görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olacağı açıkça
belirtilerek aksine düzenlemeye yer verildiği,
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1512 sayılı Noterlik Kanununun lafzı ve ruhu nazara alındığında noterlik sisteminin asliye
hukuk mahkemesi üzerine kurulduğu, asliye hukuk mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise
münferit sulh hukuk mahkemelerine gönderme yapıldığı,
Böylelikle 1512 sayılı Noterlik Kanununun 55 inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen
"hukuk hâkimliği" ibaresinden mer'i mevzuat dikkate alındığında asliye hukuk mahkemesinin
anlaşılması gerektiği düşünülmektedir.
Bu itibarla;
1512 sayılı Noterlik Kanununun 55 inci maddesi uyarınca mahkemelerce gerek yargı
çevresi içinde ve gerekse yargı çevresi dışında bulunan noterliklere doğrudan yazı yazılarak evrak
aslının istenebileceği, bu halde noter tarafından evrak aslının, noterlik dairesinin yargı alanı
içindeki asliye hukuk mahkemesine ibraz edilerek aslına uygunluğu mahkemece onaylandıktan
sonra onaylı suretinin yerinde saklanmak üzere notere verilmesi ve yine bu mahkemece evrak
aslının istemde bulunan mahkemeye gönderilmesi,
Mahkemelerce noterlik evrak aslının istenmesi hâlinde, söz konusu evrakın mahkemeye
gönderilmesi için noter tarafından sarf edilecek posta ücreti, varsa yol tazminatı ve ücretinin ceza
mahkemelerinde kovuşturma giderlerinden, hukuk mahkemelerinde ise depo edilen yargılama
giderlerinden ödenmesi,
Cumhuriyet savcılıklarınca noterlik evrak aslının istenmesi hâlinde ise, Cumhuriyet
savcılığının bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğinden talepte bulunulması, hakimlikçe de talebin
kabulüne karar verilmesi üzerine, noter tarafından evrak aslı, noterlik dairesinin yargı alanı içindeki
asliye hukuk mahkemesine ibraz edilerek aslına uygunluğu mahkemece onaylandıktan sonra onaylı
suretinin yerinde saklanmak üzere notere verilmesi ve yine bu mahkemece evrak aslının istemde
bulunan Cumhuriyet savcılığına gönderilmesi,
Mahkemeler ve soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cumhuriyet savcılıkları tarafından,
noterlik evrakından örnek istenilmesi halinde, yukarıda belirtilen evrak aslının gönderilmesine
ilişkin usul (asliye hukuk mahkemesine ibraz edilerek aslına uygunluğu onaylama işlemi)
uygulanmaksızın noterliklerce evrak örneğinin posta giderlerini karşılaması kaydıyla istemde
bulunanlara doğrudan gönderilebileceği, istenecek örneğin onaylı veya onaysız örnek (fotokopi)
olmasına bakılmaksızın, soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cumhuriyet savcılarının isteyecekleri
örneklerin noterlik ücretine tabi olmayacağı, mahkemelerin isteyecekleri örneklerden ise yalnız
yazı ücreti alınacağı, alınacak bu ücretin ceza mahkemelerinde kovuşturma giderlerinden, hukuk
mahkemelerinde ise depo edilen yargılama giderlerinden ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki mahkemelere ve Cumhuriyet savcılıklarına
duyurulmasını rica ederim.

e-imzalıdır.
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