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Konu : Avukatların Dosya İnceleme
Talebi Hk.

DAĞITIM YERLERINE

Ilgi : 02/11/2020 tarihli Gaziantep Barosu Başkanlığının yazısı.
Avukatı n, lehine inceleme yapmak istediği şahısla ilgili UYAP kaydı, müdafı veya vekil sıfatını
aldığı na dair bir görevlendirme yazısı ya da vekaletnamesinin bulunmadığı hallerde soruşturma
dosyasını n hangi tarafı ile ilgili inceleme yapılmak istendiğine dair kendisinin imzalı beyanını içeren
dilekçesi ve ekinde lehine inceleme yapı lacak kişinin iznini içeren imzalı dilekçesini ekleme
zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelendi.
Bilindiği üzere;
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının,
"Özel hayatın gizliliği" kenar başlıklı 20 nci maddesinde;
"Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı na sahiptir. Özel hayatın
ve aile hayatını n gizliliğine dokunulamaz.
Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlı k ve genel ahlakın
korunması veya başkalarını n hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçı/la bağlı
olarak, usuliine göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kimmiş merciin yazılı emri bulunmadı kça; kimsenin üstü,
özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde
görevli hakimin onayına sımulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi
halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya
silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılı p kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla dilzenlenir."
"Hak arama hürriyeti" kenar başlıklı 36 na maddesinin birinci fikrasında;
"Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargı lanma hakkına sahiptir."
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin,
"Adil yargılanma hakkı" kenar başlıklı 6 ncı maddesinde;
"Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine
yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme
Bu belge, güvenli elektronik ımza ile nunla= iştir
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ı k olarak görülmesini istemek
. tarafı ndan davasını n makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve aç
k oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu
hakkına sahiptir. Hüküm açı
ı n özel hayatları nın
düzeni ve ulusal güvenlik yararı na, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanlar
k oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği
gizliliğ'i gerektirdiğinde veya davanın açı
şmalar dava süresince tamamen veya
bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duru
kı smen bası na ve dinleyicilere kapal ı olarak sürdürülebilir.
Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.
Her sanı k en azından aşağıdaki haklara sahiptir:
Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kı sa zamanda, anladığı bir dille ve
ayrıntılı olarak haberdar edilmek;
Savunması nı hazı rlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;
Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımı ndan yararlanmak ve
eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa,
mahkemece görevlendirilecek bir avukatı n para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek;
iddia tanıkları nı sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanı klanyla
aynı koşullar altında çağırılması nın ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek;
Duruşmada kullanı lan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir tercümanın yardımından
para ödemeksizin yararlanmak."
"Özel ve aile hayatına saygı hakkı" kenar başlıklı 8 inci maddesinde;

Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamını n müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla
öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı,
düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalannın hak ve
özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun,
"Özel hayatın gizliliğini ihlal" kenar başlıklı 134 üncü maddesinde;
" (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile

cezalandı rılı r. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek
ceza bir kat artınlır.
(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka
aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. İfşa edilen bu
verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hülcmolunur."
"Verilen hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" kenar başlıklı 136 na maddesinde;

"(1) Kişisel verilen, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır.
(2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 mı
maddesinin beşinci ve altıncı fılcralan uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda
verilecek ceza bir kat artınlır."
"Nitelikli haller" kenar başlıklı 137 nci maddesinde;

"(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artınlır."
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun,
Bu belge. gıu eni ı elektronik imza le ımzalannı iştir
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"Tanı mlar" kenar başlıklı 2 nci maddesinde;
"(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
ını yapan avukatı,
Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmas
şiyi ceza muhakemesinde temsil eden
Vekil: Katı lan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu ki
avukatı,

