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İlgi ; 30/01/2020 tarihli ve 41870694-659-E.2384 sayıh yazınız.

İlgi yazı ile Avukatların ve vatandaşlann adalete erişiminin kolaylaştırılmasını 
sağlamak amacıyla, UYAP üzerinden soruşturma dosyalarının, sulh ceza hakimliği ve infaz 
hakimliği dosyalarının vekil veya müdafi sıfatı olan meslektaşlarınız tarafindan 
incelenebilmesi; bu dosyalara dosya numarası girilmek suretiyle doğrudan evrak 
gönderilebilmesi; tutukluğa itiraz, soruşturma dosyasına evrak sunma, idari gözetime itiraz ve 
erişimin engellenmesi ve benzeri işlemlerin Avukat Portal üzerinden yapılabilmesi için 
gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.

Avukatın vekil veya müdafi olduğu soruşturma dosyalarında: "KYOK Kararma İtiraz 
Dilekçesi", "Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararma İtiraz Dilekçesi", "İdari Yaptırım 
Kararına İtiraz Dilekçesi" evrak türlerini dosya numarası girmek suretiyle doğrudan ilgili 
dosyasına gönderebilmesi için Yazılım Geliştirme Sistemimizde 674566 madde açılmış olup 
söz konusu çalışmanın Genel Müdürlüğümüzce 13/03/2020 tarihinde yapılması planlanan 
yazılım güncellemesi ile uygulamaya yansıtılması planlanmaktadır.

Hâlihazırda soruşturma dosyaları ile ilgisi bulunmayan idari para cezalanna itiraz, 
trafik para cezalarına itiraz türlerine ilişkin açılan değişik iş dosyaları Avukat Portalında 
gösterilmekte bu türler için Avukat Portal ve Vatantaş Portal üzerinden başvuru 
yapılabilmektedir. Yine İnfaz Hâkimliği dosyalarına Avukat Portal'dan erişim 
sağlanabilmektedir.

Soruşturma ve kovuşturma evresindeki evraklara dosyanın tarafları ve vekillerince 
elektronik ortamda erişim hususunda Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup 
gelecek görüş doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.

ktronik
Mehmet Murat TUZCU 

Hâkim 
Bakan a.
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