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Criminal Investigation Files Now Accessible through Online Judiciary System 
 
Recent Development 
 
Pursuant to the Union of Turkish Bar Associations ("UTBA") request, on April 5, 2020, the Ministry of Justice 
announced that lawyers can now access documents in the investigation files for which they are registered as 
counsels through the online judiciary system.  Lawyers previously only had physical access to these files. In 
addition, as stated in the Ministry of Justice’s letter to the UTBA dated March 10, 2020, in order to facilitate 
access to justice, the Ministry of Justice is currently working on increasing the types of transactions that can be 
made through the online judiciary system.  
   
How to Access Investigation Files? 
 
Lawyers must send a request to examine the investigation file through the online judiciary system for the 
investigation files for which they are registered as counsels. Upon the relevant public prosecutor's approval of 
the request, the counsel will be able to access the relevant document through the online judiciary system.  If the 
prosecutor dismisses the counsel’s request to access, they will have access to the prosecutor's reasoned 
decision for dismissal through the online judiciary system. 
 
Ongoing Works 
 
In addition, the Ministry of Justice states that it is currently working to enable counsels to submit their objections 
to the non-prosecution decision; the adjournment of filing a lawsuit; and the administrative sanctions for the 
relevant investigation case files through the online judiciary system. 
 
Conclusion 
 
As of April 5, 2020, lawyers will be able to examine the documents in the investigation files for which they are 
registered as counsels through the online judiciary system. This development eliminates the delays and 
problems due to lawyers' inability to access investigation files through the online judiciary system. In addition, 
this will slow down the spread of the COVID-19 pandemic in Turkey, as it reduces unnecessary human 
presence and contact in courthouses. The Ministry's ongoing work in terms of the transactions that can be made 
through the online judiciary system is expected to be completed in the coming days. We think that these 
developments bring great facility in terms of following the investigation files closely for lawyers. With each 
development, we witness the positive effect of technology on our judicial system. We expect this effect to 
increase day by day. 
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Please refer to https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/ for our client alerts regarding the legal 
consequences of COVID-19 on other areas. 
 
 

UYAP Üzerinden Ceza Soruşturma Dosyalarına Erişim İmkânı Getirildi 
 
Yeni Gelişme 
 
Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği'nin talebine istinaden yapmış olduğu 5 Nisan 2020 tarihli açıklama ile 
avukatların, vekil veya müdafi olarak kayıtlı oldukları soruşturma dosyalarındaki belgelere Ulusal Yargı Ağı 
Bilişim Sistemi ("UYAP") üzerinden de erişebileceklerini duyurmuştur. Avukatlar daha önce bu dosyalara sadece 
fiziki olarak ulaşabilmekteydi. Buna ek olarak, Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilen 
10 Nisan 2020 tarihli yazıda belirttiği üzere, Adalet Bakanlığı’nın adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla 
UYAP üzerinden yapılabilecek işlemlerin arttırılması yönündeki diğer çalışmaları da devam etmektedir. 
 
Soruşturma Dosyalarına Nasıl Erişilecek?  
 
Avukatlar, vekili veya müdafisi oldukları soruşturma dosyalarıyla ilgili UYAP üzerinden "soruşturma dosyasını 
inceleme" talebi gönderecek. Bu talebin Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanması üzerine izin verilen evrak, 
avukatların UYAP sayfalarından görülebilecek. Savcı tarafından bu talebin reddedilmesi halinde ise savcının 
gerekçesine de aynı şekilde UYAP üzerinden ulaşılabilecek. 
 
Devam Etmekte Olan Çalışmalar 
 
Bununla beraber, Adalet Bakanlığı, kovuşturmaya yer olmadığı hakkındaki karara (uygulamada takipsizlik kararı 
olarak da bilinmektedir) itiraz dilekçesinin, dava açılmasının ertelenmesi kararına itiraz dilekçesinin, idari 
yaptırım kararına itiraz dilekçesinin de doğrudan ilgili dosyalara UYAP üzerinden gönderilmesini sağlayabilmek 
adına çalışmalarının devam ettiğini de belirtmiştir. 
 
Sonuç 
 
5 Nisan 2020 tarihi itibariyle avukatlar, vekil veya müdafi olarak kayıtlı oldukları soruşturma dosyalarındaki 
evrakları UYAP üzerinden de inceleyebileceklerdir. Bu yeni gelişmeyle birlikte, soruşturma dosyalarına UYAP 
üzerinden erişilememesi nedeniyle uygulamada görülen gecikme ve aksaklıkların önüne geçilmesi 
beklenmektedir. Ayrıca, bu sistem, adliyelerdeki insan sirkülasyonunu ve teması azaltacağından COVID-19 
salgınının Türkiye'de yayılmasını da yavaşlatacak. Adalet Bakanlığı’nın UYAP üzerinden yapılabilecek işlemler 
açısından devam etmekte olan çalışmalarının da önümüzdeki günlerde sonuçlanması beklenmektedir. Bu 
çalışmaların avukatlara soruşturma dosyalarının takibi açısından büyük kolaylık sağladığını düşünüyoruz. Her 
gelişme ile teknolojinin yargı sistemimize olumlu etkisine hep birlikte tanık oluyoruz. Bu etkinin her geçen gün 
artmasını beklemekteyiz. 
 
COVID-19'un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-
desk/ adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/esinxchange.com/collect/click.aspx?u=K1d0Sk81VjhQU3g3R1dPRXlGTDJxOU5WREY2MEo4Tzl0M3F6T3NEQUFFdHVFYWJLUjlHZk0vOFhBcmk0WGtaNVlZanQ2WDUyZWFrZWpVVi9iOHlpMFgxRzZSQlBrQTRr&rh=ff005d3612b7cb104102d66711459731454aadcb__;!!Hj9Y_P0nvg!DrGnikyNw68s3tVd_hiPqfDZsBFFY_g_yCv7YqWDJY1kyEL1BloeEKhTul1k2zbCE2Fsog$
https://urldefense.com/v3/__https:/esinxchange.com/collect/click.aspx?u=K1d0Sk81VjhQU3g3R1dPRXlGTDJxOU5WREY2MEo4Tzl0M3F6T3NEQUFFdHVFYWJLUjlHZk0vOFhBcmk0WGtaNSt3a0NFKzV1MDY1SWk4dkdCejl6OXpXUkxyVjgwaHJV&rh=ff005d3612b7cb104102d66711459731454aadcb__;!!Hj9Y_P0nvg!DrGnikyNw68s3tVd_hiPqfDZsBFFY_g_yCv7YqWDJY1kyEL1BloeEKhTul1k2zYNa4_ZeA$
https://urldefense.com/v3/__https:/esinxchange.com/collect/click.aspx?u=K1d0Sk81VjhQU3g3R1dPRXlGTDJxOU5WREY2MEo4Tzl0M3F6T3NEQUFFdHVFYWJLUjlHZk0vOFhBcmk0WGtaNSt3a0NFKzV1MDY1SWk4dkdCejl6OXpXUkxyVjgwaHJV&rh=ff005d3612b7cb104102d66711459731454aadcb__;!!Hj9Y_P0nvg!DrGnikyNw68s3tVd_hiPqfDZsBFFY_g_yCv7YqWDJY1kyEL1BloeEKhTul1k2zYNa4_ZeA$