üphesinin öğrenilmesinden iddianamenin
Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç ş
kabulüne kadar geçen evreyi,
şmesine kadar geçen evreyi,
t) Kovuşturma: ı ddianamenin kabulüyle başlayı p, hükmün kesinle
Ifade eder."
"Elektronik işlemler" kenar başlıklı 38/A maddesinde;
"(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılır.
Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklamr.
(2) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza
kullanı larak UYAP'tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapı labilir.
"(1) Şüpheli
"Şiiphelinin veya sanığın müdafi seçimi" kenar başlıklı 149 uncu maddesinde;
veya sanı k, soruşturma ve kovuşturmanın her aşaması nda bir veya birden fazla müdafiin yardımından
yararlanabilir; kanuni temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafı seçebilir.
Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazı r bulunabilir. Örgüt faaliyeti
çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır
bulunabilir.
Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanı kla görüşme,
ifade alma veya sorgu süresince yanı nda olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez,
kısıtlanamaz."
"Müdafiin görevlendirilmesi" kenar başlıklı 150 nci maddesinde;
"(1) Şüpheli veya sanı ktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafı
seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafı görevlendirilir.
Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanı k; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya
sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafı görevlendirilir.
Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve
kovuşturmada ikinci fılcra hükmü uygulanır.
Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alı narak çı kanlacak
yönetmelikle düzenlenir."
"Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi" kenar başlıklı 153 üncü maddesinde;
"(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini
harçsız olarak alabilir.
(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını
tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Mkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar
ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
Cinsel saldırı (birinci fılcra hariç, madde 102),
Bu belge. güvenli elektronik imza ile imzalantnıştı r.
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Çocuklann cinsel istismarı (madde 103),
Uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti (madde 188),
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin işleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316),
Devlet Sı rlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335,
336, 337).
10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanı mlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları .
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılı k Kanununun 160 ıncı maddesinde tanı mlanan
zimmet suçu.
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılı kla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar.
Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı
geçenlerin hazı r bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanalclar hakkında, ikinci fikra
hükmü uygulanmaz.
Müdafı, iddianamenin mahkeme tarafı ndan kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve
muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak
alab i I ir.
Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır."
"Soruşturmanın gizliliği" kenar başlıklı 157 nci maddesinde;
"(1) Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma hakları na zarar vermemek
koşuluyla soruşturma evresindeki usul iş lemleri gizlidir."
"Mağdur ile şikayetçinin hakları" kenar başlıklı 234 üncii maddesinde;
"(1) Mağdur ile şikayetçinin hakları şunlardır:
a) Soruşturma evresinde;
Delillerin toplanmasını isteme,
Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği
isteme,
Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını
gerektiren suçlarda, baro tarafı ndan kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve
elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletnıe,
Cumhuriyet savcısının, kovuşturrnaya yer olmadığı yönündeki kararı na kanunda yazı lı usule
göre itiraz hakkını kullanma.
Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek
derecede mahal olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızı n bir vekil görevlendirilir.
Bu haklar, suçun mağdurları ile şikayetçiye anlat!» açı klanır ve bu husus tutanağa yazılır."
1136 sayılı Avukatlık Kanununun,
"Avukatlığın amacı" kenar başlıklı 2 nci maddesinin üçüncü fikrasında;
"Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi
teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin
yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlanndaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla,
Bu belge, güvenli elektronik ı mza ile Mizahımiştir.
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u bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu
şma
vekaletname ibrazına bağlıdı r. Derdest davalarda müzekkereler duru

İ bu kurumlar avukatı n gerek duyduğ

belgelerden örnek alınması
günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir."
37 nci maddesinin birinci fikrasında;
"İşin reddedildiğinin bildirilmesi" kenar başlıklı
ş sahibine
"Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, i
gecikmeden bildirilmesi zorunludur."
"İşin reddi zorunluluğu" kenar başlıklı 38 inci maddesinde;
"Avukat;
ız olduğu
Kendisine yapı lan teklifi yolsuz veya haksı z görür yahut sonradan yolsuz veya haks
kanı sına varı rsa,
Aynı işte menfaati zı t bir tarafa avukatlı k etmiş veya mütalaa vermiş olursa,
Evvelce hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış
olursa,

Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğtinü ileri sürmek durumu ortaya
çı kmışsa,
(iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 2/6/1977 tarihli ve E. 1977/43, K. 1977/84 sayılı kararı ile)
Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafı ndan tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen
gereklerine uygun değilse,
Teklifi reddetmek zorunluğundadır.
Bu zorunluluk, avukatlann ortaklannı ve yanları nda çalıştırdı klan avukatları da kapsar."
"işlerin stajiyer veya sekreterle takibi, dava dosyaları= incelenmesi ve dosyadan örnek alma"
kenar başlıklı 46 ncı maddesinde;
"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
Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme
isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt
veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez."
"Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı" kenar başlıklı 56 ncı maddesinin ikinci ve
üçüncüfıkralarında;
"Asıllarmın verilmesi kanunda açı kça gösterilmiyen hallerde avukatlar, takip ettikleri işlerde, aslı
kendilerinde bulunan her türlü kağıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylıyarak yargı mercileri ile
diğer adalet dairelerine verebilirler.
Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan yahut aslına aykırı
örnek veren avukat, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlın"
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun,
"Amaç" kenar başlıklı 1 inci maddesinde;
"Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilen işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir."
"Tanımlar" kenar başlıklı 3 öncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerinde;
"(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Açı k rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rızayı,
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştı-.
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şiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek ki
ısmen otomatik olan ya da
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya k
yla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı
tirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açı klanması,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiş
ıllandırılması ya da kullanılmasının
aktarılması, devralı nması , elde edilebilir hale getirilmesi, sm
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
ifade eder."
6 ma maddesinde;
"Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları" kenar başlıklı

