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Önsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler,
Hukukun güvenilir bir şekilde işlemesi, adaletin olabildiğince hızlı bir şekilde tecelli
etmesi günümüz anlayışında, bir devletten beklenen en önemli konulardan birisidir. Bu
ise en az iyi hazırlanmış kanunlar ile tarafsız ve bağımsız hakimler kadar, kalifiye Adalet
personelinin de varlığını gerekli kılmaktadır. Elinizdeki bu eser bu amaca yönelik atılmış
bir adım olarak görülmelidir.
Kalem Mevzuatı Türkiye’de yeteri kadar ele alınmış bir konu değildir. Bu nedenle,
mevzuatı ve işleyişi hakkında, uygulamacılara ve kuramcılara yardımcı olacak eser sayısı
çok azdır. Ayrıca, Kalem Mevzuatı mahiyeti gereği çok teknik ve akılda kalması zor bilgileri kapsamaktadır. Elinizdeki bu kitap işte böylesi az bilinen ve az çalışılan, çok teknik
hukuki bir konuyu ele almakta ve gerçekten karmaşık olabilecek bu meseleleri, mümkün
olduğunca yalın bir şekilde incelemektedir.
Bu kitapta güncel mevzuata tam uyarlık sağlanması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, Askeri Yargıya ilişkin bütün hususlar kitaptan çıkartılırken, Sulh Hukuk Mahkemeleri özel
mahkeme olarak kabul edilmiştir. Kitap kapsamındaki bütün yönetmeliklerin yürürlükte
olup olmadığına bakılarak varsa eğer yenisi işlenmiştir. Yine, HMK Yönetmeliği artık yürürlükte olmadığı için onun yerine “Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri
ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik” hükümleri esas alınmıştır.
Mahkeme kalemlerinin işleyişi hakkında verilmesi uygun görülen meseleler çalışmanın kapsamına dahil edilmiş; seçilen konuların kolay anlaşılır bir şekilde yazılmasına dikkat edilmiştir. Kitap, özellikle adliye kurumunda çalışmayı düşünen bireylere yardımcı
olacak mahiyettedir. Bununla birlikte, genel olarak tüm memurluklar ile ilgili Üniteleri
de mevcuttur. Kitap, sadece öğrencilik sürecinde değil, daha sonra da yardımcı olacak
özelliktedir.
Kitabın editörü olarak, kitabın yazarı olan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Sayın Hakan ALBAYRAK’a’a teşekkürü bir borç bilirim. İdari ve
akademik sorumlulukları nedeniyle çok yoğun olan mesaisinin yanı sıra bu değerli çalışmayı da büyük bir özveriyle hazırlayarak, öğrencilerimize ve Üniversitemize çok önemli
bir hizmette bulunmuştur.
Kalem Mevzuatı kitabının tüm öğrenci ve okuyuculara yararlı olmasını diliyorum.
Editör
Doç.Dr. Gökhan GÜNEYSU
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KALEM MEVZUATI

Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Türk yargı sistemi ve mahkemeler hakkında genel bir fikir sahibi olabilecek,
Kalem sisteminin yargı örgütündeki yerini bilecek,
Kalem hizmetlerinin neler olduğunu açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Kalem
Yargı Sistemi
Mahkeme
Kalem Mevzuatı
Anayasa Yargısı
Adalet Komisyonu

•
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İdari Yargı
Adli Yargı
İlk Derece Mahkemeleri
Kalem Hizmetleri
Üst Derece Mahkemeleri

İçindekiler

Kalem Mevzuatı

Kalem Sisteminin Yargı
Örgütündeki Yeri ve Özellikleri

• UYGULANAN KALEM MEVZUATI İLE
BİRLİKTE GENEL ANLAMDA TÜRK
YARGI ÖRGÜTÜ
• GENEL OLARAK MAHKEMELER
• ADALET KOMİSYONU
• TÜRK YARGI SİSTEMİNDE KALEM
HİZMETLERİ

Kalem Sisteminin Yargı
Örgütündeki Yeri ve Özellikleri
GİRİŞ

Yargılama faaliyetlerini hızlı ve muntazam şekilde ilerletmenin yolu, yargı sistemindeki bütün mekanizmaların birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlamaktan geçmektedir. Bu mekanizma içerisinde, yargılama faaliyetlerinin hızlı ve düzenli şekilde ilerlemesinde “kalem” adı
verilen bu büroların faaliyetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle yargı sistemi
içerisinde bulunan bütün birimlerin çalışma düzenleri, görevleri, uygulama esasları çeşitli
mevzuatlar ile düzenlenerek, yargılama faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi
hedeflenmiştir. Bu yönde çıkarılan mevzuatlar ve gelişen teknolojik faaliyetlerin bu sisteme
dâhil edilmesi ile yargılama faaliyetleri sürdürülmektedir. Kalem mevzuatının iyi şekilde
bilinmesi ve uygulanması, kalemin yargılama faaliyetlerindeki yeri dolayısı ile büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle en iyi şekilde öğrenilmelidir. 2012 yılından itibaren çıkarılan
mevzuatta “kalem” tabiri yerine “yazı işleri” ibaresi kullanılmaya başlanılmıştır. Kafa karışıklığı yaratmamak adına öncelikle bu iki ibarenin aynı anlama geldiğini unutmamalıyız.
Bu bölümde, yargı sistemimiz hakkında genel bir bilgi sahibi olarak, anayasa yargısı,
idari yargı, adli yargı çeşitleri bunların genel yapısı ile bunlarda uygulanan kalem mevzuatlarının neler olduğunu ve kalem hizmetlerini incelemeye çalıştık.

UYGULANAN KALEM MEVZUATI İLE BİRLİKTE GENEL
ANLAMDA TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ
Genel Olarak Yargılama Faaliyetleri ve İlgili Mevzuat

Yargı, hukuk düzeninin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve bireylerin özel haklarının korunması amacında olan kurumdur. Yargılama faaliyetleri ise Anayasa’nın 9. maddesine
göre Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce yerine getirilmektedir. Yargılama faaliyetleri bir bütün olmakla birlikte, yargılamanın hızlı, uzman şekilde daha iyi yerine getirilmesi amacıyla çeşitli yargı kollarına ayrılmıştır. Türk yargısı temel olarak; anayasa yargısı,
idari yargı, adli yargı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bunun yanında uyuşmazlık yargısı,
seçim yargısı ve hesap yargısı da bunlara eklenebilir. Uyuşmazlık yargısında Uyuşmazlık
Mahkemesi, hesap yargısını yapmak üzere Sayıştay, seçim yargısını ise adli mahkemelerin
bu işle görevlendirilmiş mahkemeleri ile Yüksek Seçim Kurulu yerine getirmektedir. Ancak biz çalışmamızda bunları kapsam dışında tutacağız.
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Şekil 1.1
Türk Yargı Sistemi
Şeması

Türk Yargı Sistemi

Anayasa
Yargısı

İdari
Yargı

Adli
Yargı

Hesap
Yargısı

Uyuşmazlık
Yargısı

Seçim
Yargısı

Anayasa Yargısı ve İlgili Kalem Mevzuatı

Anayasa yargısında faaliyetleri yürüten mahkeme, Anayasa mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel
başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler
ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.
Anayasa yargısında temel olarak kullanılan ve kalem mevzuatı olarak adlandırabileceğimiz mevzuatlar şunlardır;
• Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun başlıca 5, 8, 23, 29, 38, 39, 40, 44, 47, 57, 62, 63 ve 64. maddeleri,
• Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünün başlıca 1, 35, 38, 44, 53, 54, 57, 58, 63, 65, 66,
67, 69, 70 ve 85. maddeleridir.

1

Anayasa yargısında temel kalem mevzuatı olarak adlandırabileceğimiz mevzuatlar hangileridir?

İdari Yargı ve İlgili Kalem Mevzuatı

İdari yargı, belediye, köy, devlet gibi idari makamların idari eylem ve işlemleri dolayısıyla doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargıdır. Anayasa’nın 125. maddesi idarenin her
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu hüküm altına almıştır. İdari
yargı, idare aleyhine açılan davalarda görevlidir. İdare ve vergi mahkemeleri ilk derece
mahkemeleri olarak görev yapmaktadır. Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay üst dereceli mahkemelerdir.
İdarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklı davaların idari yargıda açılabilmesi için kamu
hukukuna yönelik faaliyetlerden kaynaklı olması gerekmektedir. İdarenin özel hukuk
işlemlerinden kaynaklı davalarda adli yargı görevlidir. Örneğin idarenin bir özel hukuk
kişi olarak yapmış bulunduğu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkta adli yargı görevlidir.
İdari yargının görev alanına tüm idari eylem ve işlemler girmektedir.
İdari yargıda temel olarak kullanılan ve kalem mevzuatı olarak adlandırabileceğimiz
mevzuatlar şunlardır;
• Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler
ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
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•
•
•
•

Danıştay Kanunu’nun başlıca 7, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 92. maddeleri,
Danıştay Arşiv Yönetmeliği,
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu
ve Görevleri Hakkında Kanun’un başlıca 3/H, 12 ve 14. maddeleri,
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun başlıca 4. ve 6. Maddeleridir.

Adli Yargı ve İlgili Kalem Mevzuatı
Adli yargı, diğer yargı kollarına girmeyen uyuşmazlıkların çözüldüğü yargı koludur. Genel yargı kolu olarak da adlandırılabilir. Adli yargı da, ceza yargısı ve medeni yargı olarak
ikiye ayrılmaktadır.
Ceza yargısı, ceza kanunlarına göre suç kapsamına giren eylemler hakkında devletin
cezalandırma yetkisini kullandığı alandır. Medeni yargı ise, özel hukuktan doğan ilişkileri
düzenleyen bir yargı kolu konumundadır. Ceza yargılamasında, Asliye ceza ve Ağır Ceza
mahkemeleri ilk derece mahkemesi, Bölge adliye Mahkemeleri ve Yargıtay ise üst derece
mahkemesi olarak görevlidir. Medeni yargıda ilk derece mahkemeleri belirli bir uyuşmazlık çözümü için kurulup kurulmamalarına göre genel mahkemeler ve özel mahkemeler
olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel mahkemeler, özel bir uyuşmazlık için kurulmayıp bu
işler dışındaki işlere bakan mahkeme konumunda olup Asliye Hukuk Mahkemesinden
oluşmaktadır. Özel Mahkemeler ise Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Asliye
Ticaret Mahkemesi, İş Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Fikri ve
Sinai Haklar Mahkemesi ve İcra Mahkemesi şeklinde belirli uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuştur. Medeni yargıda üst derece mahkemeler, Bölge Adliye Mahkemesi ve
Yargıtay’dır.
Çocuk mahkemesi ve Trafik mahkemesi birer ceza mahkemesidir. Bunları hukuk mahkemeleri ile karıştırmayınız.
Adli yargıda temel olarak kullanılan ve kalem mevzuatı olarak adlandırabileceğimiz
mevzuatlar şunlardır;
• Yargıtay Kanunu’nun başlıca 23, 53, 60. maddeleri ile geçici 8. maddesi,
• Yargıtay İç Yönetmeliği’nin başlıca 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28,
30, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 45, 58, 61, 62, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 117, 118, 119 ve 120. maddeleri,
• Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un başlıca 23, 24, 26, 32, 34, 38 ve 40. maddeleri,
• Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun başlıca 38, 45, 154, 155, 156, 157,158, 159, 160,
161, 162, 216, 271, 297, 298, 300, 301, 359, 372, 393 ve 445. maddeleri
• Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları
İdari ve Yazı İşlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
• Ceza Muhakemesi Kanunu’nun başlıca 26, 32, 64, 106, 169, 188, 219, 220, 232, 263,
268,273, 277, 291 ve 295. maddeleri,
• Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntülü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
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Adli Yargı Şeması

Adli Yargı Şeması
Ceza Yargısı

Genel Mahkemeler

Özel Mahkemeler

- Asliye Ceza

- Çocuk Mahkemesi

- Ağır Ceza
Mahkemesi

- Trafik Mahkemesi

Medeni Yargı

Genel Mahkemeler
- Asliye Hukuk
Mahkemesi

- Fikri ve Sınai Haklar
Ceza Mahkemesi

Özel Mahkemeler
- Sulh Hukuk
Mahkemesi
- Asliye Ticaret
Mahkemesi
- Aile Mahkemesi
- İcra Mahkemesi
- İş Mahkemesi
- Tüketici
Mahkemesi
- Kadastro
Mahkemesi
- Fikri ve Sınai Haklar
Mahkemesi

Adli yargı ilk derece mahkemelerinden hukuk mahkemeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için, elinizdeki kitabın 2’inci ünitesine ve ceza mahkemeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise 5’inci ünitesine başvurunuz.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay belirli durumlarda ilk ve son derece mahkemesi
sıfatını taşımaktadır.

2

Türk Yargısı temel olarak kaç bölüme ayrılmıştır ve bunlar nelerdir?

Kalemle İlgili Uygulanan Diğer Mevzuatlar

Kalem işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili anayasa yargısı, idari adli yargı ve adli yargıda
kullanılan temel mevzuatı yukarıda saydık. Ancak kalem işlerinin yürütülmesi ile ilgili
kullanılan mevzuatlar bununla sınırlı değildir.
Kullanılan diğer mevzuatlar şunlardır:
• Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un başlıca 12, 13,
15, 16, 17, 20, 21, 28, 32, 33, 34, 35, geçici madde 5. maddeleri,
• Sayıştay Kanunu’nun başlıca 24, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 77, 78. maddeleri,
• Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği 1 – 11. maddeleri,
• Sayıştay’a Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her Çeşit Belgelerin Saklanma Süreleri ve Yok Edilme Usulleri Hakkında Tüzük,
• Belgelerin Sayıştay’a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin
Yönetmelik,
• Sayıştay’ın İdari İşlem ve Yazışmalarıyla İlgili Belgelerin Yok Edilmesi Hakkında
Yönetmelik,
• Sayıştay dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları,
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•
•
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•
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Sayıştay Genel Kurulu Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları,
Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik,
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri İl İlgili Kanun,
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İcra İflas Kanunu Yönetmeliği,
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük,
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerini İzleme Yönetmeliği,
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu,
Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemlerinin İnternet Üzerinden Gelecek Tehlikelerden Korunması ve Veri Güvenliğinin Sağlanmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik,
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Genelgeleri,
Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Genelgeleri,
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Genelgeleri,
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Genelgeleri,
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Genelgeleri,
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığına Bağlı Birimlerce Yayınlanan Tebliğler ve Duyurular,
Tebligat Kanunu,
Harçlar Kanunu,
Adli Sicil Yönetmeliği,
Suç Eşyası Yönetmeliği,
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği,
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerini İzleme Kurulları Kanunu

GENEL OLARAK MAHKEMELER

Meydana gelen bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığın çözümü ve bu çözümün kontrol ve denetimi için oluşturulmuş bir yargı sistemimiz bulunmaktadır. Öncelikle uyuşmazlığın çözümü için ilk derece mahkemelerine başvurulmaktadır. Daha sonra ilk derece mahkemesi
kararlarına karşı üst derece mahkemesine başvuru yolu bulunmaktadır. İstisnaları mevcut
olmakla birlikte bu sıraya uyarak yargılamaya başvurulması gerekmektedir.

İlk Derece Mahkemeleri

İlk derece mahkemeleri, bir uyuşmazlığın çözümü için ilk başvurulan mahkemelerdir. İlk
derece mahkemelerini öncelikle adli ve idari yargı başlığı altında incelememiz daha net
kavramamızı sağlayacaktır.
Adli yargı ilk derece mahkemeleri; öncelikle hukuk ve ceza mahkemeleri olarak
ikiye ayrılmaktadır. Ceza Mahkemeleri; asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri olarak ayrılır. Hukuk mahkemeleri öncelikle özel ve genel mahkemeler olarak bir ayrıma uğrar.
Genel mahkemeler, özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm özel hukuka ilişkin
uyuşmazlıkları çözmekle görevlidirler. Genel mahkemeler; Asliye Hukuk Mahkemesinden oluşmaktadır. Özel Mahkemeler ise Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Asliye
Ticaret Mahkemesi, İş Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Fikri ve
Sinai Haklar Mahkemesi ve İcra Mahkemesi şeklinde belirli uyuşmazlıkları çözmek ama-
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cıyla kurulmuştur. Bu mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkileri 5235 Sayılı Adli Yargı İlk
Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.
Özel mahkemelerin kurulmadığı yerlerde genel mahkeme özel mahkeme olarak görev yapar.
Örneğin İş Mahkemesi kurulmayan bir yerde Asliye Hukuk Mahkemesi o yerdeki iş davalarına İş Mahkemesi sıfatıyla bakar.
İdari yargı ilk derece mahkemeleri; İdare ve vergi mahkemeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkileri 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında
Kanunda düzenlenmiştir.
Adli yargı ilk derece mahkemelerinin neler olduğunu söyleyiniz?

3

Üst Derece Mahkemeler

Adli Yargı Üst Derece Mahkemeleri; Bölge adliye mahkemeleri (İstinaf mahkemeleri) ve
Yargıtay’dan oluşmaktadır.
• Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri) 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile kurulmuşlardır. Bölge Adliye Mahkemeleri İlk derece mahkemelerinin
kesin olmayan kararlarına karşı istinaf başvurularını inceler. İlk derece mahkemeleri
arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözer. İlk derece mahkemeleri arasındaki
merci tayinine karar verir. Kanunlara verilen diğer görevleri yapar.
• Yargıtay’ ın kuruluş, görev ve yetkileri 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bölge adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son
derece mahkemesi olarak bakar.
İdari Yargı Üst Derece Mahkemeleri; Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’dır.
• Bölge İdare Mahkemeleri, kuruluş, görev ve yetkileri 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki
idare ve vergi mahkemelerinde tek hâkim tarafından verilen kararları, itiraz üzerine incelemekle görevli ve yetkilidir. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri
arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlar. Diğer
kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.
• Danıştay, idari yargının danışma ve inceleme organı konumundaki üst dereceli
mahkemedir. Danıştay Kanunu’nun 1’nci maddesinde de bu hususa yer verilmiştir.
Danıştay’ın kuruluş, görev ve yetkileri Anayasa’nın 155’nci maddesi ile 2575 Sayılı
Danıştay Kanunu’nda düzenlenmiştir. Danıştay’ın danışma organı olarak görevleri Danıştay Kanunu’nun 23’ncü maddesinin d fıkrasında hüküm altına alınmıştır.
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini
bildirir. Üst dereceli mahkeme olarak ise idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararları inceler. Ayrıca ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’
da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz taleplerini incelemek ve karara
bağlamakla görevlidir(m. 23).
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İdari Yargı üst derece mahkemeleri nelerdir?
Uyuşmazlık Mahkemesi; adli, idari ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevlidir. Uyuşmazlık mahkemesi kuruluş,
görev ve yetkileri 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında
Kanunda düzenlenmiştir.
Anayasa Mahkemesi; hem ilk derece mahkemesi, hem üst derece mahkemesi sıfatıyla
görev yapan bir mahkemedir. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. Anayasa mahkemesi, kanunların, cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu
denetleyip, anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceleme ve denetlemekle
görevlidir. Ayrıca bireysel başvuruları karara bağlama, yüce divan yargılamalarını yerine
getirme, siyasi partilerin kapatma davaları hakkında karar verme, siyasi partilerin mali
denetimini gerçekleştirme, yasama dokunulmazlığı işleri ve milletvekilliğini düşürme işleri ile görevlidir.
Belirli davalara ilk ve son dereceli mahkeme sıfatıyla bakma görevine sahip mahkemeler
hangileridir?

ADALET KOMİSYONU

Adalet Komisyonlarının kuruluş ve görevleri, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun
113, 114 ve 115 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Adalet komisyonları, idarî birim olması
sebebiyle yargılama faaliyetlerinde bulunmamaktadır. Yaptıkları görev idarî işlem niteliğinde olması sebebiyle, Anayasanın 125’ inci maddesi gereğince yargı denetimine tabidir.
Adli Yargı Adalet Komisyonları; Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 23. maddesine göre ağır
ceza mahkemelerinin bulunduğu yargı çevresinde görev yapmak üzere kurulur. Komisyonlar üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alırlar. Her adalet komisyonunun bulunduğu yerde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar memurdan oluşan bir büro bulunmaktadır.
İdari Yargı Adalet Komisyonları; Bölge idare mahkemelerinin bulunduğu yerlerde;
bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, iki asıl ve bir yedek üyesi Hâkimler ve
Savcılar Kurulunca belirlenecek idari yargı hâkimlerinden oluşur.
Adalet komisyonunun görevleri 2802 sayılı kanunun 114. Maddesine göre şunlardır:
• Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin;
- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezi sınavda başarılı olanların
ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarını yapmak, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla başarılı olanların atanmalarını teklif etmek.
- Asli Devlet memurluğuna atanmaları, sicil ve disiplin işlemleri, görevden uzaklaştırılmaları, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlemlerini bu Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek.
- Naklen veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya
Cumhuriyet savcısının görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak.
- Geçici olarak görevlendirmesini, yetki alanı içerisinde altı ayı geçmemek üzere
yapmak.
• Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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TÜRK YARGI SİSTEMİNDE KALEM HİZMETLERİ

Kalem hizmeti olarak tanımladığımız bu işleri, iş süreçlerindeki veri, bilgi ve belge akışı ile
dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme ile
entegrasyon sağlanmış dış birimlerle yapılacak bütün işlemler olarak sayabiliriz. Yapılacak
bütün işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. Tüm veriler eksiksiz ve doğru bir şekilde
UYAP’a kaydedilir. Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve güvenli
elektronik imza ile imzalanır. Bu evrak, UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Zorunlu olmadıkça ayrıca fizikî olarak gönderilmez.
Kalem hizmetleri, para ve hesap işlemlerin gerçekleştirilmesini de kapsamaktadır. Kalem bu hizmeti vezne teşkilatı bulunan yerlerde vezneler, bulunmayan yerlerde ise vezne
işlerine bakan hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürleri aracılığıyla yerine getirir. Harç
ve vergi tahsili yapılması, yargılama giderlerinin karşılanması amacıyla taraflardan tahsil
edilen paralarının tahsili, emanet para hesabı tutarak giderlerin bu hesaptan yapılması
sağlamak gibi işlemlerin yürütülmesi sağlanır. Vezne yalnızca hukuk mahkemelerinde bulunmaktadır. Ceza mahkemelerinde harcama genel bütçeden karşılanmaktadır.
Kalem hizmetleri bazı idari işleri de kapsamaktadır. Bu hizmetler adalet komisyonları
tarafından yürütülmektedir. Örneğin hamile bir memurun doğum iznine ayrılması, görev
yeri belirleme ve rapor gibi işlemlerinin yürütülmesi idarî hizmetlerdendir.
Yargılama işlemlerinin yürütülmesi için gerekli fiziki şartların sağlanması amacıyla
ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının yapılması ve genel bütçeden ödenek alınması,
maaş hesabı ve ödenmesine yönelik hizmetlerde kalem tarafından yerine getirilmektedir.
Bu hizmetler, idari işler müdürü tarafından yerine getirilir.
Tereke veya emanet memurluğunda bulunan para, kıymetli evrak ve eşya ve suç aletlerini geçici olarak korumaya alır. Mahkeme kararı veya Cumhuriyet savcılarının emir ve
talimatları doğrultusunda muhafaza, müsadere, imha gibi işlemleri yerine getirir. Bu tür
hizmetler yazı işleri müdürleri veya emanet memurları tarafından yerine getirilir.

