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TALEP EDEN : Av. Egemen KARCI 

 

ADRES  :  

 

TELEFON  :  

 

E-MAIL  :  

  

KONUSU  : UYAP Avukat Portal üzerinden ceza soruşturması dosyalarına erişim 

hususunda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı onayına bağlı olmaksızın avukatlara 

doğrudan erişim imkânı sunulması talebi hk.  

 

AÇIKLAMALAR :  

 

Malum olduğu üzere 5 Nisan 2020 tarihinde UYAP’ta yapılan güncelleştirme 

çalışmaları neticesinde, ceza soruşturması dosyalarının avukat erişimine açılmasına olanak 

tanıyan kısmi iyileştirme yapılmıştır. Ancak getirilen bu yeni özellikte, avukatın soruşturma 

dosyasına erişebilmesi için önce ilgili dosyaya inceleme talebini içeren bir dilekçe göndermesi 

gerekmekte olup gönderilen bu talep soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının UYAP 

ekranında görünmekte, ardından talebi inceleyen Cumhuriyet Savcısının “uygun görmesi” 

halinde “erişimine izin verdiği” belgeler kadarıyla dosya incelenebilmektedir. Yani 

Cumhuriyet Savcısı “dilediği takdirde” 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 153. 

maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen kısıtlama kararı dahi bulunmaksızın, yasanın amir 

hükmüne aykırı olarak, müdafi ya da vekilin dosya inceleme yetkisini UYAP kapsamında 

kısıtlayabilmektedir. 

 

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısının inceleme izni verdiği durumlarda dahi, inceleme 

izni verildiği tarihe dek dosyaya giren evraklar incelenebilmekte, sonradan gelen evraklar 

görülmemekte, her defasında yeniden dosyaya talep gönderilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Elbette ki dosyaya sonradan evrak geldiğinin öğrenilmesi için ancak fiziki 

dosyanın kalemde incelenebilmesi ile mümkün olmakta, bu da Avukat Portal üzerinden 

incelemeyi anlamsız kılmaktadır. 

 

 Hâlbuki bu özelliğin hukuka uyarlılığı bulunan tek yönü; Cumhuriyet Savcısının 

“kısıtlama kararı bulunan hallerde”, yasanın cevaz verdiği ölçüde, ilgili bilgi ve belgelerin 

erişimini kontrol altında tutmasına olanak tanımasıdır. Keyfiyette ise bu özellik, soruşturmayı 

yürüten birçok Cumhuriyet Savcısının hukuka aykırı ve keyfi uygulamalarıyla işlevsiz hale 

getirilmekte, kısıtlama kararı olmayan dosyalarda bile Cumhuriyet Savcısının takdirine açık 

hale getirmekte ve CMK m.153’te düzenlenen müdafiin dosyayı inceleme yetkisini kısıtlama 

çabasında olanların teamül oluşturmasına olanak tanımaktadır. Bu sebeple ivedilikle; 



 

 

1-) Dosyada vekil kaydı bulunan avukatın (müdafi/vekil) UYAP Avukat Portal 

üzerinden soruşturma dosyalarına doğrudan imkânının sağlanması, bu noktada CMK m.153’te 

düzenlenen amir hükmün dikkate alınması, 

 

2-) Sonradan dosyaya giren evrakların da talebe gerek olmaksızın erişiminin mümkün 

kılınması, 

 

3-) Kısıtlama kararı bulunan hallerde ise CMK’nun amir hükümlerine uygun olarak, 

kısıtlama kararına rağmen incelenebilecek evrakların UYAP’tan erişimine olanak tanınması 

hususlarına yönelik güncelleme çözümlerinin üretilmesini saygılarımızla talep ederiz.  
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