, dini, mezhebi veya diğer
"(1) Kişilerin ırkı , etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı
, cinsel hayatı , ceza mahkümiyeti
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakı f ya da sendika üyeliği, sağlığı
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilen ile biyometrik ve genetik verileni özel nitelikli kiş isel veridir.
Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açı k rızası olmaksızın işlenmesi yasaktı r.
Birinci fikrada sayılan sağlı k ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen
hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlı k ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise
ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlı k hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafı ndan ilgilinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafı ndan belirlenen yeterli
önlemlerin alı nması şarttır."
06/08/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge
Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Bassavcılıldarı idari ve Yazı Işleri
Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin,
"Cumhuriyet başsavcılığı ön büro işlemleri" kenar başlıklı 136 net maddesinde;

"(1) Cumhuriyet başsavcılığı ön büro personelinin görevleri şunlardır:
Kapalı dosyalarda; mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin
talebi halinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
Kısıtlama kararı olmayan derdest soruşturma dosyalarmda; mağdur, şikayetçi, suçtan zarar
gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi halinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik
tespiti yaparak vermek.
Kapalı ve derdest soruşturma dosyaları nda; kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep eden
kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması halinde, talep konusunda karar vermek üzere
Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak.
ç) Derdest soruşturma dosyaları na ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti
yaparak teslim alıp, ikinci fikranın (a), (b), (e) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak, ayrıca
tutuklu soruşturma dosyaları nda derhal ilgili zabıt katibini bilgilendimıek.
55

"Soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması" kenar başlıklı 137 nci maddesinde;

"(1) Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek
şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.
Şüpheli ve müdafii soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir
örneğini fiziki ya da elektronik ortamda harçsı z olarak alabilir.
Şüpheli ve müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi,
Bu belge. güvenli elektronik imza ile iınzalannı
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ısını n istemi ve ilgili hikimin
. soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savc
kararıyla kı sıtlanabilir.
şi raporlan ve adı
Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirki
şkin tutanaklar hakkı nda üçüncü fılcra
geçenlerin hazı r bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ili
hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri de yararlamr.
incelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme ya da
i alan ile nezaret eden görevli tarafından
belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneğ
imzalandı ktan sonra taranarak UYAP'a aktarılır.
n belirleyeceği
Soruşturma evralu soruşturmayı geciktirmemek kaydı yla Cumhuriyet savcısını
personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenir."
Hükümleri yer almaktadır.
Görüldüğü üzere; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 2 nci maddesine göre müdafi; şüpheli
veya sanığı n ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, vekil ise; katı lan, suçtan zarar gören veya
malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade etmektedir.
Anı lan Kanunun 149 uncu maddesinde ise; şüphelinin soruşturma aşamasında bir veya birden
fazla müdaflin yardımından yararlanabileceği, kanuni temsilcisi varsa, onun da şüpheliye müdafi
seçebilece'ği belirtilmiş, aynı maddenin son fikrası nda da soruşturma evresinin her aşamasında avukatın,
şüpheli ile görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma
hakkını n engellenemeyeceği ve kısıtlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Kanunun müdafiin görevlendirilmesini düzenleyen 150 nci maddesinde, şüpheliden kendisine bir
müdafi seçmesinin isteneceği, şüpheli, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi
halinde bir müdafi görevlendirileceği, müdafii bulunmayan şüphelinin; çocuk, kendisini savunamayacak
derecede malul veya sağır ve dilsiz ise; istemi aranmaksızı n bir müdafi görevlendirileceği, ayrıca alt
sı nırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruştunnada şüphelinin istemi
aranmaksızı n müdafi görevlendirileceği öngörülmüştür.
5271 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinde de mağdur ile şikâyetçinin hakları düzenlenmiştir.
Söz konusu maddede mağdur veya müştekinin; cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis
cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafı ndan kendisine avukat görevlendirilmesini isteme hakkı
bulunduğu, ayrıca 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini
inceletebileceği belirtilmiştir.
Öte yandan, 5271 sayılı Kanunun 157 nci maddesinde; kanunun başka hüküm koyduğu hâller
saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemlerinin
gizli olduğu hüküm altına alınmıştır.
Müdafi in dosyayı inceleme ve belge alma yetkisi ise 5271 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre; müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği
belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek
alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise maddenin ikinci filcrasında sayılan belirli
suçlardan soruşturma yapılması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla
kısıtlanabilir. Anılan maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar gören vekili de yararlanabilir.
Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun avukatlığm amacını düzenleyen 2 nci
maddesinde; yargı organları, kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, avukatın gerek
duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlü kılınmıştır. Maddede açıkça diğer
kanunlardaki özel hüküm ler saklı tutulmuştur.
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanntislir.
Belge Dogrulama Adresi : https://evrakdogrultuyap.govir
Adres : Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanliklar 06420 Bakanliklar.- Çankaya / ANKARA
Telefon No : (O 312)414 82 27 - Fax ; (O 312)219 43 19
e-posta : eigm ®adalet.gov.tr
internet Adresi : http://www.cigm.adalet.gov.ts/
Kep Adresi : adaletbakanligi@hs011ep.tr