1. Ünite - Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri
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Özet
Yargılama faaliyetlerinin hızlı ve düzenli şekilde ilerlemesinde “kalem” adı verilen bu büroların faaliyetleri çok önemli
bir yer tutmaktadır. Bu nedenle yargı sistemi içerisinde bulunan bütün birimlerin çalışma düzenleri, görevleri, uygulama
esasları çeşitli mevzuatlar ile düzenlenerek, yargılama faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmiştir. Kalem hizmetlerini daha iyi kavrayabilmek amacıyla Türk
yargı örgütü kısaca incelenmelidir. Yargı, hukuk düzeninin
sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve bireylerin özel haklarının korunması amacında olan kurumdur. Yargılama faaliyetleri ise Anayasa’nın 9. maddesine göre Türk Milleti adına
bağımsız mahkemelerce yerine getirilmektedir. Yargılama
faaliyetleri bir bütün olmakla birlikte, yargılamanın hızlı, uzman şekilde daha iyi yerine getirilmesi amacıyla çeşitli yargı
kollarına ayrılmıştır. Anayasa yargısı, idari yargı ve adli yargı
olmak üzere üçe ayrılmıştır. Anayasa yargısında faaliyetleri

yürüten mahkeme, Anayasa mahkemesidir. Anayasa mahkemesinin en önemli iki görevi; kanun hükmünde kararname
ve TBMM iç tüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımından
uygunluğunun denetlenmesi ile yüce divan sıfatıyla baktığı
işlerdir. İdari yargı, belediye, köy, devlet gibi idari makamların idari eylem ve işlemleri dolayısıyla doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargıdır. Adli yargı, diğer yargı kollarına
girmeyen uyuşmazlıkların çözüldüğü yargı koludur. Genel
yargı kolu olarak da adlandırılabilir. Meydana gelen bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığın çözümü ve bu çözümün kontrol ve
denetimi için oluşturulmuş bir yargı sistemimiz bulunmaktadır. Öncelikle uyuşmazlığın çözümü için ilk derece mahkemelerine başvurulmaktadır. Daha sonra ilk derece mahkemesi kararlarına karşı üst derece mahkemesine başvuru yolu
bulunmaktadır. İstisnaları mevcut olmakla birlikte bu sıraya
uyarak yargılamaya başvurulması gerekmektedir.
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Kendimizi Sınayalım
1. I. İdari Yargı Türk yargı örgütünün bir dalıdır.
II. Anayasa Yargısı Türk yargı örgütünün bir dalıdır.
III. Adli yargı Türk yargı örgütünün bir dalıdır.
IV. Seçim yargısı Türk Yargı örgütünün bir dalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi Türk yargı örgütünün alanlarıyla
ilgili olarak doğrudur?
a. I-II-IV
b. III-IV
c. I-II-III
d. Hiçbiri
e. Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kalem mevzuatlarından biridir?
a. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri
İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmelik
b. Türk Borçlar Kanunu
c. İş Kanunu
d. Türk Medeni Kanunu
e. Türk Ticaret Kanunu
3. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden
biri değildir?
a. Sulh Hukuk mahkemesi
b. Vergi mahkemesi
c. Ağır Ceza mahkemesi
d. Yargıtay
e. İdare Mahkemesi
4. Adalet komisyonu aşağıda belirtilen hangi mahkeme
bünyesinde kurulur?
a. Ticaret Mahkemesi
b. Sulh Hukuk Mahkemesi
c. Ağır ceza mahkemesi
d. Asliye Hukuk Mahkemesi
e. Asliye Ceza Mahkemesi
5. Aşağıdaki belirtilen mahkemelerden hangisi adli yargı ilk
derece özel (ihtisas) hukuk mahkemelerinden biri değildir?
a. Tüketici Mahkemesi
b. Asliye Hukuk Mahkemesi
c. Ticaret Mahkemesi
d. Kadastro mahkemesi
e. İş Mahkemesi

6. Aşağıdakilerden hangisi hem ilk hem son derece mahkemesi sıfatıyla görev yapan mahkemelerden biri değildir?
a. Anayasa Mahkemesi
b. Askeri Yargıtay
c. Yargıtay
d. Ağır Ceza Mahkemesi
e. Danıştay
7. Aşağıdakilerden hangisi kalem hizmetlerinden biri değildir?
a. İş süreçlerindeki veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri
b. Para ve hesap işlemlerin gerçekleştirilmesi
c. Uyuşmazlıkları çözüme bağlamak
d. Dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri
e. Harç hesabı ve tahsili
8. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı üst derece mahkemelerinden biridir?
a. Danıştay
b. Yargıtay
c. Askeri Yargıtay
d. İdare Mahkemesi
e. Vergi Mahkemesi
9. Aşağıdakilerden hangisi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli mahkemedir?
a. Asliye Ticaret Ma hkemesi
b. Uyuşmazlık Mahkemesi
c. Yargıtay
d. Danıştay
e. Ağır Ceza Mahkemesi
10. Aşağıdakilerden hangisinde idari yargı ilk derece mahkemeleri bir arada verilmiştir?
a. İdare Mahkemesi- Danıştay
b. Bölge İdare Mahkemesi- Vergi Mahkemesi
c. İdare Mahkemesi- Vergi Mahkemesi
d. Asliye Hukuk Mahkemesi- Vergi Mahkemesi
e. İdare Mahkemesi- Asliye Ceza Mahkemesi

1. Ünite - Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c

2. a
3. d
4. c
5. b
6. d
7. c
8. a
9. b
10. c

Yanıtınız yanlış ise “Genel Olarak Yargılama Faaliyetleri ve İlgili Mevzuat” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı ve İlgili Mevzuat” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Genel Olarak Mahkemeler ” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adalet Komisyonu” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Genel Olarak Mahkemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Türk Yargı Sisteminde Kalem
Hizmetleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı Üst Derece Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “ Uyuşmazlık Mahkemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Anayasa yargısında temel kalem mevzuatı olarak adlandırabileceğimiz mevzuatlar; Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Anayasa Mahkemesi
İç Tüzüğü.
Sıra Sizde 2
Anayasa Yargısı, Adli Yargı ve İdari Yargı olmak üzere temel
olarak 3’e ayrılmıştır.

Sıra Sizde 3
Hukuk ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza
Mahkemeleri; asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri olarak
ayrılır. Hukuk mahkemeleri öncelikle özel ve genel mahkemeler olarak bir ayrıma uğrar. Genel mahkemeler, özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm özel hukuka ilişkin
uyuşmazlıkları çözmekle görevlidirler. Genel mahkemeler;
Asliye Hukuk Mahkemesinden oluşmaktadır. Özel Mahkemeler ise Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Asliye
Ticaret Mahkemesi, İş Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi ve İcra
Mahkemesidir.
Sıra Sizde 4
Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’dır.
Sıra Sizde 5
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Yazı işleri personelinin kimler olduğunu bilecek,
Yazı işleri personelin görevlerinin neler olduğunu açıklayabilecek,
Yazı işleri personeli arasındaki görev dağılımını açıklayabilecek,
Yazı işleri personelinin denetim ve sorumluluğunu ifade edebilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
• Yazı İşleri Personeli
• Yazı İşleri Müdürü
• Zabıt Kâtibi

• İdari İşler Müdürü
• Mübaşir
• Denetim

İçindekiler
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Yazı İşleri Personeli ve Görevleri

• GİRİŞ
• YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ
• İDARİ YARGI İLK DERECE
MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ PERSONELİ
VE GÖREVLERİ
• BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ YAZI
İŞLERİ PERSONELİ VE GÖREVLERİ
• DİĞER PERSONELLER VE GÖREVLERİ
• BÖLGE İDARE MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ
PERSONELİ VE GÖREVLERİ
• DİSİPLİN SORUMLULUKLARI
• CEZAİ SORUMLULUĞU
• HUKUKİ SORUMLULUĞU
• YAZI İŞLERİ PERSONELİNİN DENETİMİ

Yazı İşleri Personeli ve
Görevleri
GİRİŞ

Yargılama hizmetlerinin hızlı ve düzgün bir şekilde ilerlemesi, yazı işleri personelinin görevlerini iyi bilerek eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi yoluyla olur. Hâkimlerin, savcıların en büyük desteği ve çalışma arkadaşları yazı işleri personelidir. Yazı işleri hizmetleri,
idari işler, yazı işleri, bilgi işlem ve diğer müdürlüklerin işlemleri ile yürütülmektedir. Bu
hizmetler yazı işleri müdürünün yönetiminde kalemde görevlendirilen zabıt kâtipleri,
memurlar ve mübaşirler ve işlerin devamı için gerekli fiziki ve teknik koşulları oluşturacak diğer personeller aracılığıyla yürütülür. Diğer personeller idari işler müdürü, bilgi
işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni ve hizmetlidir. Teknolojik gelişmelerin
yargıda kullanılmasıyla, yargılama işlemlerinin ilerleyişi ve usulü önemli değişimler geçirmiş, bu değişimleri yakalamak ve oluşturulan internet sistemlerinin devamı açıdan yeni
personellere ihtiyaç duyulmuştur. Teknik işleri yerine getiren bu personel grubunu da
diğer personeller başlığı altında inceleyeceğiz. Özellikle Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP)
kullanımı sayesinde hem yazı işleri personelinin, hem de sistemin sorunsuz bir şekilde
ilerlemesiyle görevli teknik personelin görevlerini ifa etme şekli değişmiş bulunmaktadır.
Adli yargı, idari yargı ve anayasa yargısında yazı işleri personeli ve görevleri, tek tek
incelenecektir. Genel itibariyle yazı işleri personelinin görevleri ortak olsa da, adli yargı da
hukuk ve ceza yargılaması arasında ilkesel ve usul açısından farklılık bulunması sebebiyle
bu farklı noktalara da dikkat çekilecektir. Ceza yargılamasında ifade alma, yer gösterme,
otopsi, suç eşyasının müsaderesi gibi suça yönelik olan ve medeni yargı (hukuk mahkemelerinde görülen yargılama) da bulunmayan bazı işlemlerin yapılmasına yönelik işlemler
bulunmaktadır. Bunun gibi hukuk yargılamasında giderler taraflarca karşılandığı halde
ceza yargılamasında giderler devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle harç hesabı,
teminat iadesi, gider avansı iadesi, vezne işlemleri gibi işlemler ceza yargılamasında bulunmadığından ceza mahkemesi yazı işleri personelinin görevleri ile hukuk mahkemesi
yazı işleri personelinin görevleri arasında farklılık bulunmaktadır. Bu farklılıklara dikkat
çekilerek konunun daha iyi pekişmesini sağlamak ortak ve farklı noktaları görmek amacıyla ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri yazı işleri personelinin görevleri tek tek
incelenecektir. İdari yargı ve adli yargı arasında da yargılama usulleri açısından farklılıklar
bulunması sebebiyle ayrıca incelenecektir. Anayasa yargısında yazı işleri hizmetlerini yürüten personelin kimler olduğunu da öğrendikten sonra yazı işleri personelinin denetim
ve sorumluluğunu da inceleyip ünitemize son vereceğiz.
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YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ
Genel Olarak Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi

Yazı işleri hizmetleri, idari işler, yazı işleri, bilgi işlem ve diğer müdürlüklerin işlemleri ile
yürütülmektedir. Bu hizmetler yazı işleri müdürünün yönetiminde kalemde görevlendirilen zabıt kâtipleri, memurlar ve mübaşirler ve işlerin devamı için gerekli diğer işlemleri
gerçekleştiren diğer personeller aracılığıyla yürütülür. Diğer Personeller idari işler müdürü, bilgi işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni ve hizmetlidir. Kalem hizmetlerinin neler olduğu, görevli personelin kimler olduğu, personelin görevleri, tutulması
gereken kayıtlar ve usulü genel itibariyle Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine
Dair Yönetmelik, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünde bulunmakla birlikte ünite 1’de belirtmiş olduğumuz diğer
mevzuatlardan da yararlanmak suretiyle açıklayacağız. Bu personellerin görevlerini adli
yargı kalem personeli ve görevleri, idari yargı kalem personeli ve görevleri, anayasa yargısı
kalem personeli başlıkları altında inceleyeceğiz.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Yazı İşleri Personeli ve
Görevleri

Adli yargı kalem personeli, görevleri ve tutulacak kayıtları belirlemek adına temel kaynağımız Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları
İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik olacaktır. Ancak ceza ve
hukuk yargılamasında farklı yargılama usulleri, tutulacak kayıtların farklılığı açısından ve
zihnimizde görevlerin daha net oturmasını sağlamak amacıyla hukuk ve ceza yargılaması
olarak ikiye ayırmak suretiyle inceleyeceğiz.

Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Personeli Görevleri

Adli yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yazı işleri müdürlüğü,
idarî işler müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler bulunur. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli
ve diğer görevliler bulunur. İdarî işler ve bilgi işlem müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer
müdürlük hizmetleri, ilgili müdür ve onun yönetimindeki bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur ve diğer görevliler ile gerektiğinde görevlendirilen zabıt kâtibi
tarafından yürütülür. Yazı işleri hizmetleri ilgisine göre başkan, daire başkanı ya da hâkim
denetimi altında, ilgili yazı işleri müdürü ile onun yönetimindeki zabıt kâtibi, memur,
mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür.
Kalem hizmetlerini yerine getiren personeller kimlerdir?

1

Hukuk Mahkemesinde Yazı İşleri Müdürünün Görevleri

Yazı işleri müdürünün görevleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve Bölge Adliye ve
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’te düzenlenmektedir. Özellikle Hukuk Muhakemeleri Kanununda yazı işleri müdürüne bazı özel görevler yüklendiğinden HMK çerçevesinde yazı işleri müdürünün görevlerinin ne olduğu ayrıca incelenmeye çalışılmıştır.
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî
ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, Hukuk Muhakemeleri Kanu-

2. Ünite - Yazı İşleri Personeli ve Görevleri

nu Yönetmeliği’ ni yürürlükten kaldırmıştır. Bu nedenle biz yazı işleri müdürünün görevlerini Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları
İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’i esas alarak anlatacağız.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yazı işleri müdürünün görevleri şunlardır:
• 38. maddeye göre hâkimi reddeden tarafın red dilekçesini ve red dilekçesine karşı
tarafın cevabını ve eklerini, dosya ile birlikte reddi istenen hâkime vermek hâkim
dilekçe ve eklerini inceledikten sonra ret talebini incelemeye yetkili merciine gönderilmek üzere evrak teslim almak,
• 158. maddeye göre mahkeme tutanaklarının tamamının veya bir kısmının taraflarca veya fer’i müdahilce istenmesi durumunda söz konusu örneklerin mahkemenin
mührü basıldıktan sonra aslına uygun olduğunu imza ile onaylamak,
• 159. maddeye göre dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe belgenin
havalesini yapmak,
• 216. maddeye göre elindeki belgenin aslını mahkemeye veren tarafın mahkemeden belgenin geri verilmesi talebinin kabul edildiği hâllerde söz konusu belgenin
aslına uygun olduğu imzası ile onamak,
• 301. maddeye göre hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, nüshalarını taraflardan her birine makbuz karşılığında vermek ve
bir nüshasını da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ etmek,
• 372. maddeye göre Yargıtay’ın bozma kararları ile onama kararlarını derhâl taraflara tebliğ etmek,
• 393. maddeye göre mahkeme, kararında belirtmek suretiyle ihtiyati tedbir kararının uygulanmasında yazı işleri müdürünü görevlendirebilir.
• 445. maddeye göre elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde
tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirterek imzalamak ve mühürlemektir.
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları
İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’e göre yazı işleri müdürünün görevleri şunlardır:
• Mahkeme yazı işlerini denetlemek,
• Talep hâlinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamak,
• Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme işlemlerini yapmak,
• Zabıt kâtipleri arasında iş bölümü yapmak,
• Dava dilekçesini ve havalesi gereken evrakı havale etmek,
• Yönetimi altında bulunan zabıt kâtipleri ve diğer memurları yetiştirmek,
• Hukukî başvuru veya kanun yolları incelemesi için dosyayla ilgili gerekli işlemleri
yapmak ya da yaptırmak,
• Bilirkişilere fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yerine getirmek.
• Harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yapmak,
• Dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak,
• Yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmek,
• Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak,
• Teminatın iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yerine getirmek,
• Mevzuattan kaynaklanan, başkan veya hâkim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yazı işleri müdürü, kalemdeki işlerin düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak, gecikmesini
önlemekle görevlidir. Aksi takdirde, işleyişin aksamasından kaynaklı sorumluluğu bulunmaktadır.
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Hukuk Mahkemelerinde Zabıt Kâtibi ve Görevleri

Zabıt kâtipleri kalemde yazı işleri müdürüne bağlı olarak çalışan kalem personelidir. Adli
yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemesinde görevli zabıt kâtiplerinin görevleri Bölge
Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte sayılmıştır. Buna göre görevleri
şunlardır;
• Duruşma ve keşiflere katılmak, başkan veya hâkim tarafından yazdırılanlar ile
doğrudan yazılmasına izin verilen beyanları tutanağa yazmak,
• Ara kararları yerine getirmek,
• Gerekçeli kararları başkan veya hâkimin bildirdiği şekilde yazmak,
• Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek,
• Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak,
• Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek,
• Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak,
• Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak,
• Dizi pusulası düzenlemek,
• Mevzuattan kaynaklanan, başkan veya hâkim ya da yazı işleri müdürünün vereceği
diğer görevleri yerine getirmek.
HMK m.45 zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi halini düzenlemiştir. Buna göre hâkimin
yasaklılığı ve reddini düzenleyen 34. ve 36. maddelerde düzenlenen sebeplerden dolayı
zabıt kâtipleri hakkında da ret talebinde bulunulabilir. Yasaklılık halleri ile ret halleri arasındaki fark, yasaklılık hallerinde taraflar talep etmese bile, zabıt kâtibi mutlaka çekilmek
zorundadır. Ayrıca yasaklılık hallerini taraflarda her zaman ileri sürebilir. Ret hallerinde
ise taraflar belirli bir süre içerisinde (öğrenmeden sonra ilk oturumda) bu ret hallerini
ileri sürmeleri gerekir. Aksi halde bir daha ileri süremezler. Ayrıca ret halleri kanunda
sayılan haller ile sınırlı değildirler.
HMK madde 34’e zabıt kâtibinin yasaklılık halleri şunlardır;
• Zabıt kâtibinin kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada, (bir zabıt kâtibi kendisini ilgilendiren bir davada zabıt kâtipliği yapamaz, örneğin kendisinin alacaklı olduğu bir davanın zabıt kâtipliğini yürütemez)
• Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında, kendisi veya eşinin altsoy
veya üstsoyunun davasında, kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı
kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında, nişanlısının davasında, (örneğin zabıt kâtibi eşinin, boşanmış eşinin, amcasının, dayısının, teyzesinin, halasının
veya eşinin aynı derecede yakın akrabasının işlerinde zabıt kâtipliği görevini yerine
getiremez).
• İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada zabıt kâtibinin görev yapması yasaklılık halidir.
HMK 36. maddede red sebepleri şu şekilde sayılmıştır;
• İki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması,
• Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması,
• Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla
hareket etmiş olması,
• Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması,
• Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunmasıdır.
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Ret talebi, zabıt kâtibinin görev yaptığı mahkeme tarafından karara bağlanır. Bu konuda verilecek kararlar kesindir. Zabıt kâtibi 34. maddedeki sebepleri bildirerek görevden çekinebilir. Bu hâlde gereken karar, görev yaptığı mahkeme tarafından verilir. Zabıt
kâtibinin aynı işte hâkim ile birlikte reddi veya çekinmesinin istenmesi hâlinde, hâkim
hakkında ret veya çekinmeyi inceleyecek olan merci, her ikisi hakkında karar verir.

Hukuk Mahkemelerinde Mübaşirin Görevleri

Mübaşir, kalem hizmetlerinin hızlı ve düzgün ilerlemesinde çok önemli bir yere sahiptir.
Mübaşirin görevleri de, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte şu
şekilde sayılmıştır;
• Kâtip tarafından hazırlanan ve duruşması yapılacak dosyaları incelenmek üzere
duruşma gününden önce hâkime götürmek,
• Günlük duruşma listesini yapmak ve görülebilecek bir yere asmak,
• Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek,
• Duruşmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak,
• Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında izlenmesi gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak,
• Müzekkereler ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere
posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek,
• Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak,
• Başkan veya hâkimin uygun bulduğu kişilerin dosyadan fotokopi almasına yardımcı olmak,
• Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek,
• Arşive gitmesi gereken dosyalar ile arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin
işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak,
• Fizikî ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak,
• İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek,
• Başkan, hâkim ve yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Personeli Görevleri

Ceza hukukunda yargılama usulleri, maddi gerçeğe ulaşma amacı ve hâkim olan ilkeler bakımından medeni yargı (hukuk mahkemeleri) ile farklılık göstermektedir. Örneğin
medeni yargıda delillerin davanın taraflarınca sunulması gerekirken, ceza mahkemesi bu
araştırmayı kendi yapar. Bu nedenle medeni yargıda kişi kendini haklı kılan sebepleri
mahkemeye sunmadığı sürece mahkeme bu sebepleri kendisi araştırmak suretiyle maddi
gerçeğe ulaşma amacını taşımaz. Ancak ceza mahkemesinde kişi kendisinin suçlu olduğunu söylemesi durumunda dahi mahkemenin maddi gerçeğe ulaşma amacı bulunmaktadır. Mahkemeler arasındaki bu usuli ve ilkesel farklılıklar dolayısıyla kalem personelleri
arasında da bazı görev farklılıkları bulunmaktadır. Ancak genel itibariyle görevler aynıdır.
Bu nedenle tekrar incelemek yerine sadece aralarındaki farkları belirtmekle yetineceğiz.

Ceza Mahkemelerinde Yazı İşleri Müdürünün Görevleri

Ceza mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan yazı işleri müdürünün
görevleri hukuk mahkemelerinde görev yapan yazı işleri müdürü ile aynıdır. Ancak hukuk yargılaması ile ceza yargılaması arasındaki bazı farklılıklardan dolayı iki yazı işleri
müdürünün görevleri temel olarak aynı olmakla birlikte bazı farklılıklar söz konusu olabilmektedir;
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Ceza mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün hukuk mahkemelerindeki yazı işleri
müdürünün görevlerinden farklı görevleri şunlardır;
• Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak,
• Kesinleştirme işlemlerini yapmak, doğruluğunu kontrol ettikten sonra kesinleşen
infaz evrakını ve tali karar fişini derhâl düzenleyerek Cumhuriyet başsavcılığına
verilmek üzere mahkeme başkanı veya hâkimin onayına sunmak,
• Müsaderesine veya iadesine karar verilerek kesinleşen hükme konu eşyalar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktır.
Hukuk mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün ceza mahkemelerindeki yazı işleri
müdüründen farklı görevleri ise şunlardır;
• Harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yapmak,
• Teminatın iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yerine getirmek,
• Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan kaynaklanan görevleri yerine getirmek,

2

Ceza mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün hukuk mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün görevlerinden farklı görevleri nelerdir?

Ceza Mahkemelerinde Zabıt Kâtibinin Görevleri

Ceza mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan zabıt kâtibinin görevleri
hukuk işlerinde görevli zabıt kâtibinin görevleri ile aynıdır. Ancak hukuk yargılaması ile
ceza yargılamasının göstermiş olduğu özellikler nedeniyle bazı farklar bulunmaktadır. Zabıt kâtiplerinin asli görevi olan duruşmada işlemlerde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve
imzalamak görevine ek olarak ceza yargılamasında zabıt kâtipleri ayrıca ifade alma, keşif,
otopsi, ölü muayenesi ve yer gösterme gibi işlemlerde de hazır bulunarak tutanağı yazmak
ve imzalamakla görevlidir.

Ceza Mahkemelerinde Mübaşirin Görevleri

Ceza mahkemelerinde görev yapan mübaşirlerin görevleri hukuk işlerinde görevli mübaşirlerin görevleri ile aynıdır. Ancak Cumhuriyet başsavcılıklarında mübaşir bulunmamaktadır. Çünkü mübaşirin asıl görevi duruşma düzeni ile ilgilidir. Cumhuriyet başsavcılıklarında duruşma yapılmadığından buradaki diğer işlemler yazı işleri müdürü ve zabıt
kâtipleri tarafından yerine getirilir.

İDARİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ
PERSONELİ VE GÖREVLERİ

İdari yargı, dosyaların ve işlemlerin genel itibariyle dosya üzerinden ilerlediği, talep halinde ve özel durumlarda duruşma yapıldığı yargılama sistemidir. İdari yargıda kalem personelinin görev ve sorumluluklarını Bölüm 1’de “ İdari Yargı ve İlgili Mevzuat” başlığında
saymış olduğumuz mevzuatlardan öğrenmekteyiz. Genel itibariyle Adli yargı hukuk mahkemelerinde görev yapan kalem personeli ve görevleriyle çok benzer görevlere sahiptirler.
Mahkemelerin yazı işleri bir bütündür. Bölge idare mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, adalet komisyonunda ve mahkemelerde bir yazı işleri müdürü, yeterli sayıda zabıt
kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler bulunur.

İdari Yargı Yazı İşleri Müdürünün Görevleri

İdari yargı yazı işleri müdürünün görevleri hukuk mahkemesindeki yazı işleri müdürünün görevleri ile aynıdır. Tek fark olarak, mühür ve beratın muhafazasını sağlamak görevi
hukuk yargılamasındaki yazı işleri müdürünün görevleri arasında sayılmamıştır.

2. Ünite - Yazı İşleri Personeli ve Görevleri

İdari Yargı Zabıt Kâtibinin Görevleri

İdari yargıdaki zabıt kâtibinin görevleri hukuk muhakemesindeki zabıt kâtibinin görevleri
ile aynıdır. Bu nedenle hukuk muhakemesinde zabıt kâtibinin görevlerini tekrar okumanız yeterlidir.

İdari Yargıda Mübaşirin Görevleri

İdari yargıda mübaşirin görevleri hukuk yargılamasındaki mübaşirin görevleri ile aynıdır.
Bu nedenle hukuk yargılamasındaki mübaşirin görevlerini yeniden okumanız yeterlidir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ PERSONELİ VE
GÖREVLERİ

Bölge adliye mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet başsavcılığında ve adalet komisyonunda birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılığında ayrıca bir idarî
işler müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler bulunur.
Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve
diğer görevliler bulunur. İdarî işler ve bilgi işlem müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer
müdürlük hizmetleri, Cumhuriyet başsavcısının denetimi altında, ilgili müdür ve onun
yönetimindeki bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur ve diğer görevliler
ile gerektiğinde görevlendirilen zabıt kâtibi tarafından yürütülür. Yazı işleri hizmetleri ilgisine göre başkan, daire başkanı ya da Cumhuriyet başsavcısının denetimi altında, ilgili
yazı işleri müdürü ile onun yönetimindeki zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer
görevliler tarafından yürütülür. Başkanlar kurulu yazı işleri hizmetleri; başkanın denetimi
altında, başkanlık yazı işleri müdürü ve onun yönetimindeki memur ve diğer görevliler
tarafından yürütülür.

Bölge Adliye Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün Görevleri
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak,
Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü
tedbiri almak,
Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve
Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak,
Fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak,
Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak,
1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını
sağlamak,
Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve
buna ilişkin işlemleri yapmak,
Yargılamanın bulunduğu aşamaları yerine getirmek,
Hukuk dairelerinde talep hâlinde, ceza daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve komisyonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak,
Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP
ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve
diğer gerekli işlemleri yapmak,
Kesinleştirme işlemlerini yapmak,
Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirine sunmak,
Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak,
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•
•

Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak,
Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı,
Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bölge Adliye Mahkemesi Zabıt Kâtibinin Görevleri
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak,
Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek,
Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve
Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak,
Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak,
Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak,
Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak,
Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile
yazarak imzalamak,
Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak,
Her türlü tebligat evrakını hazırlamak,
Dizi pusulası düzenlemek,
Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek,
İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak,
Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı,
Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Bölge Adliye Mahkemelerinde Mübaşirin Görevleri
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce
incelenmek üzere daire başkanı, üye veya Cumhuriyet savcısına götürmek,
Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma
listesini görülebilecek bir yere asmak,
Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak,
Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak,
Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak,
Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek,
Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere
posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek,
Daire başkanı veya üyenin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak,
Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri
yapmak ve arşivi düzenli tutmak,
Fizikî olarak sunulan evrakı tarama işlemi tamamlandıktan sonra en kısa sürede
dosyasına düzenli bir şekilde takmak,
İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek,
Mevzuattan kaynaklanan veya daire başkanı, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

2. Ünite - Yazı İşleri Personeli ve Görevleri

DİĞER PERSONELLER VE GÖREVLERİ

Kalem içerisinde işlemler, yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi ve mübaşir tarafından yürütülürken, bu işlemlerin devamı için gerekli fiziksel, teknik ve diğer şartların sağlanmasından
görevli personeller de bulunmaktadır. Bu personeller; İdarî işler ve bilgi işlem müdürü
bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni ve hizmetlidir.

İdari İşler Müdürü
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

İdari işler müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır;
İdarî işler müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
Bölge adliye mahkemesinin ve mahkemelerin her türlü alım, satım, hesap, maaş ve
diğer ödemeler ile ilgili işlemlerini yapmak,
Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım ve onarım işlerini yaptırtmak,
Bölge adliye mahkemesinde görev yapan şoför, teknisyen ve yardımcı hizmetler
sınıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlamak,
Yemekhane hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak,
Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmek,
Posta masraflarının aylık kontrolünü yapmak,
Yönetimi altında bulunan memurlar ve hizmetliler arasında iş bölümü yapmak,
Yönetimi altında bulunan memurları ve hizmetlileri yetiştirmek,
Kütüphanenin sevk ve idaresini yapmak,
Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bilgi İşlem Müdürü

Bilgi işlem müdürünün görevleri şunlardır;
• Bilgi işlem müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
• UYAP, SEGBİS ve diğer bilgi işlem sistemlerinin eksiksiz ve verimli bir biçimde
çalışmasını sağlamak,
• İş analizleri yapmak ve iş süreçlerini tanımlayarak, bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak,
• Bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni ve diğer görevlilere gelişen bilişim
teknolojileri çerçevesinde işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak,
• İhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin, doğru bir
şekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak,
• Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip ederek sorunları gidermek,
• Yapılacak işlerin plânlanması ve yapılan işlerin denetlenmesi için periyodik olarak
ve ayda en az bir defa olmak üzere UYAP birim sorumlularına ve birim amirlerine
sunulmak üzere faaliyet raporu hazırlayarak uygun görülmesi durumunda üst birimlere iletmek,
• Birim internet sitelerinin güncellenmesini ve kontrolünün yapılmasını sağlamak,
• UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüş, öneri ve sorun
bildirimlerini izleyerek Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
• Bilişim ağları sistemlerinin kurulması, kurulu sistemlerin işletimi ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak,
• Göreve yeni başlayan personelin, UYAP ve ilk kullanıcı eğitimlerinin sağlıklı olarak verilmesine ilişkin süreçleri takip etmek,
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•
•
•
•

UYAP SMS Bilgi Sistemi, Vatandaş Portal gibi kamu yararına oluşturulan servislerin etkin kullanılması için süreçleri takip etmek ve tanıtımını yapmak,
Bilgi işlem donanımları envanter kayıtları bildirimlerini takip etmek,
Göreve başlayan ve ayrılan personele verilecek veya iptal edilecek yetkilerin denetim ve kontrolünü yapmak,
Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bilgi İşlem Şefi

Bilgi işlem şefinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
• Bilgi işlem müdürünün verdiği görevleri yapmak,
• Verilen bilgi işlem hizmetlerini denetlemek,
• Yönetimi altında bulunan personelin gelişen bilişim teknolojileri çerçevesinde yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak,
• İhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin doğru bir
şekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak,
• Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip etmek veya bilgi işlem müdürüne bu
hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
• UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüş, öneri ve sorun
bildirimlerini rapor hâlinde bilgi işlem müdürüne iletmek,
• Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı ya da bilgi işlem müdürü
tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Teknisyen

Teknisyenin görev ve sorumlulukları şunlardır:
• Birimindeki bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar ağı (network) altyapısını
çalışır hâlde tutmak için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
• Bilgisayar sistemlerinde meydana gelecek arızaların giderilmesi için gerekli ilk müdahaleyi yapmak ve kullanıcılardan gelecek destek taleplerini kısa sürede karşılamak,
• Birimdeki hizmetlerin daha hızlı ve verimli hâle getirilmesine ilişkin çalışmalar
yapmak ve bilgi işlem müdürüne rapor etmek,
• Kullanıcı bilgisayarlarına yapılacak işletim sistemi yüklemelerini veya program
yüklemelerini prosedürler dâhilinde yapmak,
• Bilgisayar ve yan donanımlarında meydana gelen arızalara ilk elden ve öncelikli olarak müdahale etmek, arızanın niteliğini tespit ederek, ilgili prosedürü uygulamak,
• Yüklenici firmalarca yılda en az bir defa yapılması gereken periyodik bakımları
yaptırmak, yapılan bakımları takip ederek gerekli kayıtları tutmak, garantisi biten
cihazlarda gerekli periyodik bakım ve temizleme işlemlerini yapmak,
• UTP data kabinetlerini, UPS elektrik panolarını ve bunların bulunduğu odaları
rutubet oluşmayacak şekilde belli aralıklarla havalandırmak, temizlemek, tozunu
almak, kabinetin üst tarafındaki fanların istenilen şekilde çalışması için gerekli periyodik kontrolleri en az haftada bir defa yapmak,
• Data kabinetleri ve elektrik panolarını ve bunların bulundukları odaları güvenlik
açısından kilitli tutmak ve anahtarlarına her an ulaşılabilmesi için gerekli tedbirleri
almak, giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak,
• Kabinet odalarının temiz tutulmasını, elektronik aletlere zarar verebilecek her türlü toz ve nem üretecek malzemelerin buralara konulmamasını ve depo amacıyla
kullanılmamasını sağlamak,
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•

•

•

Birimdeki UTP data ve UPS elektrik hatlarındaki yer değişikliği veya yeni ilaveleri
takip etmek, data ve UPS hatlarının etiket numaralarına göre hangi odalara gittiğini ve özellikleri ile hangi data hattının aktif olduğunu gösteren listeleri kabinet
ve pano içerisinde şeffaf dosyalarda her an ulaşılabilir vaziyette güncel ve yedekli
olarak muhafaza etmek,
Sadece masaüstü bilgisayar ve monitörleri beslemesi için gönderilen kesintisiz güç
kaynaklarına yazıcı, tarayıcı ve diğer yan donanımların bağlanmaması için gerekli
önlemleri almak,
Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı, bilgi işlem müdürü ya da
bilgi işlem şefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar işletmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:
• UYAP Bilişim Sistemi, SEGBİS ve diğer alt uygulamaların çalışmasını sağlamak,
• Birimlerde tüm işlerin UYAP üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak,
• UYAP ekranları ile ilgili sorunların çözümünü sağlamak, gerekli müdahaleleri
yapmak, bu konularla ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
• UYAP Bilişim Sistemi ve alt modülleri uzaktan eğitim süreçlerinin tamamlanmasında gerekli işlem ve bildirimleri yapmak, haricen istenilen bilgi taleplerini karşılamak,
• Modüllerindeki gelişmeleri takip edebilmeleri açısından modül ve meslek bazlı e‒
posta gruplarına üye olmalarını ve e‒posta adreslerini sürekli kontrol etmelerini
teşvik etmek,
• UYAP ekranları ile ilgili yeni önerileri tespit etmek ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
• UYAP ve diğer uygulamalardan gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,
• Bağlı bulunduğu birimde göreve başlayan personele UYAP ekranlarında gerekli
yetkilerin verilmesine, görevden ayrılan personelin iş listelerinin temizlenmesine
ve akabinde yetkilerin iptaline ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,
• Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı, bilgi işlem müdürü ya da
bilgi işlem şefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hizmetli

Hizmetlinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
• Bölge adliye mahkemesine ve mahkemelere ait alanları düzenli ve temiz hâlde
tutmak,
• Mübaşirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yardımcı olmak,
• Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı,
Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
Yazı işleri ve idarî işler müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri müdürlükte
görevli personele devredemez.
Kalem hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi amacıyla gerekli fiziksel ve teknik
koşulları sağlamak ile görevli personel hangileridir?
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BÖLGE İDARE MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ PERSONELİ VE
GÖREVLERİ

İdari yargıda, ilk derece mahkemeleri ile bölge idare mahkemesi yazı işleri personelinin
görevleri aynıdır. Bu nedenle Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönetmelik, idari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri yazı işleri
personeli ve görevlerini ortak bir şekilde düzenlemiştir. Bölge idare mahkemesi yazı işleri
personeli ve görevleri için idari yargı ilk derece mahkemesi yazı işleri personeli ve görevleri konusuna bakınız.

Yargıtay Yazı İşleri Personeli ve Görevleri

Bürolarda, bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar yazı işleri müdür yardımcısı, memur, kâtip,
mübaşir ve odacı bulunur. Büro işleri bir bütün olup, bağlı oldukları Birinci Başkan, daire
başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının direktifiyle yazı işleri müdürünün yönetim, gözetim ve denetiminde kalem personeli tarafından yürütülür.

Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri
Yazı işleri müdürlerinin görevleri şunlardır:
• Birinci Başkanlıkta Birinci Başkan, dairelerde daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Başsavcısının uygun görmesiyle yazı işleri
müdür yardımcısı, kâtipler ve diğer büro personeli arasında iş bölümü yaparak bu
konuda düzenlediği iş bölümü çizelgesini amirine onaylatıp özel kartonda saklamak ve hizmetlerin bu iş bölümü çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak,
• Görevin vaktinde ve gereği gibi yerine getirilip getirilmediğini izlemek, göreceği
aksaklıkları ve alınması gerekli tedbirleri zamanında âmirlerine bildirmek,
• Herhangi bir nedenle kısımlardan birinde meydana gelen iş birikiminin giderilmesini sağlamak için o kısımda çalışmayan diğer personeli görevlendirmek,
• Büro personelinin hizmet gereklerine göre yetiştirilmesini sağlamak,
• Büro personelinin hizmete devam durumunu denetlemek,
• Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek Birinci Başkanlığa gönderilmek üzere âmirine sunmak,
• Mahkeme dosyaları içinde gelen veya mahallinden celp edilen kıymetli evrak ve
belgelerle büronun bağlı bulunduğu daire amirince gerekli görülen sair evrakı kasada saklamak,
• Âmirleri tarafından verilen diğer hizmetleri yerine getirmek.

Yazı İşleri Müdür Yardımcılarının Görevleri
Yazı işleri müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
• Yazı işleri müdürlüğünün açık veya müdürün izinli yahut özürlü bulunması halinde kıdem sırasına göre ona vekillik etmek,
• Büro işlerinin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak,
• Yapılan iş bölümüne göre kendi kısmının âmiri olarak işlerin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
• İş bölümüne göre kendisine verilen görevleri ve işleri yapmak.

Diğer Personelin Görevleri

Büro işlerinde birikime yer verilmeden işlerin zamanında ve düzenli olarak yapılması,
işi biten dosyaların mahalline gönderilmesi, buralardaki defterlerin, kartonların ve diğer
kâğıtların temiz ve düzenli şeklide tutulması ve saklanması, bütün büro personelinin or-
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tak görevidir. Bunların gereği gibi yapılmamasından asıl görevli ile birlikte kendi kısmıyla
ilgili bulunmak kaydıyla yazı işleri müdürü ve yazı işleri müdür yardımcıları da sorumludurlar.

Anayasa Yargısında Görevli Kalem Personeli

Anayasa yargısında görevli kalem hizmetleri personeli Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. Maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre
görevli personel; yazı işleri müdürü, idarî ve mali işler müdürü, personel müdürü, yayın
ve halkla ilişkiler müdürü, dış ilişkiler müdürü, strateji geliştirme müdürü, teknik hizmetler müdürü, özel kalem müdürüdür. Mahkeme görevlerini yerine getirirken hukuki,
idari ve mali alanlarda çalışmak üzere yeterli sayıda personel istihdam eder. Bu personel
hakkında 657 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Personelin
ataması Genel Sekreterin önerisi üzerine Başkan tarafından yapılır.
Anayasa yargısında görevli personel hangileridir?

Yazı İşleri Personelinin Sorumluluğu

Yazı işleri personeli görevinin önemi ve hassasiyeti gereği disiplin, cezai ve hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesi gereğince, Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren
durumlar sayılmıştır.

DİSİPLİN SORUMLULUKLARI
Uyarma

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
• Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
• Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek
veya düzensiz davranmak,
• Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini
terk etmek,
• Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
• Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
• Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
• Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
• Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
• Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

Kınama

Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama
cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
• Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,
• Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
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Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
İş arkadaşlarına, maiyetindeki personeli ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
Verilen emirlere itiraz etmek,
Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden
olmak,
Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

Aylıktan Kesme

Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
• Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili
resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
• Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
• Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
• Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
• Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
• Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
• İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,
• Toplu müracaat veya şikâyet etmek,
• Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
• Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması

Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
• Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
• Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,
• Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
• Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
• Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
• Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
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Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din
ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda
bulunmak,
Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak
veya bunları tehdit etmek,
Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum
ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

Devlet Memurluğundan Çıkarma

Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
• İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya
bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek ve yardımda bulunmak,
• Yasaklanmış her türlü yayını ve siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,
bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
• Siyasi partiye girmek,
• Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
• Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev
veya emirleri yapmamak,
• Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
• Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici
hareketlerde bulunmak,
• Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
• Siyasi ve ideolojik eylemlerden aranılanları görev mahallinde gizlemek,
• Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum
ve davranışlarda bulunmak,
• 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

CEZAİ SORUMLULUĞU

Yazı işleri personelinin cezai sorumluluğu, memurlara yönelik Türk Ceza Kanunu’nda
belirli suçlar kapsamında düzenlenmektedir. Buna göre Türk Ceza Kanunu m. 247’ ye
göre zimmet suçu, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve
gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu
görevlisi tarafından işlenmektedir. Bu suçu işleyen kamu görevlisi beş yıldan on iki yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Zimmet
suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde,
verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.
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Yazı işleri personelinin cezai sorumluluğunu doğuran diğer bir durum irtikâp suçunun işlenmesidir. TCK m. 250’ ye göre, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına
bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin
gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur
hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir. Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle
gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu
yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. İrtikap
edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak,
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. TCK 251. maddeye
göre zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü
kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. Denetim görevini
ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi,
üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

HUKUKİ SORUMLULUĞU

Memurlar görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, Devlet malını korumak ve her an
hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almakla görevli ve sorumludurlar. Memurlar, bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararları
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi,
Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelikte belli edilen
usul ve esaslar uyarınca tazminle mükelleftirler. Bu Yönetmelik memurların kasıt, kusur,
ihmal ve tedbirsizlik sonucu idareye verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevleri ile ilgili olarak kişilerin uğradıkları zararlarının nevi ve miktarlarının tespiti, takibi,
amirlerin sorumlulukları, yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Memurun kasıt, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin malca uğradığı zararın ilgili
tarafından rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğması için; zararın mevcut olması, zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması, zararın mücbir sebepten hâsıl olmaması şarttır.