Bilgi için : Hüseyin KOÇ
Unvan : Memur
Telefon No : 0312 414 82 27

7/10

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandasşap.govir adresinden PUGZada

- nw772Ck - vPS35pt -

89W0d4=ikerigewirsm

ını düzenleyen 46 ncı
Anı lan Kanunun dava dosyalarını n incelenmesi ve dosyadan örnek almas
inceleyebileceği, bu
maddesinde ise avukatın, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını
u, ancak vekâletname ibraz etmeyen
inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesinin zorunlu olduğ
ına alınmıştır.
avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisinin verilmeyeceği hüküm alt
Söz konusu madde, açı kça dava dosyalarını n incelenmesi başlığını taşı makta olup, burada yer alan dava
ifade ettiği, dava
ibaresinden kastın, ceza yargılaması için iddianamenin kabulünden sonraki kısmı
sonucuna
dosyalarının incelenmesi ibaresi ile ceza soruşturma dosyasının incelenmesinin kastedilmediği
olduğu
varı lmaktadır. Ayrı ca, maddede yer alan takip dosyasını n ise icra takip dosyaları
değerlendirilmektedir.
Müdafı veya vekilin dosya inceleme yetkisi ile ilgili olarak Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk
Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılı klan idari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine
Dair Yönetmelik hükümlerine değinilmesinde de fayda bulunmaktadır.
Yönetmeliğin 136 ncı maddesinde Cumhuriyet başsavcılığı ön büro personelinin görevleri
belirlenmiştir. Buna göre personelin;
Kapalı dosyalarda, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin
talebi halinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek,
Kısıtlama kararı olmayan derdest soruşturma dosyalarında; mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören
ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi halinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik tespiti
yaparak vermek,
Kapalı ve derdest soruşturma dosyaları nda; kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep eden kişinin
dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması halinde, talep konusunda karar vermek üzere Cumhuriyet
savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak şeklinde görevleri bulunmaktadır.
Aynı Yönetmeliğin, soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınmasını düzenleyen 137 nci
maddesinde ise, kanunun baş ka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar
vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu, şüpheli ve müdafiin soruşturma
evresinde dosya içeriğini inceleyebileceği ve istediği belgelerin bir örneğini fiziki ya da elektronik
ortamda harçsız olarak alabileceği, şüpheli ve müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden
örnek almasına ilişkin yetkisinin, soruşturmanı n amacını tehlikeye düş ürebilecek ise Cumhuriyet
savcısının istemi ve ilgili hatimin kararıyla kısıtlanabileceği, yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini
içeren tutanak ile bilirkişi raporlan ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli
işlemlere ilişkin tutanakların şüpheli veya müdatiine verilebileceği, bu maddenin içerdiği haklardan
mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekillerinin de yararlanacağı belirtilmiştir.
Aynı maddede ayrıca, incelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen
dosya inceleme ya da belge örneği alma tutanağının, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret
eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP'a aktanlaca'ğı, soruşturma evrakını n
soruşturmayı geciktirrnemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde
veya ön büroda inceleneceği öngörülmüştür.
Konuyla ilgili olarak ele alınması gereken bir diğer husus ise, 5271 sayılı Kanunun 149 uncu
maddesinde yer alan soruşturma evresinin her aşamasında avukatın, şüpheli ile görüşme, ifade alma veya
sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkının engellenemeyeceği ve
kısıtlanamayacağı dair hükümdür.
Anılan düzenleme uyarınca müdafi, vekaletname olmaksızın şüpheli ile görüşebilmekte, ifade
alma veya sorgu sürecinde yanında olma hakkında sahip olmaktadır. Bu maddede yer alan hukuki
yardımından yararlanma hakkının, müdafiin vekâletname olmaksızın soruşturma dosyasını incelemeyi
Bu belge, gu‘ eni] elektronik ı mza ile imealanmişur.
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ı mda bulunmasını n mümkün olup