YAZI İŞLERİ PERSONELİNİN DENETİMİ

Yazı işleri personelinin denetimi Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Bu Yönetmelik, disiplin âmirlerinin tâyin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş
ve çalışmaları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usûl ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik hükümleri, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları dışında kalan
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtlarında görevli memurlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanır. Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan personele
uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Ek Cetvel’de gösterilen yetkili disiplin âmirleri
tarafından verilir. Cetvelde disiplin âmiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetki
ile veya vekâleten yürütenler de bu görevi yürüttükleri sürece disiplin âmirliği yetkisine
sahiptir. Cetvelde gösterilen disiplin âmiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin
âmirliği yetkisini kullanır. Disiplin soruşturmasının yapılması ve karara bağlanmasında,
ilgilinin disipline aykırı fiil veya hâli işlediği anda görevli olduğu yerdeki disiplin âmirleri
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yetkilidir. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına yapılacak itirazlarda, disipline
aykırı fiil veya hâlin işlendiği anda memurun görevli olduğu yerdeki disiplin kurulu yetkilidir. Disiplin âmirlerince, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı fiil ya da hâli
tespit edilen memurlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilir. Komisyon disiplin kurullarınca uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına yapılan
itirazın kabulü hâlinde, disiplin âmirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. İlgili disiplin kurullarınca kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası tekliflerinin reddedildiği durumlarda,
atamaya yetkili âmirce ret kararının alındığı tarihi izleyen onbeş gün içinde başka bir
disiplin cezası verilebilir. Bakanlık Disiplin Kurulunca, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarına yapılan itirazın kabulü hâlinde, disiplin âmirleri veya bu maddenin üçüncü
fıkrasına göre işlem yapılan durumlarda atamaya yetkili âmir kararını gözden geçirerek
verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. Yüksek Disiplin Kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan itirazın kabulü hâlinde ise atamaya yetkili âmir kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.
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Özet
Kalem hizmetleri, idari işler, yazı işleri, bilgi işlem ve diğer
müdürlüklerin işlemleri ile yürütülmektedir. Bu hizmetler
yazı işleri müdürünün yönetiminde kalemde görevlendirilen zabıt kâtipleri, memurlar ve mübaşirler ve işlerin devamı
için gerekli diğer işlemleri gerçekleştiren diğer personeller
aracılığıyla yürütülür. Diğer Personeller idari işler müdürü,
bilgi işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni ve
hizmetlidir. Kalem hizmetlerinin neler olduğu, görevli personelin kimler olduğu, personelin görevleri, tutulması gereken kayıtlar ve usulü genel itibariyle Bölge Adliye ve Adlî
Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları
İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve
Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin
Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ve Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünde bulunmakla
birlikte Bölüm 1’de saymış bulunduğumuz mevzuatlardan da
yararlanılmaktadır. İdari işler yazı müdürünün adli yargıdaki
ceza ve hukuk mahkemesindeki ve idari yargıdaki görevleri
genel itibariyle benzerlik göstermektedir. Ceza mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün hukuk mahkemelerinde yazı
işleri müdürünün görevlerinden farklı görevleri, Suç Eşyası
Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli
eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak, kesinleştirme
işlemlerini yapmak, doğruluğunu kontrol ettikten sonra kesinleşen infaz evrakını ve tali karar fişini derhâl düzenleyerek
Cumhuriyet başsavcılığına verilmek üzere mahkeme başkanı

veya hâkimin onayına sunmak, müsaderesine veya iadesine
karar verilerek kesinleşen hükme konu eşyalar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktır. Hukuk mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün ceza mahkemelerindeki yazı
işleri müdüründen farklı görevleri, harcın hesaplanması ve
hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline
ilişkin işlemleri yapmak, teminatın iadesi gereken hâllerde
gerekli işlemleri yerine getirmek, Hukuk Muhakemeleri Kanunundan kaynaklanan görevleri yerine getirmektir. Zabıt
kâtibi ve mübaşir, kanunda sayılan işler ile hâkim ve yazı
işleri müdürünün verdiği işleri yapmak zorundadır. Kalem
içerisinde yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi ve mübaşir tarafından yürütülürken, bu işlemlerin devamı için gerekli fiziksel,
teknolojik ve diğer şartların sağlanmasından görevli personeller de bulunmaktadır. Bu personeller; idarî işler ve bilgi
işlem müdürü bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni
ve hizmetlidir. Anayasa yargısında görevli kalem hizmetleri personeli Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun’un 29. Maddesinde sayılmıştır. Bu
maddeye göre görevli personel yazı işleri müdürü, idarî ve
mali işler müdürü, personel müdürü, yayın ve halkla ilişkiler müdürü, dış ilişkiler müdürü, strateji geliştirme müdürü,
teknik hizmetler müdürü, özel kalem müdürüdür. Yazı işleri
personelinin yapmış olduğu işin önemi ve devlet memuru olması sebebiyle hukuki, cezai ve disiplin sorumluluğu vardır.
Yazı işleri personelinin denetimi Adalet Bakanlığı Disiplin
Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

2. Ünite - Yazı İşleri Personeli ve Görevleri
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Kendimizi Sınayalım
1. Kalem personeli arasındaki iş bölümünü yapmaya yetkili
olan kalem personeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Zabıt kâtibi
b. Yazı İşleri Müdürü
c. Teknisyen
d. Hizmetli
e. Bilgisayar İşletmeni

6. Aşağıdaki cezalardan hangisi disiplin sorumluluğu kapsamında yazı işleri personeline verilemez?
a. Uyarma
b. Hapis
c. Kınama
d. Aylıktan Kesme
e. Devlet memurluğundan çıkarma

2. Aşağıdakilerden hangisi mübaşirin görevlerinden biridir?
a. Kalem personeli arasında iş bölümü yapmak
b. Mahkemelerin ara kararlarını yerine getirmek
c. Dizi pusulası düzenlemek
d. UYAP Bilişim Sistemi, SEGBİS ve diğer alt uygulamaların çalışmasını sağlamak
e. Ertelenen duruşmalarda duruşma gün ve saatini yazarak taraflara vermek

7. Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak
kimin görevidir?
a. Teknisyen
b. Zabıt Kâtibi
c. Hukuk Mahkemeleri yazı işleri müdürü,
d. Ceza mahkemesi yazı işleri müdürü
e. Mübaşir

3. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı hukuk mahkemeleri
yazı işleri müdürünün görevlerinden biri değildir?
a. Mahkeme yazı işlerini denetlemek
b. Talep hâlinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamak
c. Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme
işlemlerini yapmak
d. Zabıt kâtipleri arasında iş bölümü yapmak
e. Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna çağırmak

8. Aşağıdakilerden hangisi kalem hizmetlerinin sorunsuz
bir şekilde devam etmesi amacıyla gerekli fiziksel ve teknik
koşulları sağlamak ile görevli personelden değildir?
a. İdarî işler ve bilgi işlem müdürü
b. Bilgi işlem şefi
c. Teknisyen
d. Bilgisayar işletmeni
e. Yazı işleri müdürü

4. Aşağıdakilerden hangisi idarî işler müdürünün görevlerinden biri değildir?
a. İdarî işler müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini
sağlamak ve denetlemek
b. Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım ve onarım işlerini yaptırtmak
c. Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme
işlemlerini yapmak
d. Yemekhane hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak
e. Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmek

9. Yazı işleri ve idarî işler müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri müdürlükte aşağıda sayılan hangi
görevli personele devredebilir?
a. Bilgisayar işletmeni
b. Mübaşir
c. Zabıt Kâtibi
d. Bilgi işlem şefi
e. Hiçbiri

5. Harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yapmak kimin
görevidir?
a. Mübaşir
b. İdari işler müdürü
c. Hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü
d. Ceza mahkemeleri yazı işleri müdürü
e. Zabıt kâtibi

10. Teknisyen ve yardımcı hizmetler sınıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlama görevi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
a. İdari işler müdürü
b. Yazı işleri müdürü
c. Zabıt kâtibi
d. Bilgi işlem şefi
e. Mübaşir
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. b

Sıra Sizde 1
Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Kâtibi, Mübaşir

2. e
3. e

4. c
5. c
6. b
7. c
8. e
9. e

10. a

Yanıtınız yanlış ise “Yazı İşleri Müdürünün Görevleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Mübaşirin Görevleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri
Müdürünün Görevleri ” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari İşler Müdürü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri
Müdürü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Zabıt Kâtibinin Görevleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Disiplin Sorumluluğu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Diğer Personeller ve Görevleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Diğer Personeller ve Görevleri
ve Yazı İşleri Müdürü ve Görevleri” konularını yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari İşler Müdürü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Ceza mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün hukuk mahkemelerinde yazı işleri müdürünün görevlerinden farklı
görevleri, Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını
sağlamak, Kesinleştirme işlemlerini yapmak, doğruluğunu
kontrol ettikten sonra kesinleşen infaz evrakını ve tali karar
fişini derhâl düzenleyerek Cumhuriyet başsavcılığına verilmek üzere mahkeme başkanı veya hâkimin onayına sunmak, müsaderesine veya iadesine karar verilerek kesinleşen
hükme konu eşyalar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını
sağlamaktır.
Sıra Sizde 3
İdarî işler ve bilgi işlem müdürü bilgi işlem şefi, teknisyen,
bilgisayar işletmeni ve hizmetlidir.
Sıra Sizde 4
Yazı işleri müdürü, idarî ve mali işler müdürü, personel müdürü, yayın ve halkla ilişkiler müdürü, dış ilişkiler müdürü,
strateji geliştirme müdürü, teknik hizmetler müdürü, özel
kalem müdürüdür.
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Hukuk mahkemelerinde yargılama sürecinin nasıl başlayıp, ilerleyip ve sona
erdiğini,
Hukuk mahkemelerinde tutulması zorunlu kayıtları bilecek,
Hüküm sonrası yapılması gereken işleri açıklayabilecek,
Hukuk yargılamasında alınan harçların neler olduğunu açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
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Hukuk Yargılaması İlk Derece
Mahkemelerinde Yazı İşleri ve
Uygulama Usulleri
GİRİŞ

Hukuk mahkemelerinde yazı işlerinin ilerleyişini öğrenmek ve bu süreci kavrayabilmek
amacıyla öncelikle hukuk mahkemelerinin yapısını incelemek gerekmektedir. Adli yargı
ilk derece mahkemeleri özel mahkemeler ve genel mahkemeler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Genel mahkemeler, özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm özel hukuka ilişkin
uyuşmazlıkları çözmekle görevlidirler. Özel mahkemelerin kurulamadığı yerlerde, özel
mahkeme sıfatıyla da görev yaparlar. Özel mahkemeler, belirli uyuşmazlıkları çözmek
amacıyla kurulmuş olan mahkemelerdir. Bir davanın hangi mahkemede görüleceği görev ve yetki kuralları ile belirlenir. Görevli ve yetkili mahkeme belirlendikten sonra dava
açılır. Davanın usulen kabulü için dava şartlarının bulunması gerekmektedir. Dava, dava
dilekçesi ile mahkemeye başvurulduğunda açılır. Davanın açılma tarihi kural olarak dava
dilekçesinin kayıt edildiği tarihtir. Dava dilekçesinde yer alması gereken hususlar HMK
119. maddede belirtilmiştir. Dava aşamaları ve usulleri ayrıntılı olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bu işleyiş içerisinde yazı işleri personelinin görevlerini Ünite-2 de incelemiştik. Bu
bölümde de mahkemelerin yapısı, dava açılması ve yargılama sürecini inceledikten sonra
yazı işleri personelinin usulen yapması gereken işlemleri ve tutulması gereken kayıtları
inceleyeceğiz.

ADLİ YARGI İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ

Adli yargı ilk derece mahkemeleri özel mahkemeler ve genel mahkemeler olarak ikiye
ayrılmaktadır. Genel mahkemeler, özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm özel
hukuka ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle görevlidirler. Özel mahkemelerin kurulamadığı
yerlerde, genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi özel mahkeme sıfatıyla da ilgili özel mahkemenin görevini yapar. Genel mahkemeler, asliye hukuk mahkemeleridir. İş
yoğunluğu dikkate alınarak, bir ilçe başka bir ilçenin yargılamalarına dâhil olabilir. Özel
mahkemeler, belirli uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş olan mahkemelerdir. Özel
mahkemeler; Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, İş
Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi
ve İcra Mahkemesidir.
Bir yerde mahkeme kurulmasına HSK’ nın olumlu görüşü üzerine Adalet Bakanlığı
karar verir. Mahkemenin kaldırılmasına ya da yargı çevresinin (Bir mahkemenin yargılama yetkisine sahip olduğu coğrafi alan) değiştirilmesine Adalet Bakanlığı’ nın olumlu
görüşü üzerine HSK karar verir.
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1

Özel Mahkemelerin kurulmadığı yerlerde hangi mahkeme davaya bakar?

Görev

Görev, konu bakımından belirli bir davaya o yerdeki mahkemelerden hangisi tarafından
bakılabileceğini belirtir. Her uyuşmazlık, o uyuşmazlığı çözmekle görevli mahkeme tarafından çözülmelidir. Örneğin, ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ticaret
mahkemesi görevlidir. Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise aile mahkemesi görevlidir. Görev ilişkisi kamu düzenindir. Bunun anlamı tarafların sözleşme yapmak
suretiyle görevli mahkemeye karar verememesidir. Örneğin taraflar anlaşmak suretiyle
boşanma davalarını asliye ticaret mahkemesinde açamazlar. Görevin kamu düzeninden
olması nedeniyle mahkeme de görevli olup olmadığını her aşamada kendiliğinden inceler. Taraflar da davanın her aşamasında görevsizlik itirazını ileri sürebilir. Görev itirazı alt
derece mahkemesinde ileri sürülmese dahi, kanun yolu denetiminde dahi mahkemenin
görevinin kendiliğinden incelenmesi gerekir. Bu anlamda görev kurallarına aykırılık mutlak bozma nedenidir. Görevsizlik kararı dosya üzerinden de verilebilir.
Mahkeme görevsizlik kararında görevli mahkemeyi bildirmeli ve dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermelidir. Dava dosyasının kendiliğinden görevli
mahkemeye gönderemez. Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için taraflardan birinin bu konuda talebi gerekmektedir.

2

Özel mahkemeler hangileridir?

Yetki

Coğrafi olarak hangi yerdeki mahkemenin bakacağına ilişkin durumu ifade eder. Davada
hangi mahkemenin yetkili olacağı, taraflara veya davanın konusuna göre belirlenmektedir. Kural olarak her davada davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Örneğin Ankara’ da yerleşim yeri olan A, Bursa’da yerleşim yeri olan borçlu B’ ye dava açmak istediğinde
kural olarak bu davanın, borçlunun yerleşim yeri olan Bursa mahkemelerinde açılması
gerekir. Dolayısıyla yetki kuralları bir davanın hangi coğrafi yer mahkemesinde açılacağını gösteren kurallardır.
Yetki kuralları kesin olmayan ve kesin olan yetki kuralları şeklinde ikiye ayrılır. Kesin
yetki kurallarında sadece bir mahkeme yetkilidir. Davanın da sadece o mahkemede açılması gerekir. Örneğin taşınmazın aynına ilişkin davalarda, davanın mutlaka taşınmazın
bulunduğu coğrafi yerde açılması gerekir. Kesin yetki kurallarının ileri sürülmesi aynı
görev kurallarının ileri sürülüşü gibidir.
Kural olarak yetki kuralları kesin değildir. Kesin olmayan yetki hallerinde ise bir davada birden fazla mahkeme yetkili olabilir. Davacı bu mahkemelerden istediğinde dava
açabilir. Örneğin bir alacak davasında, davalının yerleşim yerinin yanında kanun koyucu
sözleşmenin ifa yeri mahkemesini de yetkili kılmıştır. Bu nedenle bir alacak davasında
alacaklı isterse davalının yerleşim yerinde isterse sözleşmenin ifa yerinde davasını açabilir. Yetkinin kesin olmadığı hallerde kanundaki şartları taşımaları halinde taraflar anlaşarak bir başka mahkemeyi yetkili kılabilirler. Yetkinin kesin olmadığı hallerde ise yetki
itirazının cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf yetkili
mahkemeyi bildirmelidir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz. Yetki ilk itirazında
bulunulmadığı takdirde davanın açıldığı yetkisiz mahkeme yetkili hale gelir. Mahkeme
yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir. Yetkisizlik üzerine yapılacak usuli işlemler görevsizlik üzerine yapılacak işlemler ile aynıdır.
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Taraflar

Çekişmeli yargıda, davalı ve davacı olmak üzere iki taraf vardır. Dava dilekçesiyle mahkemeye başvurmak suretiyle hukuki koruma isteyen kişiye davacı, kendisine karşı davacı
tarafından hukuki korunma talep edilen kişiye de davalı denir. Davada iki tarafın bulunması dava şartıdır. Ayrıca tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni
temsilin söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması gerekir.
Taraf ehliyeti medeni hukuktaki hak ehliyetine, dava ehliyeti ise medeni hukuktaki fiil
ehliyetine karşılık gelir.
Hukukumuzda çekişmesiz yargı işleri diye bir kavram vardır. Çekişmesiz yargı işlerinde taraf değil talep eden kavramı bulunmaktadır. Çünkü çekişmesiz yargı işlerinde karşı
taraf yer almamaktadır. Örneğin ad-soyad düzeltilmesinde, yaş düzeltilmesinde, mirasçılık belgesi verilmesinde karşı taraf bulunmamaktadır. Bunlar çekişmesiz yargı işleridir.
Davanın tarafları kimlerdir ve kimler davada taraf olabilir?

Dava Şartları

Mahkemenin uyuşmazlığın esasını inceleyebilmesi için varlığı veya yokluğu mutlaka gerekli olan şartlardır. HMK’da hangi hallerin dava şartı olduğu sayılmıştır. Mahkemenin bu
dava şartlarını ilk önce incelemesi gerekir. Dava şartı yokluğunda, dava usulden reddedilir. Eksikliğin giderilmesi mümkün ise bu eksikliğin giderilmesi için mahkeme kesin süre
verir. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde dava şartı eksikliğinden dava usulden reddedilir. Dava şartları şunlardır;
a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması.
b) Yargı yolunun caiz olması.
c) Mahkemenin görevli olması.
ç) Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması.
d) Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması.
e) Dava takip yetkisine sahip olunması.
f) Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunması.
g) Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması.
ğ) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi.
h) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.
ı) Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması.
i) Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.

Davanın Açılması ve Dava Aşamaları

Dava, dava dilekçesi ile mahkemeye başvurulduğunda açılır. Davanın açılma tarihi kural
olarak dava dilekçesinin kayıt edildiği tarihtir. Dava dilekçesinde yer alması gereken hususlar HMK 119. maddede belirtilmiştir. Bu hususlar şunlardır;
a. Mahkemenin adı
b. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
c. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
d. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri
e. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri
f. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık
özetleri
g. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği
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h. Dayanılan hukuki sebepler
i. Açık bir şekilde talep sonucu
j. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası
Dava dilekçesinde eksiklik olması durumunda, bu eksiliğin sonuçları ve yapılacak işlemler aynı maddede belirtilmiştir. Buna göre dava dilekçesinde bulunması zorunlu olan
ve eksikliğin giderilmesi için bir haftalık kesin süre verilebilecek haller şunlardır;
1. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
2. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
3. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri
4. Açık bir şekilde talep sonucu
5. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
Burada sayılanların verilen bir haftalık kesin süre içinde giderilmemesi halinde dava
açılmamış sayılacaktır. Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve
başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı
açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur.
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları
İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 197. maddesine göre,
“Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir.” Ön büro, davanın açılmasından başlamak üzere yargılama ile ilgili bütün işlemler ile mahkemelere sunulan veya mahkemelerden talep edilen her türlü evraka
ilişkin işlemlerin yapıldığı, genellikle adliyelerin giriş kısımlarında bulunan ve tüm hukuk
mahkemelerine hizmet veren yazı işleri birimidir (m.4). Davanın açılması ve hüküm verilmesine kadar yapılan tüm işlemler, ara kararlar, beyanlar, itiraz veya temyiz işlemleri
UYAP bilişim sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle fiziksel ortamda ibraz edilen dava dilekçesi, ekindeki tüm belgeler ve dava aşaması süresince sunulan tüm dilekçeler
tevzi memuru ve bu belgelerin taranarak UYAP ortamına aktarılması ile görevli personelce UYAP sistemine aktarılarak kaydı yapılır. Tarama işlemi yapıldıktan sonra evrakın
tarandığına dair ibare yazılır. Büyük şehir merkezlerinde bulunan adliyelerde bu işlemleri
gerçekleştirecek tarama merkezleri bulunmaktadır. Tevzi memuru, dava dilekçesini ayrıntılı biçimde okuyarak davacı, davalı, dava türü, dava esas değeri, mahkeme türü ve tanık,
keşif ve bilirkişi deliline dayanıp dayanmaması üzerine harç miktarını hesaplayarak tevzi
kayıt işlemini tamamlar. Sistem kayıt işlemine tevzi numarası verir. Bu işlemden sonra
“Harçlandırma Formu” hazırlanır. Tevzi memuru, harçlandırma formunun bir suretini,
başvuru sahibine (davacı) verir. Başvuru sahibi, dava harca tabi ise harç ve gider avansını, harca tabi değilse gider avansını vezneye yatırır. Gider avansı, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan tarifeye göre belirlenir. Vezne görevlisi tevzi formunda gösterilen
harç ve avans tutarını alarak tahsilat bilgilerini UYAP vezne ekranına kaydederek UYAP
sisteminden aldığı “Sayman Mutemet Alındı” makbuzundan iki suret halinde parayı yatıran başvuru sahibine (davacıya) verir. Başvuru sahibinin, söz konusu “sayman mutemet
alındı belgesini” örneklerinden bir tanesini tevzi memuruna ibraz etmesi gereklidir. Diğer
makbuzu kendi saklamak üzere tutabilir. Yargılama harçları ile gider avansı internet bankacılığı aracılığıyla da mahkeme hesabına aktarılabileceği gibi kredi kartı ile de ödeme
yapılabilir. Tevzi memuru makbuzu alarak UYAP sisteminden “Tevzi Formu” düzenler.
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Şekil 3.1
TEVZİ FORMU (Hukuk Dava Dosyası)
DOSYA BİLGİLERİ
TEVZİ EDİLEN MAHKEME
ESAS NO
TEVZİ NO
DAVA TÜRÜ
AÇILIŞ TARİHİ
DAVACI
DAVA ESAS DEĞERİ
FAİZ DEĞERİ
TARAF SAYISI
Davacı
Davalı
TANIK SAYISI
KEŞİF BİLGİSİ
BİLİRKİŞİ BİLGİSİ
MASRAF BİLGİLERİ
A- BAŞVURMA HARCI
B- PEŞİN / NİSPİ HARÇ
C- VEKALET HARCI
D- DOSYA
E- GİDER AVANSI
GENEL TOPLAM
İŞLEMİ YAPAN SİCİL

: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
: 2015/261
: 2015/87923
: Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli)
: 12/06/2015 12:25
: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
: 50.000,00 TL
:
:2
: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
: EYYÜP FIRAT KUYURTAR
:0
: Yok
: Yok,
: 27,70 TL
: 853,88 TL
: 0,00 TL
: 0,60 TL
: 145,00 TL
: 1.026,58 TL
: 156606

Formun bir suretini başvuru sahibine verir. Tevzi formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını, dosyanın esas numarası ile esas numarasının verildiği tarih ve saati, dosya türünü, tarafların ad ve soyadlarını, davanın konusunu, dava esas değerini, tanık sayısını,
keşif ve bilirkişi bilgisini, masraf bilgilerini ve varsa ilişkili dosya numarasını içerir. Ancak
bazı mahkemeler kendi uygulaması gereği kendi yeniden giderler ve harcı hesaplamak
suretiyle dava aşamasında ek harç ve gider avansı çıkarabilir. Bu durumda mahkemece
bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir. Dava şartı olan
gider avansının yatırılmaması veya tamamlanmaması hâlinde dava, dava şartı yokluğundan reddedilir.
Dava fiziki olarak açılabileceği gibi UYAP sisteminden de açılabilir. Bu durumda
UYAP sisteminden evrakların çıktısı alınarak fiziki dosya olarak mahkemesine iletilir.

Tensip Tutanağı

Açılmış olan dava, tevzi bürosundan mahkemeye gönderilir. Mahkeme tarafından öncelikle tensip tutanağı düzenlenir. Tensip tutanağında bulunması gerekli kayıtlar Bölge
Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’ in 200. Maddesinde düzenlenmiştir.
Tensip tutanağında yer alacak hususlar hâkimin takdirinde olmak kaydıyla; tensip tutanağının başına mahkemenin adı, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla
görev yaptığı, hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları,
tarafların kimlikleri ile T.C. kimlik numaraları, varsa kanunî temsilcileri ve vekillerinin ad
ve soyadları ile adresleri yazıldıktan sonra aşağıdaki hususlara yer verilebilir:
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a) Dava dilekçesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119 uncu maddesinde düzenlenen unsurları taşıyıp taşımadığının tespiti ile eksiklik bulunması
hâlinde ne gibi işlemin yapıldığı.
b) Davanın türü.
c) Davanın tabi olduğu yargılama usulü.
ç) Karşılıklı dilekçelerin ve eklerinin tebliği ile gerekli işlemlerin yapılması.
d) Tarafların, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121 inci maddesi ve 129
uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli
bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının
gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını da yatırması, tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde, basit yargılama usulüne ilişkin hükümler saklı olmak
üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140 ıncı maddesinin beşinci
fıkrası gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlayabilecekleri, aksi hâlde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacakları.
e) Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi
hâlinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve
avanstan karşılanarak bildirileceği.
f) Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi hâlinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği.
g) Dosyanın durumuna göre gerek görülen diğer hususlar.
Tensip tutanağı düzenlendikten sonra işlemler ve yapılacak işler bu tutanağa göre belirlenir ve ilerler.

Ön İnceleme ve Tahkikat

Yazılı yargılama usulünde davanın 5 aşaması bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir; dilekçelerin verilmesi aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama ve hüküm aşamalarıdır. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme aşamasına geçilir (HMK m.137). Ön inceleme aşaması özellikle şu açılardan önemlidir; dava
şartlarının incelenerek hâkimi bu konuda karar vermeye baştan zorlamak, ilk itirazların
bir an önce incelenmesini sağlamak, davanın taraflarını sulhe teşvik etmek (Tarafların
üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda), uyuşmazlık konularını belirlemek
(bu davanın yol haritası olacaktır), delillerin sunulması sağlamak ve getirilmesi gereken
deliller için hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek.
Ön inceleme aşamasında tahkikata ilişkin olarak tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görüşü alma, keşif yapma ve yemin teklif etmek gibi işlemler yapılmaz. Ön inceleme
aşaması yazılı yargılama usulünde zorunludur. Bu aşamanın yapıldığına ilişkin tutanağın
muhakkak tutulması gerekir. Ön inceleme aşamasında bir duruşma yapılır. Ancak hâkim
tarafların sulh olabileceklerine inanırsa ikinci duruşmaya da karar verebilir. Taraflara
delillerini getirmesi için kesin süre verilir. Bu süre içinde delillerini getirmez ise taraf
o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılır. Ön inceleme duruşmasında esasa ilişkin karar
verilemez.
Ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra tahkikat aşamasına geçilir. Ön inceleme
aşamasından sonra gerçeğin araştırıldığı, delillerin incelendiği aşama tahkikat aşamasıdır.
(HMK m. 143 vd). Bu açıdan davanın en uzun aşaması tahkikat aşamasıdır. Tarafların
davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmalar birlikte incelenir.
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Tutanaklar

Tutanakta Olması Gereken Hususlar
• Hâkim, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, iki tarafın ve diğer ilgililerin
sözlü açıklamalarını, gerekirse özet olarak zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir.
• Taraflar veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir.
• Ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri ancak tutanakla ispat olunabilir.
Aşağıdaki hususlar mutlak olarak tutanağa yazılır:
• Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat
• Hâkim, zabıt kâtibi, hazır bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanuni temsilcileri, fer’î müdahil ve tercümanın ad ve soyadları
• Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı
• Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla ikrar, yeminin edası,
davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkin beyanlar ve sulh müzakereleri ile sonucu
• Beyanda bulunana okunmak kaydıyla taraf, tanık, bilirkişi veya uzman kişi
beyanı
• Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti
• Tarafların sundukları belgelerin neler olduğu
• Tarafların soruşturmaya ilişkin istekleri ile diğer kanunların tutanağa yazılmasını emrettiği konular
• Ara kararları ve hükmün sonucu
• Karar veya hükmün açıklanma biçimi
• Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın
eki sayılır
• Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa,
bu durum bir tutanakla tespit olunur.
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu
• Tutanak, hâkim ve zabıt kâtibi tarafından derhâl imzalanır.
• Tutanağa imza atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi alınır, bunun
hangi parmağa ait olduğu belirtilir. Ancak elinde parmak bulunmayanlar, imza
yerine mühür veya özel işaret kullanabilirler.
Tutanak örneğinin verilmesi;
• Tutanakların tamamı veya bir kısmının örnekleri, talep hâlinde taraflara veya
fer’î müdahile verilir. Bu örneklere mahkemenin mührü basılır ve aslına uygun
olduğu yazı işleri müdürü tarafından imza olunarak onaylanır.
• Tutanağın eki niteliğinde bulunan ve gizlilik kararı kapsamında kalan belgelerin örneği ancak hâkimin izni ile verilebilir.
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi
• Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belge hâkim veya yazı
işleri müdürüne havale ettirildikten sonra, zabıt kâtibi tarafından dosyasına
konulur.
• Dosyanın başka bir resmî mercie gönderilmesi gerektiğinde, hâkim resen veya
talep üzerine dosyada yer alan bir belgenin aslı yerine onaylı bir örneğinin gönderilmesine karar verebilir.
Dizi listesi
• Zabıt kâtibi, dosya içindeki her tür belgeyi gösteren bir dizi listesi düzenlemek zorundadır. Dosyaya ibraz edilen veya çıkarılan belgeler derhâl bu listeye kaydedilir.
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Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi
• Zabıt kâtibinin gözetimi altında taraflar veya fer’î müdahil, dava dosyasını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydı ve hâkimin izniyle
dosyayı inceleyebilir.
• Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenebilmesi
hâkimin açık iznine bağlıdır.
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması
Zabıt kâtibi, yargılamadan evvel ve gerektiği hâllerde dava dosyasını incelenmek için
hâkime vermek ve zamanında eksiksiz almak ile görevlidir

ADLİ YARGI İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİNDE
TUTULACAK KAYITLAR
Tutulması Gereken Kayıtlar

Hukuk mahkemelerince tutulacak kayıtlar, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine
Dair Yönetmelik’in 171. Maddesinde sayılmıştır. Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zorunludur. Bu kayıtlar tarih, sıra numarası,
hazırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir şekilde tutulur. Buna göre tutulacak
kayıtlar şunlardır;

Esas Kaydı
Davaların aşamalarının işlendiği kayıttır. Dava açıldığında tevzi bürosu tarafından verilmektedir. Esas numaraları yıl / numara şekilde olmaktadır. Yani ilgili hukuk mahkemesinde açılan her bir dava dosyası için içerisinde bulunulan yılın ocak ayının birinci gününden
itibaren yeni baştan sıra numarası verilmeye başlanır. Örneğin; 2015 yılında açılan ilk
dava dosyası 2015/1 esas numarasını alır. Bundan sonra açılan davalarda 2015/ 2, 3, 4, 5, 6
… esas numaraları alarak devam eder. Esas kaydı; sıra numarası, tarafların, varsa kanunî
temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, T.C. kimlik numarası, varsa ticaret sicil numarası veya merkezi tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai
karar ve tarihi, kanun yolları işlemleri ve düşünceler sütunlarını içerir. Davanın aşaması
sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır.

Karar Kaydı
Mahkemece verilen kararlara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Karar kaydı; karar sıra
numarası, karar tarihi, dosya esas sıra numarası, kararı veren hâkim veya daire başkanı ve
üyelerin ad ve soyadları ile sicil numaraları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadları, karar sonucu ve davanın konusu sütunlarını ihtiva eder. Dava sonunda
esas, hakem, tereke, değişik iş dosya türlerinden verilen hüküm ve kararlar, tarih sırası ve
sıra numarası ile elektronik ortamda görüntülenir. Karar numaraları da esas numaraları
gibi yıl / numara şekilde olmaktadır. İlgili hukuk mahkemesinde açılan her bir dava dosyası için içerisinde bulunulan yılın ocak ayının birinci gününden itibaren yeni baştan sıra
numarası verilmeye başlanır.

4

Dava aşamalarının işlendiği kayıt hangi kayıttır?

İstinaf Kaydı
Mahkemece verilen hükümler aleyhine yapılan istinaf başvurularına ilişkin olarak tutulan
kayıttır. İstinaf kaydı; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, istinaf yoluna başvuran
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tarafın sıfatı, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadları, aleyhine istinaf yoluna
başvurulan tarafın sıfatı, adı ve soyadı, istinaf dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarihi
ve numarası, aleyhine istinaf yoluna başvurulana tebliğ tarihi, istinaf şartlarının yerine
getirilip getirilmediği, dosyanın hangi bölge adliye mahkemesinin hangi hukuk dairesine
gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın istinaf incelemesinden döndüğü tarih ve neticesi ile düşünceler sütunlarını içerir.

Temyiz Kaydı
Temyiz kaydı; mahkemece verilen hükümler aleyhine yapılan temyiz başvurularına ilişkin
olarak tutulan kayıttır. Temyiz kaydı; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, temyiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, adı ve soyadı, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı,
adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz
olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın
hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve neticesi ile düşünceler sütunlarını içerir.

İstinabe Kaydı
Başka yer mahkemelerinden veya ilgili hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak
gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. İstinabe kaydı; sıra numarası, müracaat ve tevdi tarihi, dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, gönderen mahkeme veya hukuk dairesinin adı ve dosya esas sıra numarası, muamele neticesi, iade tarihi ve
düşünceler sütunlarını içerir.

Değişik İşler Kaydı
Yukarıda sayılan kayıtlarda tutulması gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar
ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. Değişik işler kaydı; sıra numarası, talep tarihi, talep eden
ile varsa karşı tarafın, adı ve soyadı ya da unvanı, T.C. kimlik numarası, varsa ticaret sicil
numarası veya merkezi tüzel kişi kimlik numarası, talep konusu, karar numarası, kararın
özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarını içerir.
İhtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıt hangisidir?

Duruşma Günleri Kaydı
Mahkemelerin ve hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin bir sıra dâhilinde raporlanabildiği kayıttır. Duruşma günleri kaydı; sıra numarası,
dosya esas sıra numarası, duruşma gün ve saati, tarafların ad ve soyadları, davanın türü,
duruşmanın bırakıldığı tarih, karar numarası ve işlem sonucu sütunlarını içerir.

Keşif Günleri Kaydı
Mahkemelerin ve hukuk dairelerinin iş durumlarına göre keşif yapılacak gün ve saatlerin
bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. Keşif kaydı; sıra numarası, dosya esas sıra numarası,
keşif gün ve saati, davanın türü, tarafların ad ve soyadları ve işlem sonucu sütunlarını içerir.

Taşra İstinaf veya Temyiz Kaydı
Başka yer mahkemeleri veya hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek istinaf veya
temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Taşra istinaf veya temyiz kaydı; sıra numarası,
gönderilecek yer mahkemesi veya hukuk dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi, dosya
numarası, düşünceler sütunlarını içerir.
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Satış Talep Edilen Ortaklığın Giderilmesi Dosyalarının Kaydına Mahsus
Esas Kaydı
Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydının ve geçirdiği safahatın tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, satış kararını veren mahkemenin adı, dosya esas
sıra numarası, karar tarihi, karar numarası, hissedarların ad ve soyadları, satış talebi tarihi,
satış memurunun adı ve soyadı, dosyayı aldığı tarih, satışı müteakip dosyanın mahkemeye
tevdi tarihi, banka hesap numarası, satıştan elde edilen paranın hissedarlara tevzine dair
muameleler ve netice sütunlarını içerir.

Ortaklığın Giderilmesi Satış Paralarının Kaydına Mahsus Kasa Kaydı
Satıştan elde edilen para için tutulan kayıttır. Hak sahiplerine dağıtılacak bu paralar için
bankada ayrı bir hesap açtırılır. Bu kayıt; sıra numarası, işlem türü, işlem tarihi, parayı
yatıran veya çekenin adı ve soyadı, sicil numarası, birim adı, dosya esas sıra numarası,
makbuz numarası, miktar sütunlarını içerir. İşlem türü sütununa işlemin tahsilât veya
reddiyat olduğu yazılır.

Tereke Esas Kaydı
Türk Medeni Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer
Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik gereğince tutulan ve ayrıca tereke mallarının
korunması, defterinin tutulması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak için tutulan kayıttır. Tereke esas kaydı; sıra numarası, varsa ilgili dosya esas numarası, davanın açıldığı
tarih, başvuranın, miras bırakanın ve varsa veli, vasi veya kayyımın adı ve soyadı, adresleri
ve T.C. kimlik numaraları, başvuru tarihi, miras bırakanın ölüm tarihi, hükmün sonucu,
tarih ve numarası, kanun yollarına başvurma sütunlarını içerir.

Tereke Karar Kaydı
Tereke dosyalarına ilişkin mahkemece verilen kararların tutulduğu kayıttır. Tereke karar
kaydı; sıra numarası, karar tarihi, dosya esas sıra numarası, kararı veren hâkimin adı ve
soyadı ile sicil numarası, başvuranın, miras bırakanın ve varsa veli, vasi veya kayyımın adı
ve soyadı, karar sonucu ve davanın konusu sütunlarını içerir.

Tereke Kasa Kaydı
Terekeye ait bankaya yatırılan ve çekilen para için tutulan kayıttır. Bu para için bankada
her dosya bakımından ayrı bir hesap açtırılır. Bu kayıt; sıra numarası, işlem türü, işlem
tarihi, parayı yatıran veya çekenin adı ve soyadı, sicil numarası, birim adı, dosya esas sıra
numarası, makbuz numarası, miktar sütunlarını içerir.
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Tereke dosyalarına ilişkin mahkemece verilen kararların tutulduğu kayıt hangisidir.

Mirası Ret Kaydı
Mirasçıların mirası ret etmesi halinde tutulan kayıttır. Mirası ret kaydı; miras bırakanın
adı ve soyadı, ölüm tarihi, mirası ret için başvuru tarihi, reddedenin adı ve soyadı, T.C.
kimlik numarası, reddedenin ikâmet adresi, ret beyanını içeren tutanağın tarihi, tereke
esas numarası, mirasçılık belgesini veren mahkemenin adı ile esas ve karar numarası ve
düşünceler sütununu içerir. Reddeden mirasçıya mirası ret ettiğine dair belge verilmiş
ise bu husus düşünceler sütununda belirtilir. Reddeden mirasçıya talebi halinde, mirası
ret kaydı numarasını içeren, mahkeme mührü ile mühürlenmiş ve zabıt kâtibi tarafından
imzalanmış mirası reddettiğine ilişkin bir belge verilir.

3. Ünite - Hukuk Yargılaması İlk Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri

Posta Mutemet Kaydı

Havale yoluyla gelen paraya ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; havalenin çıkış yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin adı ve soyadı, dosya numarası, posta
görevlisinin adı ve soyadı, kasa kayıt tarihi ve numarası, tahsilât makbuzunun tarihi ve
numarası sütunlarını içerir. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun
imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

Tevzi Kaydı

Tevzi bürosunca dava veya işlerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gönderildiğine ilişkin tutulan kayıttır. Tevzi kaydı; sıra numarası, dağıtım yapılan mahkemenin veya
hukuk dairesinin adı, dosyanın esas numarası ile esas numarasının verildiği tarih ve saati,
tarafların adı, soyadı veya unvanı ve davanın konusu sütunlarını içerir.

Zimmet Kaydı

Mahkemelerden veya hukuk dairelerinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği
kayıttır. Zimmet kaydı; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih,
evrakı alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir. Elektronik ortamda
tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

Harç Tahsil Müzekkeresi Zimmet Kaydı

Mahkemelerden veya hukuk dairelerinden gönderilen harç tahsil müzekkerelerinin işlendiği kayıttır. Zimmet kaydı; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih,
evrakı alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir. Elektronik ortamda
tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

Vakıf Tescil Kaydı

Mahkemece vakfın sicile tesciline ilişkin tutulan kayıttır. Vakıf tescil kaydı; sıra numarası,
vakfın adı, sicil tarihi ve tescili yapan taraf, lehine tescili yapılan taraf, tescil yapılma sebebi, tescil tarihi ve düşünceler sütunlarını içerir.

Vesayet Ad Kaydı

Vesayet altına alınan veya kendilerine kayyım tayin olunanların alfabetik sırayla adlarının
tutulduğu defterdir. Vesayet ad kaydı; sıra numarası, esas numarası, karar numarası, kısıtlı, vasi, kayyım veya gaibin adı ve soyadı, T.C. kimlik numaraları, işi, adresi, ikametgâhı,
vesayet altına alınma sebebi, vesayet altına alındığı tarih, vasi veya kayyımın tayin edildiği
tarih, göreve başlayış tarihi, görevin bitiş tarihi, malın devir ve teslim edildiği tarih ve
düşünceler sütunlarını içerir.

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı

Mahkeme, hukuk dairesi, tereke hâkimliği, ortaklığın giderilmesi satış memurluğu veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eşyaların işlendiği kayıttır.
Kıymetli evrak eşya kaydı; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, verilen makbuzun tarihi
ve numarası, kıymetli evrakın sahibinin adı ve soyadı, kıymetli evrakın cinsi, âdeti, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade
tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ve düşünceler sütunlarını içerir.

Sosyal İnceleme-Görüşme Kaydı

Mahkemece veya hukuk dairesince sosyal incelemecilerin raporlarına ilişkin tutulan kayıttır. Sosyal inceleme-görüşme kaydı; sıra numarası, ilgili dosya esas numarası, tarafların
ad ve soyadları, uzmanların ad ve soyadları, dosyanın veriliş tarihi, dosyanın geldiği tarih
ve rapor özeti sütunlarını içerir.
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Muhabere Kaydı
Kayıtlara işlenmesi gerekenler dışında gelen ve giden evrak ile başka yer mahkemeleri
veya diğer kurumlara gönderilmek üzere verilen dilekçelere ilişkin bilgilerin tutulduğu
kayıttır. Muhabere kaydı; sıra numarası, evrakın tarih veya numarası, gönderilen veya
gönderen mahkeme, hukuk dairesi veya kurumun adı, geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti, düşünceler sütunlarını içerir.

Hakem Kararları Saklama Kaydı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 436. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca mahkemece
saklanacak hakem kararlarına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Hakem kararları saklama kaydı, sıra numarası, kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin ad ve soyadları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadları, T.C. kimlik numarası,
davanın konusu, nihai karar ve tarihi ile düşünceler sütunlarını içerir.

ÇEKİŞMESİZ YARGIDA MÜHÜRLEME, DEFTERE GEÇİRME VE
YEMİN TUTANAĞI DÜZENLENMESİ USULÜ
Mühürleme

Mühürleme, taşınır malların koruma altına alınması amacıyla bir yerde tutularak kullanılmasının önlenmesi veya bir taşınmazın kullanılmasının, değiştirilmesinin önlenmesi
ya da belirli bir faaliyetin durdurulmasıdır. Taşınır mallar deftere geçirildikten sonra bir
torba veya kapalı bir yere konularak muhafaza altına alınır ve uygun araçlarla mühürlenir.
Taşınmazlarda mühürleme işlemi, taşınmaza giriş ve çıkışın engellenmesi veya bir faaliyetin önlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Mühürleme işlemleri yazı işleri müdürü veya
görevli personel tarafından yer, gün ve saat belirtilip tutanağa bağlanarak imzalanır.

Defter Tutma

Defter tutma, taşınır ve taşınmaz mallar ile borç, alacak ve hakların kayıt altına alınmasıdır. Defter tutma işlemleri, yazı işleri müdürü, yazı işleri personeli veya bilirkişi eliyle
yaptırılabilir. Defter tutma işleminde, taşınır malların sıra numarası, cinsi, adeti, miktarı,
nerede bulundukları, değeri; taşınmaz malların sıra numarası, tapu veya diğer tanım bilgileri, değerleri; borç, alacak ve hakların sıra numarası, niteliği, vadesi ve miktarı, borçlu,
alacaklı ve hak sahibinin kimlik bilgileri, kayda geçirilir. Defter tutma işlemleri elektronik
ortamda yapılır. Zorunlu hallerde fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Defter tutma işlemi fizikî ortamda yapıldığı takdirde defterin her
sayfası ayrı ayrı numaralandırılır, imzalanır ve mühürlenir. Defterin sonu görevli personel veya bilirkişi tarafından imzalanır. Elektronik veya fizikî ortamda tutulan defter ilgili
hâkim tarafından güvenli elektronik imza ya da el ile imzalanarak onaylanır.

Yemin tutanağı

Yemin tutanağı, mevzuat uyarınca hâkim huzurunda yemin etmeleri gereken kamu görevlileri, bilirkişiler ve diğer kişilerin yapacakları yemine ilişkin düzenlenen tutanaktır.
Yemin tutanağında, mahkemenin veya hukuk dairesinin adı, hâkimin ve zabit kâtibinin
adı ve soyadı, sicili, imzası; yemin eden kişinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, unvanı, imzası; yeminin yapıldığı yer, tarih ve saat; yeminin metni yer alır. Yemin tutanağı
yaptırılan yeminin niteliğine göre taşıması gereken diğer kayıtları da içerir. Yemin tutanağı elektronik ortamda düzenlenir. Zorunlu hallerde fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır.
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HUKUK YARGILAMASINDA ALINAN HARÇLAR

Yargılama sırasında alınan harçlar 492 sayılı Harçlar Kanununa göre 1 sayılı tarifede yer
almaktadır. Harçlar her yıl yeniden belirlenmektedir. 31 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan
ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre alınan
harç ve miktarlarını inceleyeceğiz.