kapsayı p kapsamadığı, ayrı ca dosyayı incelemeden hukuki yard
olmadığı hususlan da incelenmelidir.
soruşturma dosyasını
Şüphelinin açık iradesi ile müdafi olarak belirlenen kişinin
üphelinin ifadesini içeren tutanak ile
inceleyebileceği, dosyada gizlilik kararı bulunması halinde, ş
ı diğer adli işlemlere iliş kin
bilirkişi raporlan ve adı geçenlerin hazı r bulunmaya yetkili olduklar
tutanakları inceleyebileceği açı ktır.
i öncelikle vekâletnameden
Ş üphelinin, söz konusu avukatı, müdafı olarak seçip seçmedi'ğ
ıdı r. Bu kapsamda, 5271
anlaşı labilir. Baro tarafı ndan görevlendirme yapılması halinde de sonuç ayn
bulunan avukat, söz
sayılı Kanunun 38/A maddesi uyarı nca dosyada müdafı veya vekil olarak kayıtlı
konusu dosyayı UYAP sisteminden inceleyebilmekte ve örnek alabilmektedir.
ştüğü
Şüpheli ile ilgili ifade alma veya sorgu gibi işlemlere katı lan veya dosyadan müdafi ile görü
anlaşılan avukatın, şüphelinin müdafı i olduğu, yani bu durumda şüphelinin bu kişiyi müdafi olarak kabul
ettiğine dair bir zımni kabulü olduğu sonucuna varılabilecektir. Yine, ş üpheli veya kanuni temsilcisi ile
birlikte, ön büro veya Cumhuriyet savalığında hazı r olan müdafiye de soruşturma evralunı n inceletilmesi
hususunda bir sakı nca bulunmadığı düş ünülmektedir. Bu durumda, dosya inceleme tutanağım hazırlayan
personelin, bu hususlara tutanakta yer vermesi gerekir.
Diğer taraftan, 1136 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; avukatı n, kendisine teklif olunan işi
sebep göstermeden reddedebileceği, reddin, iş sahibine gecilcmeden bildirilmesinin zorunlu olduğu
düzenlenmiştir. Aynca, anı lan Kanunun 38 inci maddesinde; işin reddi zorunluluğu hüküm altına
alınmış, avukatı n; kendisine yapı lan teklifi yolsuz veya haksız görmesi yahut sonradan yolsuz veya
haksız olduğu kanısına varması, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatl ık etmiş veya mütalaa vermiş
olması , evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış
olması , kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hilkümsüzlüğünü ileri sürmek durumunun
ortaya çı kması, görmesi istenilen işin, Türkiye Barolar Birliği tarafı ndan tespit edilen mesleki dayanış ma
ve düzenin gereklerine uygun olmaması hallerinde teklifi reddetmek zorunda olduğu öngörülmüştür.
Avukatın, soruşturma dosyasını incelemeden önce vekâletname alması gerektiğinin düşünülmesi
halinde, söz konusu avukatın 1136 sayılı Kanunun 37 ve 38 ini maddelerinde düzenlenen haklarını ve
yükümlülüklerini etkili olarak kullanamayabileceği de ortadadır. Ayrıca, uygulamada adil yargılanma
hakkı kapsamı nda ele alınan savunma hakkının sınırlandığı itirazları ile de karşılaşı labilmektedir.
O halde; vekâletname ve barodan görevlendirme yazısı haricinde, avukatın hangi koşullarla
soruşturma dosyasını inceleyebileceği hususunda mevcut mevzuat hükümleri ışığında bir değerlendirilme
yapı lması gerekmektedir.
Bu kapsamda; vekaletname ve görevlendirme belgesi olmayan avukatın, soruşturma dosyasını n
hangi tarafı ile ilgili inceleme yapmak istediğine dair beyanını içeren imzalı dilekçesi ve ekinde baro
kimlik belgesinin bir örneği ile ilgili adli merciye dosya inceleme talebinde bulunabileceği
düşünülmektedir.
ı eren imzalı dilekçesi ile birlikte, kendi dilekçesi ve baro kimlik
Yine, avukatın tarafın iz
belgesinin bir örneğini ekleyer k de nceleme talebinde bulunabileceği, ancak bu aşamada avukatın
nın talep 'dilekçesinin aslı kendisinde ise örneğini onaylayarak adli
lehine inceleme yapmak istediği
mercilere sunabileceği, ash kendisinde olmayan taraf dilekçesini•n suretini adlı mercilere sunamayacağı,
aksi uygulama/m1 TY36 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin üçüncü fikrasma aykırılık oluşturacağı
sonucuna varı lmaktadır.
Vekâletname veya görevlendirme yazısı olmadan dilekçeye istinaden inceleme yapan avukat
tarafından, soruşturmanın gizliliği ilkesi ile kişisel verilerin korunması ve lekelenmeme haklarına riayet
Bu belge, güvenli elektronik imza ile iinzalanmistır.
Belge Dogrulama Adresi : https://evrakdogrula.uyap.gov.tr
Adres : Milli Müdafaa Cad, No:22 Bakankklar 06420 Bakanliklar- Çankaya / ANKARA
Telefon No : (O 312)414 82 27 - Fax ; (O 312)219 43 19
e-posta : cigm®adalet.gov.tr
Internet Adresi : http://wvnv.cignadalet.gov.trı
Kep Adresi : adaletbalcanligi®hs01.kepir