Başvurma Harcı

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini,
ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delil ile ilgili taleplerde,
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde, 20,40 TL
2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde, 44,40 TL
3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay’ da, 68,20 TL
Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurması halinde bu harç alınmaz.
4. Anayasa Mahkemesinde, 364,60 TL

Celse Harcı

Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.
1. Sulh mahkemelerinde,
a. Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (25,10 TL’ den
aşağı olmamak üzere) (Binde 2,27)
b. Belli bir değer bulunmayan davalarda 25,10 TL
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (44,40 TL’den az olmamak üzere) (Binde 2,27)
Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, davadaki tarafların talep ve muvafakatleri
üzerine ertelenmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir işlemin yapılmamış
olmasından dolayı ertelenmişse, ertelenmeye sebebiyet veren taraftan alınır. Her iki halde
ertelemeye vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere yüklenir. Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı devam eden iki celsede ödenmezse bir misli fazlasıyla alınır. Ödenmediği
takdirde harcın bu miktar üzerinden tahsili için Maliye’ye tezkere yazılmasına karar verilir.

Karar ve İlam Harcı
Nispi Harç

a. Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 68,31) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. Cumhurbaşkanı, dava
çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde
10’ a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
b. Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şüyuun izalesine dair olan
hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
c. Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen
gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 4,55)
d. Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38).
e. Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay,
Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
f. Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin
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edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 68,31) Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı
olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda
yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (44,40 TL)’den aşağı olamaz.

Maktu Harç

a. 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkân bulunmayan davalarda
verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin
1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 44,40 TL
b. (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin
reddine dair Yargıtay ve Danıştay kararlarında 92,50 TL
c. Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay
ve Danıştay’ın icranın tehiri kararlarında 73,10 TL
d. Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 73,10 TL

Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları

a. Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 218,50 TL
b. Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında 218,50 TL
c. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dâhil olmak üzere bölge idare mahkemelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 121,30 TL
d. Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında
121,30 TL

Keşif Harcı

2019 yılı için mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını
yerine getirmek için 314,00 TL harç alınmaktadır.

Harç Alınmayan İşlemler

Aşağıda yazılı durumlarda harç alınmamaktadır:
a. Değeri 50 Yeni Türk Lirasını geçmeyen dava ve takipler (Ticari senetlere ait takipler hariç),
b. Vasi tayini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve hâkimin istinkafına ait kararlar, c) Ayda 100 Yeni Türk Lirasını geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler,
“Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine
hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır.
d. İcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve
iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden
yapılacak işlemler,
e. Ticaret sicilinde re’sen yapılan düzeltmeler,
f. İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri.
g) İcra ve İflas Kanununun 270 nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri,
h. Yetkili makamların istiyecekleri ilam ve sair evrak suretleri,
i. Kamu adına C. savcıları tarafından Hukuk mahkemelerine açılan davalar ve kanun
yolu başvuruları ile ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları,
J. Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün
işlemleri. (Yukarıdaki işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil
idarelerin haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.)
Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar.
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Özet
Adli yargı ilk derece mahkemeleri özel mahkemeler ve genel
mahkemeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel mahkemeler,
özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm özel hukuka
ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle görevlidirler. Özel mahkemelerin kurulamadığı yerlerde, özel mahkeme sıfatıyla da
görev yaparlar. Genel mahkemeler, asliye hukuk mahkemeleridir. İş yoğunluğu dikkate alınarak, bir ilçe başka bir ilçenin
yargılamalarına dâhil olabilir. Özel mahkemeler, belirli uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş olan mahkemelerdir.
Özel mahkemeler; Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi,
Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ve İcra Mahkemesidir. Görev, konu bakımından belirli bir
davaya bu mahkemelerden hangisi tarafından bakılabileceğini belirtir. Her uyuşmazlık, o uyuşmazlığı çözmekle görevli
mahkeme tarafından çözülmelidir. Davanın taraflarına veya
davanın konusuna göre de yetkili mahkeme belirlenmektedir. Çekişmeli yargıda, davalı ve davacı olmak üzere iki taraf
vardır. Dava dilekçesiyle mahkemeye başvurmak suretiyle
hukuki koruma isteyen kişiye davacı, kendisine karşı davacı tarafından hukuki korunma talep edilen kişiye de davalı
denir. Dava, dava dilekçesi ile mahkemeye başvurulduğunda
açılır. Davanın açılma tarihi kural olarak dava dilekçesinin
kayıt edildiği tarihtir. Dava dilekçesinde yer alması gereken
hususlar HMK 119. maddede belirtilmiştir. Tevzi memuru,
dava dilekçesini ayrıntılı biçimde okuyarak davacı, davalı,
dava türü, dava esas değeri, mahkeme türü ve tanık, keşif ve
bilirkişi deliline dayanıp dayanmaması üzerine harç miktarını
hesaplayarak tevzi kayıt işlemini tamamlar. Sistem kayıt işlemine tevzi numarası verir. Bu işlemden sonra “Harçlandırma
Formu” hazırlanır. Başvuru sahibi, dava harca tabi ise harç
ve gider avansını, harca tabi değilse gider avansını vezneye
yatırır. Vezneden alınan “sayman mutemet alındı belgesini”
örneklerinden bir tanesini tevzi memuruna ibraz edilir. Tevzi
memuru makbuzu alarak UYAP sisteminden “Tevzi Formu”
düzenler. Tevzi formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını,
dosyanın esas numarası ile esas numarasının verildiği tarih

ve saati, dosya türünü, tarafların ad ve soyadlarını, davanın
konusunu, dava esas değerini, tanık sayısını, keşif ve bilirkişi
bilgisini, masraf bilgilerini ve varsa ilişkili dosya numarasını
içerir. Açılmış olan dava, tevzi bürosundan mahkemeye gönderilir. Mahkeme tarafından öncelikle tensip tutanağı düzenlenir. Tensip tutanağında bulunması gerekli kayıtlar Bölge
Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet
Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 40. maddede sayılmıştır. Dilekçelerin
karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme aşamasına geçilir
Ön inceleme aşamasından sonra tahkikat aşamasına geçilir.
Ön inceleme aşamasındaki sonra gerçeğin araştırıldığı, delillerin incelendiği aşama tahkikat aşamasıdır. (HMK m. 143
vd.). Bu açıdan davanın en uzun aşaması tahkikat aşamasıdır.
Hukuk mahkemelerince tutulacak kayıtlar, Bölge Adliye ve
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair
Yönetmelik’in 171. Maddesinde sayılmıştır. Mahkemeler ve
hukuk dairelerinde aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zorunludur. Bu kayıtlar tarih, sıra numarası, hazırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir şekilde tutulur. Buna göre tutulacak kayıtlar şunlardır; esas kaydı, karar
kaydı, istinaf kaydı, temyiz kaydı, istinabe kaydı, değişik işler
kaydı, duruşma günleri kaydı, keşif günleri kaydı, taşra istinaf veya temyiz kaydı, satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı, ortaklığın giderilmesi satış paralarının kaydına mahsus kasa kaydı, tereke esas
kaydı, tereke karar kaydı, tereke kasa kaydı, mirası ret kaydı,
posta mutemet kaydı, tevzi kaydı, zimmet kaydı, harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı, vakıf tescil kaydı, vesayet ad
kaydı, kıymetli evrak ve eşya kaydı, sosyal inceleme‒görüşme
kaydı, muhabere kaydı, hakem kararları saklama kaydıdır.
Çekişmesiz yargıda mühürleme, deftere geçirme ve yemin
tutanağı düzenlenmesi usulü Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk
Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’ de
düzenlenmiştir. Buna göre işlem yapılmaktadır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi genel mahkemelerden biridir?
a. Aile Mahkemesi
b. Asliye Ticaret Mahkemesi
c. Asliye Hukuk Mahkemesi
d. İş Mahkemesi
e. Tüketici Mahkemesi
2. Aşağıdakilerden hangisinde Sulh Hukuk Mahkemesinin
ait olduğu yargı kolu doğru verilmiştir?
a. İdari Yargı- İlk derece- Hukuk Mahkemesi
b. Adli Yargı- İlk derece Mahkemesi- Hukuk Mahkemesi
c. Adli Yargı- İlk derece mahkemesi- Ceza Mahkemesi
d. Askeri Yargı- Üst derece mahkemesi- Ceza Mahkemesi
e. İdari Yargı- Üst derece mahkemesi- Hukuk Mahkemesi
3. Dava dilekçesiyle mahkemeye başvurmak suretiyle hukuki koruma isteyen kişiye ne denir?
a. Davalı
b. Zabıt Kâtibi
c. Davacı
d. Yazı İşleri Müdürü
e. Mübaşir
4. Mahkemenin uyuşmazlığın esasını inceleyebilmesi
için varlığı veya yokluğu mutlaka gerekli olan şartlar hangileridir?
a. Dava Şartları
b. Usul Şartları
c. Duruşma Şartları
d. Dava Arkadaşlığı
e. Hiçbiri
5. Dava tevzi bürosundan mahkemeye geldiğinde mahkeme tarafından ilk olarak hazırlanan yapılacak işleri ve eksikleri gösteren tutanağa ne ad verilir?
a. Sayman muhtemeti alındı makbuzu
b. Tensip Tutanağı
c. Duruşma Tutanağı
d. İfade Tutanağı
e. Harçlandırma Formu

6. Terekeye ait bankaya yatırılan ve çekilen para için tutulan
kayıt hangidir?
a. Tereke kasa kaydı
b. Mirası ret kaydı
c. Posta mutemet kaydı
d. Tevzi kaydı
e. Zimmet kaydı
7. Mahkemece verilen kararlara ilişkin bilgilerin tutulduğu
kayıt hangisidir?
a. Esas Kaydı
b. Karar Kaydı
c. Tevzi Kaydı
d. Zimmet Kaydı
e. Değişik İşler Kaydı
8. Mahkemelerden veya hukuk dairelerinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıt hangisidir?
a. Değişik işler kaydı
b. Duruşma günleri kaydı
c. Keşif günleri kaydı
d. Zimmet Kaydı
e. Esas Kaydı
9. Aşağıdakilerden hangisinin dava dilekçesinde bulunması zorunlu değildir?
a. Mahkemenin adı
b. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
c. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
d. Davacının annesinin adı ve soyadı
e. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri
10. İhtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıt hangisidir?
a. İstinabe kaydı
b. Değişik işler kaydı
c. Duruşma günleri kaydı
d. Keşif günleri kaydı
e. Taşra istinaf veya temyiz kaydı
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Kendimiz Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c
2. b
3. c
4. a
5. b
6. a

7. b

8. d

9. d
10. b

Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Taraflar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dava Şartları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tensip Tutanağı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Mahkemesinde Tutulacak Kayıtlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Mahkemesinde Tutulacak Kayıtlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Mahkemesinde Tutulacak Kayıtlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dava Açılması ve Aşamaları”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Mahkemesinde Tutulacak Kayıtlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Özel mahkemelerin kurulamadığı yerlerde, genel mahkemeler özel mahkeme sıfatıyla da görev yaparlar.
Sıra Sizde 2
Sulh Hukuk Mah., Aile Mah., Asliye Ticaret Mah., İş Mah.,
Tüketici Mah., Kadastro Mah., Fikri ve Sınai Haklar Mah.,
Denizcilik İhtisas Mah., İcra Mah.

Sıra Sizde 3
Davanın tarafları davacı ve davalıdır. Davada taraflar gerçek
veya tüzel kişi olabilir.
Sıra Sizde 4
Dava aşamalarının işlendiği kayıt esas kaydıdır.
Sıra Sizde 5
İhtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlemlerin tutulduğu
kayıt değişik işler kaydıdır.
Sıra Sizde 6
Tereke dosyalarına ilişkin mahkemece verilen kararların tutulduğu kayıt tereke karar kaydıdır.

Yararlanılan Kaynaklar
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Sema: Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
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Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmelik
GÖRGÜN, Şanal, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi,
2015, Ankara
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www.mevzuat.gov.tr.
www.resmigazete.gov.tr
www.anayasa.gov.tr
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Amaçlarımız







Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Cumhuriyet başsavcılığının yapısını ve görevlerini açıklayabilecek,
Adli yargı ilk derece ceza mahkemelerinin yapısını ve görevlerini ifade edebilecek,
Cumhuriyet başsavcılığında ve mahkemelerde tutulması gereken kayıtları ve
kartonları bilecek,
Soruşturma ve kovuşturma evrelerini açıklayabilecek,
Soruşturma ve kovuşturma sırasında tutulan tutanaklar, yapılan işlemler sonrasında verilen kararları bilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Cumhuriyet Başsavcılığı
Ağır Ceza Mahkemesi
Asliye Ceza Mahkemesi
Kayıt
Karton
İddianame

•
•
•
•
•
•

Soruşturma Evresi
Kovuşturma Evresi
Gerekçeli Karar
Sanık
Mağdur
Katılan

İçindekiler

Kalem Mevzuatı

Ceza Yargılamasında Yazı İşleri
ve Uygulama

• GİRİŞ
• ADLİ YARGI CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI
• SORUŞTURMA EVRESİ VE YAPILACAK
İŞLEMLER
• ADLİ YARGI CUMHURİYET
BAŞSAVCILIKLARINDA TUTULACAK
KAYITLAR VE KARTONLAR
• ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA
MAHKEMELERİ
• KOVUŞTURMA EVRESİ VE AŞAMALARI
• ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA
MAHKEMELERİNDE TUTULMASI
GEREKEN KAYITLAR VE KARTONLAR

Ceza Yargılamasında Yazı
İşleri ve Uygulama
GİRİŞ

Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk
devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işleyenleri cezalandırarak, suç işlenmesini önlemek, suçun failini önce ıslah ederek daha sonra topluma kazandırmaktır.
Suç şüphesinin ortaya çıkması ile birlikte cumhuriyet başsavcılığı göreve başlamaktadır. Savcılık, suç haberinin ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma
faaliyetinde bulunmak, kamu davasının şartları oluştuğu takdirde dava açmak ve yürütmek, kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan ve yürütme erki
içinde yer alan bir kurumdur. Cumhuriyet başsavcılığında, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet başsavcı vekili, cumhuriyet savcıları ile görevli yazı işleri personeli görev yapmaktadır. Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idarî sınırları ve bunlara
adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkilidirler. Cumhuriyet savcısının soruşturma evresindeki işlemler yürütmek gibi adli görevleri olduğu gibi, denetim ve
gözetim görevleri gibi idari görevleri de bulunmaktadır. Cumhuriyet savcısı soruşturma
evresinde gerekli delilleri topladıktan sonra suçun işlendiğine dair yeterli delil olduğu
kanaatine varırsa iddianame düzenleyerek kamu davası açmaktadır. Ancak yeterli delile
ulaşamadıysa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmektedir. İddianamenin hazırlanıp
mahkeme tarafından kabul edilmesi ile birlikte soruşturma evresi sona ermekte ve kovuşturma evresi başlamaktadır.
Kovuşturma evresinin başlaması ile birlikte ceza mahkemelerinin görevleri başlamaktadır. Ceza mahkemeleri, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan
diğer ceza mahkemeleridir. Görev ve yetki kuralları ile davaya hangi ve hangi yer mahkemesi tarafında bakacağı belirlenir. Mahkeme tensip tutanağı düzenleyerek, yapılacak
işlemleri ve duruşma gününü belirler. Duruşma aşamasında deliller, iddia ve savunmalar
değerlendirilerek karar verilir.
Bu ünitede cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelerin yapısı ile görevlerini, tutulması
gereken kayıt ve kartonları, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yapılacak işlemler ve
tutanakları inceleyeceğiz.

ADLİ YARGI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Savcılık, suç haberinin ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının şartları oluştuğu takdirde dava açmak ve yürütmek, kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan ve yürütme erki içinde
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yer alan bir kurumdur. Savcılar sadece idari görevleri bakımından Adalet Bakanı’na bağlıdır ve idari görevleri dışında kural olarak bağımsız hareket ederler. Anayasa’nın hâkimler
için tanımış olduğu hâkimlik teminatı savcılar için de geçerlidir. Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin adı ile anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı
kurulmaktadır. Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar
Cumhuriyet savcısı bulunur. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kararıyla bir veya birden fazla Cumhuriyet başsavcı
vekili atanır.
Cumhuriyet başsavcılığı; Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcıları ve atanmışsa
Cumhuriyet başsavcı vekilinden oluşmaktır. Cumhuriyet başsavcısı, savcılar ve başsavcı
vekilleri, Cumhuriyet başsavcılığı adına işlem yapmakta ve faaliyette bulunmaktadırlar.
Bu görevlerini bir bütün olarak ve iş bölümü esasına göre yürütürler.

Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri

Cumhuriyet başsavcılığında, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet başsavcı vekili, cumhuriyet savcıları ile görevli yazı işleri personeli görev yapmaktadır. Öncelikle cumhuriyet başsavcılığı makamının görevlerini inceledikten sonra cumhuriyet başsavcısının, cumhuriyet
başsavcı vekilinin ve cumhuriyet savcısının görevlerini inceleyeceğiz.

Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri Şunlardır
1. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma
yapmak veya yaptırmak,
2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara
katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,
3. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve
izlemek,
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri
Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır:
1. Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek,
2. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş bölümünü yapmak,
3. Gerektiğinde adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun
yollarına başvurmak,
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının; ağır ceza mahkemesinin yargı çevresinde görevli Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır. Asliye ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcısının o yer yargı çevresinde görevli Cumhuriyet savcıları ile bağlı
birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır.

Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin Görevleri
Cumhuriyet başsavcı vekilinin görevleri şunlardır:
1. Cumhuriyet başsavcısının verdiği görevleri yerine getirmek,
2. Cumhuriyet savcılarının adlî ve idarî görevlerine ilişkin işlemlerini inceleyip Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek,
3. Gerektiğinde adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun
yollarına başvurmak,
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4. Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda ona vekâlet etmek. Aynı yerde görev yapan
birden çok Cumhuriyet başsavcı vekili bulunduğunda, Cumhuriyet başsavcısına
vekâlet edecek olanı Cumhuriyet başsavcısı belirler.

Cumhuriyet Savcısının Görevleri
Cumhuriyet savcısının görevleri şunlardır:
1. Adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına
başvurmak,
2. Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirmek,
3. Gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına vekâlet etmek,
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Aynı yerde görev yapan Cumhuriyet
başsavcı vekili bulunmadığında, Cumhuriyet başsavcısına vekâlet edecek olanı
Cumhuriyet başsavcısı belirler.
Cumhuriyet savcısının yukarıda saymış olduğumuz görevleri ceza yargısına ilişkindir.
Ancak Cumhuriyet başsavcılığının yargısal görevleri yalnızca ceza yargılaması ile sınırlı değildir. HMK’ nın 70/1 maddesinde “Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça öngörülen
hâllerde, hukuk davası açar veya açılmış olan hukuk davasında taraf olarak yer alır” hükmüne göre, kamu düzenini ilgilendiren ve kanunun açıkça görevlendirdiği hallerde hukuk
davası açmakla da görevlidir. Bu davalar hukuk mahkemelerinde görülmekte ve harçtan
muaftır. Örneğin; Nüfus kaydının düzeltilmesi, nesebin reddi, evlenmenin butlanı gibi.
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hukuk mahkemesinde dava açılması amacıyla gönderilen talep yazısına “Davaname” denir.

Cumhuriyet Savcılarının Yetkisi

Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idarî sınırları ve bunlara adlî
yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkilidirler. Ağır ceza mahkemesi ile
özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde yer alan Cumhuriyet başsavcılıkları, yetki alanları içerisinde yürüttükleri bu mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili soruşturmaları yapar. İvedi ve zorunlu işlerin tamamlanmasından sonra
düşünce yazısına soruşturma evrakını ekleyip ağır ceza mahkemesi veya özel kanunlarla
kurulan diğer ceza mahkemelerinin Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler. Büyükşehir
belediye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet başsavcıları, bu yer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde yetkilidir.
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dördüncü, Beşinci, Altıncı
ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar (318 inci, 319 uncu, 324 üncü, 325 inci ve
332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Kanunun kapsamına giren suçlar sebebiyle açılan
soruşturmalar suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülür. İl Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi
hâlinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur. Diğer kanunların Cumhuriyet savcılarının yetkisine ilişkin hükümleri saklıdır.
Cumhuriyet savcılıkları arasında yetki uyuşmazlıkları çıkması durumu CMK 161/7.
Maddesinde düzenlenmiştir. Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturma dosyasında, dosyanın geldiği savcılık kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı
vererek, yetki uyuşmazlığını çözmesi için soruşturma dosyasını, bağlı olduğu ağır ceza
mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Ağır ceza mahkemesince bu konuda verilen karar kesindir. Bu karar hakkında konun yoluna gidilemez. Mahkemenin
yetkili kıldığı Cumhuriyet savcısı soruşturmayı yürütmekle kesin olarak yetkilidir.
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Cumhuriyet Savcısının Denetim ve Gözetim Görevi

Cumhuriyet savcısı soruşturma ve kovuşturma evresindeki görevleri dışında denetim ve
gözetim görevi de bulunmaktadır. Bu cumhuriyet savcısının adli görevlerinden sayılmayıp idari görevi kapsamına girmektedir. Cumhuriyet savcısının denetim ve gözetimle görevli olduğu alanlar şunlardır:
1. Adli kolluk hizmetlerinin denetimi
2. Nezarethane ve ifade alma odalarının denetimi
3. Adalet emanet dairesinin gözetim ve denetimi
4. Cumhuriyet savcılarının gözetim ve denetimi
5. Noterlerlerin gözetim ve denetimi
6. Ceza infaz kurumlarının gözetim ve denetimi
7. Ambarın denetimi
8. İcra ve iflâs dairelerinin gözetim ve denetimi
9. Yazı işleri hizmetlerinin denetimi

Duruşmalarda Cumhuriyet Başsavcılığını Temsil

Cumhuriyet savcılığının görev yapacağı kanunen belirtildiği mahkemelerdeki duruşmalara Cumhuriyet başsavcısı katılır. Cumhuriyet başsavcısı kendi katılabileceği gibi duruşmaya katılması için Cumhuriyet başsavcı vekili veya Cumhuriyet savcısı da görevlendirebilir. Gerektiğinde duruşmalara birden çok Cumhuriyet savcısı katılabilir. Cumhuriyet
başsavcılığında görevli savcıların, ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerine katılması
zorunludur. Hukuk mahkemeleri, icra mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinde görülen
duruşmalarda cumhuriyet savcısı bulunmamaktadır.