Bilgi için : Hüseyin KOÇ
Unvan
:
Memur
Telefon No : 03 12 414 82 27
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ğinin bilinmesi, ayrıca
edilmesi gerektiğinin ve aksi davranışın hukuki ve cezai sorumluluk doğurabilece
ı durumunda,
ilgili tarafı n dilekçesi olmadan, avukatın yalnı zca kendi dilekçesi ile inceleme yapmas
unu ilerleyen aşamalarda
tarafı n inceleme yapılması hususunda avukattan sözlü talepte bulunduğ
reddedebileceği hususunun da göz önünde bulundurulması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu itibarla;
Avukatı n, lehine inceleme yapmak istediği şahısla ilgili UYAP kaydı , müdafi veya vekil sı fatını
aldığı na dair bir görevlendirme yazısı ya da vekaletnamesinın bulunmadıgı hallerde',
1-Avukat tarafindan, soruşturma dosyası = hangi tarafı ile ilgili inceleme yapılmak istendigine
dair kendisinin imzal ı beyanını içeren dilekçesi ve ekinde baro kimlik belgesinin bir örneği ile ön büro
veya Cumhuriyet savcılığı soruş turma bürosuna başvuruda bulunabileceği, varsa bu başvuruya, lehine
inceleme yapılacak kiş inin iznini içeren imzalı dilekçesini de ekleyebileceği,
2-Başvuru ekinde lehine inceleme yapılacak kişinin iznini içeren imzalı dilekçesini ekleme
zorunluluğunun bulunmadığı, bu hususun avukatı n ihtiyarında olan bir husus olduğu,
3-Avukatın tarafın inceleme izin dilekçesinin aslı kendisinde bulunuyor ise suretini onaylayarak
adli mercilere sunabileceği, aslı kendisinde bulunmayan taraf dilekçesini sunmasının 1136 sayı lı
Avukatlı k Kanununun 56 ncı maddesine aykı rı lı k teşkil edeceği,
Düşünülmekle birlikte sorunun kanun ve yargı yoluyla çözümlenmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Yakup MOĞUL
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım;
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı lığı
Gaziantep Barosu Baş kanlığı

Bıl belge, güvenli elektronik imza ile iınzalanmıştır.
Belge Dogndama Adresi : https://evrakdogrula.uyap.gov.tr
Adres : Milli Müdafaa Cad, No:22 Balcanlıklar06420 Bakanlıklar.- Çankaya / ANKARA
Telefon No : (O 312)414 82 27 - Fax ; (O 312)219 43 19
e-posta : eigm@adalet.gov.tr
Internet Adresi: http://www.eignadalet.govir/
Kep Adresi : adaletbakanligigıs011epir

Bilgi için : Hüseyin KOÇ
Unvan : Memur
Telefon No : 0312 414 82 27
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