SORUŞTURMA EVRESİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

Ceza yargılaması soruşturma ve kovuşturma evresi olarak iki evredir. Soruşturma evresi,
yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar veya kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesine kadar geçen evredir. Soruşturma
evresi, suç şüphesinin ceza yargılamasını gerektirir nitelikte olup olmadığının belirlenmesi, suçun, mağdurun ve şüphelinin belirlenmesi, delillerin toplanması, acil tedbirlerin
alınması ve kovuşturma aşamasına geçilip geçilmeyeceğinin belirlenmesi amacıyla yürütülmektedir.
Soruşturma evresi, suçun yetkili makamlar tarafından kendiliğinden öğrenilmesi ile
ihbar ve suç duyurusu ile başlamaktadır. Ceza muhakemesinde soruşturmanın başlayabilmesi için makul derecede bir suç şüphesi gerekmektedir. Soruşturma evresinin asıl patronu cumhuriyet savcısı olsa da suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde,
Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının
iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir. Kolluk
âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları
yerine getirirler.
Soruşturma evresi yazılıdır. Bu nedenle bu evredeki bütün işlemlerin tutanağa geçirilmesi gerekmektedir. Tutanaklar ve tutanaklarda bildirilecek hususlar yazı işleri personeli açısından bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Soruşturma evresininde iş bölümü
yapılarak bazı bürolar oluşturulmuştur. Bu bürolar, soruşturma bürosu, kabahat bürosu,
infaz bürosu, istinabe (talimat) bürosu, yakalama bürosu, muhabere bürosu, kütüphane
memurluğu, emanet dairesi ve arşivdir. Ayrıca adliyelerin büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli başka bürolarda kurulabilmektedir.
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Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro İşlemleri

Cumhuriyet savcılığı ön büro işlemleri şunlardır:
• Kapalı (Olağan kanun yollarına başvurularak ya da başvurulmaksızın kesinleşen
soruşturma veya kabahat dosyaları) dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi hâlinde kapak bilgisi, belge ve karar
örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
• Kısıtlama kararı olmayan derdest soruşturma dosyalarında; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki
belgelerin örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
• Kapalı ve derdest soruşturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneği
talep eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde talep konusunda karar vermek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak.
• Soruşturmaya (talimat ve kabahat vs.) ilişkin gelen vatandaşı hukuki statüsüne
göre yönlendirip ilgili Cumhuriyet savcısı ya da zabıt kâtibine haber vermek.
• Avukat ya da ilgilisine soruşturma, ilamat ve talimatların safahatı ile ilgili UYAP
üzerinden bilgi vermek.
• Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar aleyhine yapılan itiraz dilekçelerini kabul edip, Başsavcılık tarafından belirlenen saatlerde Cumhuriyet savcısına havale
ettirip ilgili yerlere göndermek.
• Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesi gereken şikâyet veya vazgeçme dilekçelerini kimlik tespitiyle kabul edip UYAP üzerinde gerekli işlemleri
yapmak üzere ilgili birime yönlendirmek.
• Tutuklamaya itiraz dilekçelerini almak, tarayıcıdan geçirmek, havale ve gereği için
ilgili Cumhuriyet savcısına ivedi olarak teslim etmek.
• Ön büroda cevaplanması mümkün olmayan bir müracaatla karşılaşıldığında ilgiliye geçiş kartı verilerek ilgili birime yönlendirmek.
Kapalı ve derdest soruşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek
isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler
yapılır:
1. Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
2. Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı
zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
3. Evrak UYAP’tan zabıt kâtibinin iş listesi ekranına gönderilir.
4. Fiziki evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak
üzere ön büroda muhafaza edilir.
Yargının verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında, Avrupa
Konseyi Proje Ofisi ile ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemi’ ne
Destek Projesi” kapsamındaki Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro’da yapılacak işlemler
listesine bazı eklemeler yapılmıştır. Bu proje ile daha hızlı ve etkin bir yargılama amacı
bulunmaktadır. Buna göre ön büronun diğer işlemleri;
• Karakolların evraklarına ilişkin günlük olarak mail yoluyla bilgi vermek,
• Avukatların CMK taleplerine ilişkin sorgulamalar yaparak ilgili soruşturma numaralarını vermek,
• Talimat doğrultusunda duruşması yapılacak olan vatandaşın sorgulamasını yapmak, ilgili nöbetçi mahkemeye yönlendirmek,
• Resmi kurumlardan evrakı istenen vatandaşın sorgulamasını yapı, dosya numarasını tespit ettikten sonra fotokopi amaçlı dilekçe yazdırmak, ilgili dilekçeye dosya-

59

60

Kalem Mevzuatı

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

da taraf olarak bulunup bulunmadığına dair kimlik tespiti kaydını şerh düştükten
sonra havale için ilgili Cumhuriyet savcısına yönlendirmek, Cumhuriyet savcısı
tarafından havale işlemi yapıldıktan sonra UYAP üzerinden çıktısını almak ve
onaylayarak ilgilisine evrakı vermek.
Yakınının karakoldan alınıp adliyeye getirileceği veya getirildiği bilgisini alan vatandaş için sorgulama yaparak soruşturmanın safahatı hakkında bilgi vermek.
Vatandaş veya avukata vermiş olduğu kimlik numarası doğrultusunda sorgulama
yaparak soruşturma ve duruşma aşamalarında olan dosyalar hakkında bilgi vermek,
Avukatların vermiş oldukları vazgeçme dilekçelerini ilgili soruşturma numarasını
sorgulayarak vekâleti olduğunu teyit ederek teslim almak,
Vatandaşların yapmış olacakları şikâyet dilekçelerine ilişkin bilgi vererek evraklarını tamamlatmak ve ilgili birime yönlendirmek,
Vatandaşların şikâyet dilekçelerinden vazgeçme talepleri halinde dilekçe yazdırmak, ilgili dilekçelerine kimlik kontrolü yapıldığı yönündeki şerh düştükten sonra
havale için ilgili Cumhuriyet savcısına yönlendirmek,
İfade vermek maksadıyla gelen vatandaşı sorgulama yapıp kimlik tespitini yaptıktan sonra ilgili Cumhuriyet savcısına yönlendirmek,
Telefonla arayan kolluk kuvvetlerine, avukatlara ve vatandaşlara hazırlık numarası
vermek, soruşturmanın safahatı hakkında kısaca bilgi vermek,
Kargolardan gelen evrakları teslim alarak içinden çıkan evrakı ilgili yere yönlendirmek,
Danışma masalarında cevaplanması gereken sorulara cevap vermek,
Tutuklamaya itiraz dilekçelerini kontrol ederek ilgili savcısına havale için göndermek,
Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesi gereken evraklara ilişkin bilgi vererek ilgili birime yönlendirmek,
Derdest soruşturma dosyalarına belge sunmak isteyen taraf veya vekillerinin soruşturma numaralarını tespit edip, belgeleri kontrol etmek, havale için ilgili Cumhuriyet savcısına havaleye göndermek, teslim alınan evrakı tarayarak dosyasına
aktarmak,
Takipsizlik kararı verilen dosyalardan nüsha talep halinde ilgisinin kimlik kontrolünü yaparak fotokopi için dilekçe yazdırmak, UYAP üzerinden çıktı vermek,
Ön Bürolarımız tarafından alınan evrakları tarayıp UYAP ortamına aktararak zimmetli bir şekilde hizmetli aracılığıyla ilgilisine teslim etmek.

Müracaat Savcılığı ve İşlemleri

Başsavcılığa yapılan suç ihbarlarının, müracaatların ve şikâyetlerin ilk kabul edildiği yer
olup, soruşturmaların ilk işlemlerinin yürütüldüğü bölümdür. Her adliye kapsamında
müracaat savcılığı birimi olmayıp bazı küçük adliyelerde bu işlemler savcılık yazı işleri kalemi tarafından yürütülmektedir. Şikâyet ve ihbar dilekçeleri teslim alınarak görevli
müracaat Cumhuriyet Savcısına havale ettirdikten sonra soruşturma defterine kayıt yaptırılır. Deliller, varsa kıymetli evrak ve suç eşyaları emanete alınıp makbuzu bu evraka ek
olarak eklenir.
Kayıt sonrası soruşturma evrakına, UYAP sistemi tarafından soruşturma numarası verilir. Evraklar ekleriyle birlikte “Müracaat/Nöbetçi C. Savcısı” olarak atanan savcıya gönderilir. Evrakları alan müracaat savcısı adliyede hazır bulunan (mevcutlu) kişilerin ve müracaat
edenlerin ifadelerini alır. Şüphelilerin, kimliğinin teşhisi için gerekli olması hâlinde fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınmasını sağlayarak soruşturma evrakına ekletir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra müracaat savcısı “Tevzi - Dosyayı Tevziye
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Gönderme” ekranından, soruşturma evrakını tevzi edilmek üzere Cumhuriyet başsavcısı
ve başsavcı vekiline UYAP üzerinden gönderir. Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcı vekili
“Seçilen Dosyalara C. Savcısı Ata” menüsünü kullanarak soruşturma evrakını istediği Cumhuriyet savcısına doğrudan belirli bir savcıya gönderebileceği gibi, otomatik tevziye vererek
soruşturma evrakını Cumhuriyet savcılarından birine de gönderebilir.

İfade Alma İşlemleri

İfade Alma, şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir. Şüphelinin ifadesinin alınmasında öncelikle
şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. Kendisine yüklenen suç anlatılarak, müdâfi seçme hakkının
bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdâfiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdâfi seçecek durumda olmadığı ve bir
müdâfi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdâfi
görevlendirilir. Zorunlu müdafilik kapsamındaki suçlarda doğrudan kendisine bir müdafi atanmaktadır. Yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir. Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının (susma hakkı) kanunî hakkı
olduğu söylenir. Müdâfi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme
huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. İfade
verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır. İfade ve
sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır. İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususlar yer alır:
• İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih.
• İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile
ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği.
• İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip
getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri.
• Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan Müdâfi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı.
• İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri belirtilir.
İfade işlemi tamamlandıktan sonra deliller toplanır. Şüphelinin sadece aleyhine değil
lehine deliller de toplanmaktadır. Delillerin toplanması aşaması da sona erince cumhuriyet savcısı kamu davası açıp açmama konusunda bir karar vermektedir.

Soruşturma İşlemleri Sonrasında Verilen Kararlar ve Yapılacak
İşlemler

Soruşturma sonucu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının verdiği kararlar aşağıda
sıralanmıştır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar
Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması
hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Şahsi cezasızlık hallerinin varlığı ya
da etkin pişmanlık söz konusuysa yine kamu davası açılmayabilir. Ceza muhakemesi hukukunda esas olan kovuşturma mecburiyeti ilkesi bulunmaktadır. Ancak yukarıda bahsettiğimiz durumlarda maslahata uygunluk ilkesi gereği kovuşturma aşamasına geçilmez.  
Bu karar yargılama sonrasında beraat kararı anlamına gelmez. Kesin hüküm teşkil etmeyip kural olarak geri alınabilir.
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Kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilmektedir. Bu karar, suçtan zarar gören ile şüpheliye tebliğ edilir. Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün
içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı yer ağır ceza
mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz edebilir (CMK m. 173/1).
Ağır ceza mahkemesi, kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmadığı kanaatine varırsa itirazı gerekçeli olarak ret ederek dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye tebliğ ederek bildirir. Ağır ceza mahkemesi
itirazı yerinde bulursa Cumhuriyet savcısı karara uymak zorunda olup gereğini yaptıktan
sonra iddianame düzenleyerek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı
kamu davası açılamaz. Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller ile suçun işlendiği
hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet savcısı iddianame düzenlemektedir.

İddianame Düzenlenmesi
Savcılık, suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye ulaştıysa iddianame düzenlenmektedir. Düzenlenen iddianamede şu hususların bulunması gerekmektedir:
• Şüphelinin kimliği,
• Müdafii,
• Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği,
• Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi
• Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği,
• Şikâyette bulunan kişinin kimliği,
• Şikâyetin yapıldığı tarih,
• Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri,
• Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
• Suçun delilleri,
• Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri gösterilir. İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar,
mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. Sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil lehine olan hususlar da ileri sürülür. İşlenen suç dolayısıyla
ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği, suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ilgili tüzel
kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri açıkça belirtilir.
İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile soruşturma evresi sona erer ve
kovuşturma evresi başlamış olur.

ADLİ YARGI CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA TUTULACAK
KAYITLAR VE KARTONLAR
Tutulması Gereken Kayıtlar

Cumhuriyet başsavcılığında tutulması gereken kayıtlar Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk
Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Buna göre tutulması gereken kayıtlar
şöyledir:

Soruşturma Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca, soruşturma evresine ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği
kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, şikâyetçi ve şüphelinin kimlik bilgileri, suçun
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türü, suç tarihi, soruşturmanın kaydedildiği tarih, geldiği birim, Cumhuriyet savcısı, şüphelinin gözaltına alınma, tutuklanma, salıverilme ve tahliye tarihleri, iddianamenin onaylandığı tarih ile esas numarası ve karar bilgileri, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara
itiraz edilmiş ise sonucuyla düşünceler sütunlarından oluşur. Kimlik bilgisi sütunlarına
adres dışında varsa ev, iş, cep telefonu ve faks numaraları; elektronik posta adresi ve diğer
iletişim bilgileri ile tüzel kişiliği bulunan kurumların vergi kimlik numaralarının da yazılması gerekir. Evrak kaydedilerek soruşturma numarası alınan durumlar şunlardır: ihbar
veya şikâyet üzerine ya da kendiliğinden Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatılması, adlî kolluk mercileri tarafından düzenlenen fezlekeli evrakın Cumhuriyet başsavcılığına gelmesi, başka yer Cumhuriyet başsavcılığından yetkisizlik ya da askerî savcılıktan
görevsizlik kararı ile soruşturma evrakının gelmesi. İddianamenin iadesine dair verilen
karar kesinleştiğinde ya da iade kararına Cumhuriyet başsavcılığınca itiraz edilmemesi
hâlinde evrak yeni bir soruşturma numarasına kayıt edilir. Önceki soruşturma numarasının düşünceler sütununa bu durum not edilir.

Suç Eşyası Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca, el konulan veya muhafaza altına alınan suç eşyasına ilişkin
bilgilerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma numarası, mahkeme esas numarası, muhafaza altına alma veya elkoyma tarihi, elkoyma kararını veren makam ile kararın tarihi ve sayısı, eşyanın geldiği tarih ile cinsi,
adeti ve vasıfları, eşya sahibinin kimlik ve adres bilgileri, emanet parasına ilişkin bilgiler,
eşyanın mahkeme ya da Cumhuriyet başsavcılığına teslim ve iade tarihleri, eşya elden
çıkarılmış, iade veya müsadere edilmiş ya da satılmış ise; kararın tarihi ve sayısı, teslim
tarihi ile teslim alanın kimlik bilgileri, hesabı cari defteri ve mal memurluğu makbuz numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Soruşturma evresine ilişkin kayıtların işlendiği kayıt hangisidir?

Ölü Muayenesi ve Otopsi Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerine ilişkin safahatın işlendiği
kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, ölenin kimlik bilgileri, ölüm tarihi
ve sebebi, raporun tarihi ve sayısı, soruşturma sonucunda verilen karar ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

Uzlaşma Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan uzlaşma işlemlerine ilişkin safahatın işlendiği kayıttır.
Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, mağdur, şikâyetçi, şüpheli, müdafii, vekil
veya kanunî temsilci ile uzlaştırmacının kimlik bilgileri, uzlaştırmacının görevi ve mesleği, suçun türü, kararlaştırılan edimin türü ve süresi, dosyanın uzlaştırmacıya verildiği
tarih, uzlaştırma raporunun teslim edildiği tarih, uzlaştırma işleminin sonucu ve uzlaştırmacıya ödenen ücret ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Ön Ödeme Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca uygulanan ön ödemeye ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği
kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, şüpheli ve kanunî temsilcisinin
kimlik bilgileri, suçun türü, ödenecek miktar, tebliğ ve ödeme tarihi, soruşturma gideri ve
işlemin sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
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Bilirkişilik Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca atanan bilirkişilere ilişkin bilgi ve işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, bilirkişinin kimlik bilgileri,
mesleği ve görevi, atanma nedeni, dosyanın bilirkişiye teslim tarihi ile verilen süre, raporun sunulduğu tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen ücret ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Tercüman Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca atanan tercümana ilişkin bilgi ve işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, tercümanın kimlik bilgileri,
mesleği ve görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düşünceler sütunlarından oluşur.

SEGBİS Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak
dinlenilmesi, görüntü ve seslerinin kayda alınması ve saklanması ile ilgili işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı adı ve soruşturma numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun
türü, ifadenin alınacağı birim adı, ifadenin alınacağı salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe Kaydı
Başka yer Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılığına gelen istinabe taleplerine ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin geldiği
tarih, talepte bulunan merci, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması istenilen işlem,
sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Yakalama Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca, hakkında yakalama emri kararı verilen şüpheli, sanık ve hükümlülerin yakalanmalarına ilişkin yapılan işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, evrakın geldiği tarih, evrakı gönderen merci, tarih ve numarası, aranan
şahsın kimlik bilgileri, suçun türü, şüpheli veya sanık ise suçun işlendiği tarih, yakalama
kararının tarih ve numarası, hükümlü ise hükmün kesinleştiği tarih, cezanın türü ve miktarı, aranan şahsın yakalanması için yapılan işlem ile düşünceler sütunlarından oluşur.
İnfazının yapılması hâlinde yakalama emri UYAP’tan derhâl kaldırılır.
Yakalama kaydı hangi işlemler için tutulmaktadır?
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Ailenin Korunması Kararlarının Kaydı
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun uyarınca hâkim tarafından verilerek Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen
tedbir kararları ile zorlama hapsi kararlarının safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra
numarası, hakkında koruma kararı veya zorlama hapsi verilen kişinin kimlik bilgileri,
uygulanan kanun maddesi, kararın tarihi, türü ve süresi, kararı veren mahkeme ve esas
numarası, kararın konusu ile kararın geldiği tarih, kararın uygulanmaya başlama ve bitiş
tarihleri, dosyanın kapanış tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.
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Esas Kaydı
İddianamenin düzenlenmesiyle başlayıp kovuşturmanın sonuna kadar devam eden safahatın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, mağdur veya
şikâyetçi ile şüphelinin kimlik bilgileri, suçun türü, mahkeme esas numarası, gözaltı ve
tutuklama tarihi, salıverilme ve tahliye tarihi, evrakın mahkemeye veriliş tarihi ve kanun
yolu işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Mahkemelerce yükümlülük belirlenmeksizin verilen erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları ile ilgili
olarak bu kayda sadece şerh düşülür.

İnfaz Kaydı
Mahkeme ilâmlarının infazına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt;
sıra numarası, hükümlünün kimlik bilgileri, ilâmı veren mahkeme, ilâmın tarih ve numarası, ilâmın geldiği tarih, Cumhuriyet başsavcılığı esas numarası, hükmün özeti, evvelce
gözaltında ve tutuklu kalmışsa salıverilme ve tahliye tarihi, ceza infaz kurumuna girdiği ve
çıktığı tarih ile saat, muhafaza tedavi ve tedbirinin uygulanmaya başlandığı ve sona erdiği
tarih, ceza bildirme, tali karar ve yerine getirme fişlerinin gönderildiği tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur. Bir hüküm ile aynı şahıs hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza, adlî
para cezası ve güvenlik tedbirine birlikte hükmedilmesi hâlinde, bu cezaların her biri ile
güvenlik tedbirlerine ait ilâmlar ayrı ayrı numaralara kaydedilir. Gereken hâllerde infaz
kaydı; ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza, icra ilâmları, taşra ilâmları ve çocuklar hakkında ilgili mahkemelerce verilen ilâmlar ayrı ayrı gruplanabilir. Adlî para cezasına ilişkin ilâmlar,
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesine göre verilen, muayene ve tedavi kararları ile
dâhilî ve haricî ilâmlar hakkında da müstakil bir kayıt tutulabilir. Mahsup işlemi yapıldığında bu durum ilgili mahkeme dosyasının safahatına otomatik olarak şerh düşülür.

Denetimli Serbestlik Kaydı
Şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında mahkeme tarafından verilen ve denetimli serbestlik müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken seçenek ceza, tedbir ve yükümlülük kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, şüpheli,
sanık veya hükümlünün kimlik bilgileri, suçun türü, uygulanan kanun maddesi, kararın
türü ve süresi, kararı veren mahkemenin adı, karar tarihi, numarası ve konusu ile kararın
geldiği tarih, kararın uygulanmaya başlama ve bitiş tarihleri, dosyanın kapanış tarihi ile
düşünceler sütunlarından oluşur. Denetimli serbestlik kaydına;
a) 5237 sayılı Kanunun;
1) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri,
2) 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile beşinci fıkrası,
3) 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası,
4) 191 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası,
5) 221 inci maddesinin beşinci fıkrası,
b) 5271 sayılı Kanunun;
1) 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j),
(k) ve (l) bentleri,
2) 171 inci maddesinin ikinci fıkrası ile birlikte 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi,
3) 231 inci maddesinin beşinci fıkrası ile birlikte 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi,
4) 231 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,
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c) 5275 sayılı Kanunun;
1) 105/A maddesi,
2) 107 nci maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkrası,
3) 108 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası,
4) 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,
ç) 5395 sayılı Kanunun;
1) 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile birlikte 36 ncı maddesi,
2) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,
gereğince verilen kararlar ile diğer kanunlarda düzenlenen ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin görev alanına giren kararlar kaydedilir.
Adlî kontrol kararlarının infazı ilâmat ve infaz bürosunca takip edilir. Bu kararlar denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir.

Hapis ile Tazyik Kaydı
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 76 ncı ve 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60 ıncı maddesi ile diğer kanunlar uyarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt;
sıra numarası, borçlunun kimlik bilgileri, borcun türü ve miktarı, kararı veren merci, kararın tarih ve numarası, borçlunun yakalandığı ve salıverildiği tarih, ceza infaz kurumuna
alındığı ve tahliye edildiği tarih, tutulacağı süre, dosyanın kapanış tarihi, kapanma nedeni
ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Tazyik Hapsi Kaydı
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun; 338 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 340, 341, 343,
344 üncü maddeleri ve diğer kanunlar uyarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, borçlunun kimlik bilgileri, suçun türü,
kararı veren merci, kararın tarih ve numarası, yakalandığı ve salıverildiği tarih, ceza infaz
kurumuna alındığı ve tahliye edildiği tarih, hapsin süresi, dosyanın kapanış tarihi, kapanma nedeni ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Disiplin Hapsi Kaydı
Mahkemece verilen disiplin hapsi cezalarının infazına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin kimlik bilgileri, kararı veren mahkeme,
kararın tarih ve numarası, hapsin süresi, ceza infaz kurumuna giriş ile çıkış tarihi ve saati,
dosyanın kapanış nedeni ile düşünceler sütunlarından oluşur.

İstinaf Kaydı
Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan istinaf kanun
yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası,
hükmün esas ve karar numarası, istinafa başvuran Cumhuriyet savcısı, başvurma tarihi,
dosyanın istinaftan geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Temyiz Kaydı
Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan temyiz kanun
yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası,
hükmün esas ve karar numarası, temyize başvuran Cumhuriyet savcısı, başvurma tarihi,
dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
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Muhabere Kaydı
Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme veya diğer
mercilerden gelen ya da bu mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra
numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen merci, geliş ve gönderilme
tarihi, evrakın özeti, gidiş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. Bu kayda, soruşturma dolayısıyla diğer mercilere yazılan müzekkereler ile bunlara verilen cevaplar ve istinabe kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunlar sadece zimmet kaydına işlenir.
Muhabereye kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tâbi tutulmaz. Sadece kayıtta
aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur. Bakanlık ve Kurulla yapılan yazışmalar
ile hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve en üst dereceli kolluk amirleri hakkında yapılan
araştırma, inceleme veya soruşturmalar için ayrı ayrı muhabere kaydı tutulur.

İdari Yaptırım Kararlarının Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca, idarî yaptırım gerektiren eylemlere ilişkin işlemlerin safahatının
işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, ihbar eden veya şikâyetçi ile kabahat eylemini işleyen
kişinin kimlik bilgileri, kabahat eyleminin türü, tarihi ve uygulanan yaptırım, karar ve tarihi,
kararı veren Cumhuriyet savcısı, başvuru yolu tarihi ve sonucu, itiraz yolu tarihi ve sonucu,
infaz için merciine gönderilme tarihi, infaz tarihi ve düşünceler sütunlarından oluşur.

Zimmet Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın işlendiği kayıttır.
Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı alanın
kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Kitaplık Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile
diğer kitap ve dergilerin işlendiği kayıttır. Bu kayıt; demirbaş numarası, yayın adı, yayınlayan birim, basım tarihi ve yeri, basım yılı, konusu, yeri, geliş tarihi, sayfa sayısı, baskı
numarası ve yazarı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Cumhuriyet Savcısı Bilgi Kaydı
Cumhuriyet başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili
ve Cumhuriyet savcılarının göreve ilişkin gizli olmayan kişisel ve mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; Cumhuriyet başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet başsavcısı,
Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarının adı ve soyadı, iletişim bilgileri, nüfus,
aile bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, geçici görevlendirilme sütunlarından oluşur.

Tutulması Gereken Kartonlar

Cumhuriyet başsavcılıklarında aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının UYAP’ta
tutulması zorunludur. Zimmet kartonu, denetleme kartonu ve adli tebligat ve posta gönderileri kartonunun fiziki olarak da tutulması gerekmektedir.

İddianame Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin saklandığı kartondur. Her mahkeme için ayrı bir iddianame kartonu tutulur

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların saklandığı kartondur.
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Fezleke Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca görev nedeniyle ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen fezlekelerin saklandığı kartondur.

Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararlarının saklandığı kartondur. Gerekli hâllerde bu kartonlar ayrı tutulabilir.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararların saklandığı kartondur.

İdarî Yaptırım Kararı Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca verilen idarî yaptırım kararlarının saklandığı kartondur.

Değişik İşler Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca, diğer kartonlarda saklanması gerekmeyen işlem ve kararların saklandığı kartondur.

Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi Kararı Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca verilen hapis cezasının infazının ertelenmesine
dair kararların saklandığı kartondur.

Adlî Tebligat ve Posta Gönderileri Kartonu
Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan tebligat ve posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu
ve saklandığı kartondur. Temyiz ve istinaf kanun yoluna gönderilen dosyalar ile haricî ilâmlar
hakkında ayrı irsaliyeler düzenlenir ve bunlar ayrı kartonlarda muhafaza edilir.

İş Cetvelleri Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı
kartondur.

Teftiş Tavsiyeler Listesi Kartonu
Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiye listelerinin saklandığı kartondur.

Denetleme Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca, noterlik ve icra müdürlüğü işlemlerinin denetimi sonucunda düzenlenen raporlar ile mahkeme yazı işleri müdürleri ve parayı elinde bulunduran diğer görevlilerin kasa hesaplarının tespit ve denetimine ilişkin tutanakların birer örneğinin konulduğu ve
saklandığı kartondur. Bu kartona konulacak rapor örneklerinde ve tutanaklarda Cumhuriyet
savcısının imzası ile Cumhuriyet başsavcılığı mührünün bulunması zorunludur.

Zimmet Kartonu
Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili
sütun imzalatıldıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır ve kartonda muhafaza edilir. (2) Birinci
fıkranın (ğ), (i) ve (j) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması gerekir
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Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması

Kanunun başka hüküm koyduğu hâller 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 fizikî ya da elektronik ortamda harçsız olarak alabilir. Şüpheli ve müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya
belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi ve ilgili hâkimin kararıyla kısıtlanabilir. Bu karara
gizlilik kararı adı verilir. Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile
bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında gizlilik kararı hükmü uygulanmaz. Bu haklardan mağdur,
şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri de yararlanır. İncelemenin yapıldığına veya belge
örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan
sonra taranarak UYAP’a aktarılır. Soruşturma evrakı, soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda
incelenir.

ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ

Ceza mahkemeleri, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle,
“sulh ceza,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Sulh ceza mahkemesi yerine sulh ceza
hâkimlikleri kurulmuştur. Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Asliye ceza mahkemeleri tek
hâkimlidir. Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme
bir başkan ve iki üye ile toplanır. Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Özel kanunlarda
başkaca hüküm bulunmadığı takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin
yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımı, Hâkimler ve Savcılar
Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar, Resmî Gazete’ de yayımlanır. Daireler, tevzi
edilen davalara bakmakla yükümlüdür. Hâkimler ve Savcılar Kurulunca iş dağılımının
yapıldığı tarih itibarıyla görülmekte olan davalarda daireler, iş bölümü gerekçesiyle dosyaları diğer bir daireye gönderemez. Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı
ile anılmaktadır.
Asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi genel mahkemeler kapsamındadır. Özel
kanunla kurulan özel mahkemelerde bulunmaktadır. Bunlar; çocuk ağır ceza mahkemeleri,
çocuk mahkemeleri, trafik mahkemeleri ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleridir.

Sulh Ceza Hâkimliği

18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, “sulh ceza,” ibaresi ceza
mahkemelerini düzenleyen madde metninden çıkarılmıştır. Sulh ceza mahkemesi yerine sulh ceza hâkimlikleri kurulmuştur. Sulh ceza hâkimliği, kanunların ayrıca görevli
kıldığı hâller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi
gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla kurulmuştur. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla sulh ceza hâkimliği
kurulabilir. Bu durumda sulh ceza hâkimlikleri numaralandırılır. Müstakilen sulh ceza
hâkimliğinde görevlendirilen hâkimler, adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez. Sulh ceza hâkimliğinde bir yazı işleri müdürü ile
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yeteri kadar personel bulunur. Sulh ceza hâkimliği, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Sulh ceza hâkimliği
bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. Sulh ceza hâkimliğinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır.
Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi
sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan sulh ceza hâkimliğinin yargı çevresi, il veya
ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar
Kurulunca belirlenir. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir sulh ceza
hâkimliğinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının
önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca karar verilir.

Asliye Ceza Mahkemesi
Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır
ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince
bakılır. Bu nedenle asliye ceza mahkemesine genel görevli mahkeme diyebiliriz.

Ağır Ceza Mahkemesi
Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer
alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli
dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap
Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319,
324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet
hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve
işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.
Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı ve yargılanacak kişinin sıfatı göz önünde bulundurulur.

Özel Mahkemeler
Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, fikrî ve sınai haklar ceza mahkemesi özel
kanunla kurulmuş olup sadece görev alanında belirtilen davalara bakmaktadır. Aynı adliye teşkilatı içerisinde birden fazla genel görevli ceza mahkemesi kurulmuş ise hangi ceza
mahkemesinin ihtisas mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacağına Hâkimler
ve Savcılar Kurulu tarafından karar verilmektedir. Trafik mahkemeleri baktıkları suçların
niteliği itibarıyla ihtisas mahkemeleri olmalarına karşın, müstakil ihtisas ceza mahkemesi
olarak kurulmamıştır. Sulh ceza mahkemeleri kaldırılmadan önce bu mahkemelerin bünyesinde ihdas edilmişlerdi. Ancak sulh ceza mahkemelerinin kaldırılması ile bu işe sulh
ceza hâkimliği değişik iş olarak devam etmektedir.
Adli yargı sistemi genel ceza mahkemeleri hangileridir?

3

Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri Çocuk ağır ceza mahkemelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin hukuki düzenleme 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda yer almaktadır.
Çocuk ağır ceza mahkemelerinde bir başkan ile yeteri kadar (genelde iki) hâkim üye ile
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bağlı kalemde yazı işleri müdürü, zabıt kâtipleri ve mübaşir bulunur. Çocuk ağır ceza
mahkemeleri de toplu mahkemeler olup bir başkan ve iki üye ile toplanır. Çocuk Mahkemeleri Çocuk mahkemelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin hukuki düzenleme 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda yer almaktadır. Çocuk mahkemesi, tek hâkimlidir.
Mahkemeye bağlı kalemde yazı işleri müdürü, zabıt kâtipleri ve mübaşir bulunur. Duruşmalara Cumhuriyet savcısı katılmaz. Mahkemelerin bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilirler (25/1).
Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi görev alanına giren suçlar bakımından, suça
sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar (m.26/1). Müstakil çocuk mahkemesi kurulmayan yerlerde asliye ceza mahkemesi genel görevlidir. Fikrî ve Sınaî Haklar
Ceza Mahkemesi Fikrî-sınai mülkiyet haklarına ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’na göre ihtisas mahkemelerinin kurulacağı öngörülmüştür. Bu ihtisas mahkemesi
tek hâkimlidir. Cumhuriyet savcısı duruşmalara katılmaz. Ayrı olarak fikrî ve sınaî ceza
mahkemesi kurulmayan yerlerde asliye ceza mahkemesi genel görevlidir.
Özel ceza mahkemeleri hangileridir?

Ceza Mahkemelerinde Yetki
Yargılamanın hangi yer mahkemesi tarafından bakılacağını belirleyen kurallara yetki kuralları denir. Her mahkemenin yargı yetkisi, belli bir coğrafi bölgeye göre belirlenir. Buna
o mahkemenin yargı çevresi denir. Bu yargı çevresinin sınırları, idari teşkilat sınırlarına
göre belirlenir. Yetki kuralları TCK’da düzenlenmiş olup buna göre yetkili mahkeme, suçun işlendiği yer mahkemesidir. Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi
yetkilidir. Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi
olan yer mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda
suç, eserin yayım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan
hakaret suçunda eser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer
mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Görsel veya işitsel yayınlarda da bu Maddenin
üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve
oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir. Suçun işlendiği
yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son
adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi
olanağı yoksa ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkarsa,
ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler. Yetkisizlik iddiası, sanık tarafından ilk derece mahkemelerinde duruşmada sorgusundan, bölge adliye
mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme raporunun
okunmasından önce bildirir. Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mahkemelerinde
sanığın sorgusundan önce, bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin
hemen başlangıcında, duruşmalı işlerde inceleme raporu okunmadan önce verilir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta
re’sen karar veremez. Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
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Ceza Mahkemesinde Taraflar

Ceza mahkemesinde taraflar; sanık, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu olan ve
katılandır.
Sanık, suç işlediği şüphesiyle mahkemeye sevk edilen, hakkında ceza davası açılan ve
ceza mahkemesinin verdiği karar hükmünün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında
bulunan kişidir. Sadece gerçek kişiler suçun faili olabilir ve hakkında ceza yaptırımına
hükmedilebilir. Çünkü Anayasada bulunan cezaların şahsiliği ilkesinin bir gereği olarak
suçun faili gerçek kişiler olabilmektedir. Özel hukuk tüzel kişileri hakkında ceza yaptırımı
uygulanmasa da güvenlik tedbiri niteliğinde yaptırımlara hükmedilebilir.
Mağdur, sanığın suç oluşturan fiili neticesinde zarar gören kişidir. Suçtan zarar gören
ise, suç oluşturan fiil neticesinde menfaatleri ihlal edilen kişidir. Her zaman mağdur ile
suçtan zarar gören kişi aynı kişi olmayabilir. Örneğin sanığın eylemi neticesinde ölüm olayı gerçekleşmişse, mağdur ölen kişi olmaktadır. Ancak suçtan zarar görenler mağdurun
ölümü neticesinde menfaatleri ihlal edilen kişilerdir. Babanın öldürülmüş olması durumunda baba mağdur, babanın maddi manevi yokluğunu hissedecek çocuklar suçtan zarar
gören konumundadır.
Malen sorumlu olan, yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek
veya bunlara katlanacak kişidir.
Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar
şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. Kamu davası katıldıklarında
katılan sıfatını alırlar. Üst derece muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz.
Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır.

KOVUŞTURMA EVRESİ VE AŞAMALARI

İddianame, istinabe evrakı ve diğer işler puanlama yöntemine göre mahkemelere tevzi
edilir. Her mahkemeye eşit puanda iş gönderilmesi esastır. Puanlama kriterleri, Kurulun
görüşü alınarak Bakanlık tarafından UYAP’ta düzenlenir. Tevziden kaynaklanan uyuşmazlıklar adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanır.
Tablo 4.1

Kovuşturma evresi,
1. İddianamenin kabulü
2. Tensip tutanağının düzenlenmesi
3. Duruşma gününün taraflara tebliği
4. Duruşmalara başlanılması
5. Delillerin toplanılması ve değerlendirilmesi
6. İddia ve savunmanın beyanlarının değerlendirilmesi

Kovuşturma evresi, soruşturma evresinin sona ererek iddianamenin kabulü ile başlayan, yargılama ve bunun sonucunda hüküm verilmesini kapsayan süreçtir. Kovuşturma
evresi, duruşma hazırlığı aşaması, duruşma aşaması ve karar aşamasından oluşmaktadır.
Cumhuriyet başsavcılığı ön bürosunda yapılan işlemler aynı şekilde mahkemelerde de yapılmaktadır. Bu nedenle mahkemelerin ön büro işlemleri için konuyu ayrıntılı bir şekilde
incelediğimiz “Cumhuriyet “Başsavcılığı Ön büro İşlemleri” konusuna bakınız.
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Duruşma hazırlığı evresinde mahkeme tarafından usuli işlemler yapılır. Öncelikle tensip tutanağı düzenlenerek yapılacak işlemler ve duruşma günü belirtilir. Tensip tutanağında yer alacak hususlar hâkimin takdirinde olmak kaydıyla; tensip tutanağının başına
mahkemenin adı, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı,
hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, tarafların
kimlikleri ile T.C. kimlik numaraları, varsa kanunî temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri, suç türü ve ilgili mevzuat maddeleri, suçun işlendiği tarih, sanıklar
soruşturma aşamasında tutuklanmış veya gözaltına alınmışsa buna ilişkin tarih bilgileri
yazıldıktan sonra, ilk duruşmanın tarih ve saati belirlenerek duruşmaya kadar yapılması gereken tüm işlemler belirlenerek tensip tutanağında belirtilir. Bu aşamada sanığa ve
sanık müdafiine, mağdura ve vekiline duruşma günün bildiren bir tebligat gönderilir.
Ancak müdafiin yapacağı tutukluluğa itirazlar ve buna ilişkin kararlar ile tarafların delillerin toplanmasını talepleri gibi esasa ilişkin işlemler de yapılmaktadır. Duruşma aşamasına geçildikten sonra ilk celsede iddianamenin kabulü kararı Mahkeme başkanı veya
hâkimi tarafından okunur. Sanığın sorgusuna başlamadan önce görevsizlik, yetkisizlik ve
hâkimin reddine ilişkin talepler var ise bunlar değerlendirilerek karara bağlanır. Duruşma
aşamasında deliller değerlendirilerek maddi gerçeğe ulaşılmaya çalışılarak karar aşamasına geçilir. Hâkim, yargılama boyunca ileri sürülen ve tartışılan delilleri değerlendirir. Son
beyanlar alınarak, hâkim isnat edilen suçun işlenip işlenmediğini müzakere ederek kısa
kararı açıklar. Gerekçeli karar daha sonra yazılarak taraflara tebliğ edilir.

Kovuşturma Evresi Sonunda Verilecek Kararlar

Beraat kararı, işlenen eylemin ceza kanunu kapsamında bir suç teşkil etmediği, işlenen
suçun sanık tarafından işlenmediği, sanığın suç işleme iradesinin olmadığı, hukuka uygunluk nedenlerinden birinin varlığı, işlenen suçun sanık tarafından işlendiği kanıtlanamadığı durumlarda verilmektedir.
Kovuşturma sonucunda verilebilecek kararlar
1. Beraat
2. Mahkûmiyet
3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)
4. Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararı
5. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar
6. Durma Kararı
7. Düşme Kararı
8. Davanın Reddi Kararı
9. Güvenlik tedbiri

Mahkûmiyet kararı, soruşturma ve kovuşturma evresinde toplanan delillerle sanığın
atılı suçu işlediği sabit hale gelmişse verilmektedir.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün belirli şartlar altında
sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Sanık hakkında verilen
mahkûmiyet kararının açıklanmayarak bir nevi askıya alınmasıdır. Bu karar ile sanık
hakkında bir mahkûmiyet kararı verilmiştir, ancak sanık belirlenen denetim süresi içinde kasti bir suç işlemediği veya ön görülen şartlara uygun davrandığı sürece karar infaz
edilmeyecek, hukuki sonuç doğurmayacaktır. Denetim süresi içerisinde kasti bir suç işlenmemesi halinde, düşme kararı verilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için, sanığın muvafakati olması, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan

Tablo 4.2
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yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası
olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, mahkemece,
sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, suçun işlenmesiyle mağdurun
veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade yoluyla, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi şartlarının sağlanması gerekmektedir.
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı, sanığın yaşı küçükse, akıl hastasıysa veya sağır dilsiz ise, suç, hukuka aykırı ancak bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi, zorunluluk
hali veya cebir tehdit altında işlenmişse, meşru müdafaa hallerinde, hata, etkin pişmanlık,
şahsi cezasızlık halleri, karşılıklı hakaret, işlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı (örneğin
hırsızlık suçunda malın değerinin azlığı gibi.) durumlarında verilmektedir.
Durma kararı, davanın açıldığı ancak esasa girilmeden, gerçekleşmesi gereken şart henüz gerçekleşmediği durumda durma kararı verilir. Şart gerçekleşene kadar kovuşturma
durdurulmuş olur. Örneğin memurların kovuşturulmasında, soruşturma izni alınmaksızın açılan bir davada durma kararı verilebilir.
Düşme kararı, Dava şartının yokluğu hallerinde, ölüm, zamanaşımı ve af hallerinde
verilebilir. Şikâyete bağlı suçlarda şikâyetçi şikâyetinden vazgeçerse, beraat değil düşme
kararı verilir.
Davanın reddi kararı, sanığın aynı eyleminden dolayı daha önce açılmış bir başka dava
olması durumunda verilmektedir.
Hapis cezasının ertelenmesi kararı verilmesi durumunda ise, sanığın yüklenen suçu
işlediğinin sabit bulunarak sanık hakkında mahkemece mahkûmiyet kararı verilir. Fakat
TCK 51. maddesindeki şartlar oluşmuşsa mahkemece sanığa verilecek mahkûmiyet kararı
ertelenebilir. Erteleme hükmü uygulandığında sanık denetim süresine tabi tutulur. Sanık
denetim süresi içerisinde yükümlülüklere uygun davranarak, kasıtlı olarak suç işlenmezse
ve iyi halli olarak süreyi geçirirse cezası infaz edilmiş sayılır. Dolayısıyla hapis cezasının
infazının ertelenmesi ve sanık tarafından erteleme şartlarına riayet edilmesi halinde ceza,
infaz kurumu dışında infaz edilmiş sayılır. Ancak mahkûmiyet bütün sonuçları ile varlığını korur.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile erteleme arasındaki fark, ertelemede
açıklanan bir hüküm vardır. Ancak şartların varlığı ve uyulması halinde hüküm infaz edilmiş sayılır. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında açıklanmış bir hüküm yoktur. Eğer şartlara uyulursa hüküm hiç verilmemiş gibi olacaktır.
Güvenlik tedbiri, bazı tehlikeli suçlular ile ceza sorumluluğu bulunmayan failler için
uygulanan tedbirlerdir. Amaçları, tehlikenin önlenmesi, ıslah ve topluma kazandırmaktır.
Tüzel kişilerin hakkında ceza verilemeyip güvenlik tedbiri uygulanabilir. Güvenlik tedbirleri; Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma, eşya Müsaderesi, kazanç müsaderesi,
çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlar açısından uygulanan güvenlik tedbirleri, sınır dışı edilme ve
tüzel kişilere uygulanan güvenlik tedbirleridir.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile erteleme arasındaki fark nedir?

5

Gerekçeli Karar

Duruşma esnasında kısa karar açıklandıktan sonra bu kararın gerekçeleri ayrı bir kararda belirtilmek zorundadır. Verilen kararın gerekçelerinin, cezanın, güvenlik tedbirlerinin
açıklandığı karara gerekçeli karar denmektedir. Anayasanın 141/3 maddesine göre de bü-
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tün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Hükmün açıklanmasından
itibaren en geç on beş gün içinde gerekçeli karar mahkeme hâkimi tarafından yazdırılır.
Yazılan gerekçeli karar ilgili zabıt kâtibi ve hâkim tarafından imzalanarak mahkeme mührü ile mühürlenir. Mahkemece verilen karar, sanık, sanık müdafii, katılan ve katılan vekiline tebliğ edilir. Talep halinde mahkeme yazı işleri personeli tarafından kalemde tebligat
işlemi gerçekleştirilebilir. Hukuk mahkemesi kararları talep halinde tebliğe çıktığı halde
ceza mahkemeleri kararlarının tebliği için talebe gerek yoktur.

ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİNDE TUTULMASI
GEREKEN KAYITLAR VE KARTONLAR
Tutulması Gereken Kayıtlar

Adli yargı ilk derece ceza mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlar Bölge Adliye Ve Adlî Yargı
İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Buna göre tutulması gereken kayıtlar şöyledir:
1. İddianamenin değerlendirilmesi kaydı: İddianame ve soruşturma evrakının
UYAP’tan mahkemeye gönderildiği tarihten başlayıp, mahkemece kabul veya iadesine
karar verildiği tarihe kadar geçen sürecin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı iddianame ve esas numarası, mahkeme esas numarası,
soruşturma evrakının geldiği tarih, kabul veya iade karar tarihi, iade kararına karşı itiraz
işlemleri, iade hâlinde Cumhuriyet başsavcılığına tevdi tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. Mahkemenin iade veya kabul kararı bu kayda işlenir. Cumhuriyet savcısı bu
kayıt üzerinden iddianamenin iadesi kararına itiraz edebilir.
2. Esas kaydı: Davaların aşamalarının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı esas numarası, mağdur, şikâyetçi, katılan ve sanığın kimlik bilgileri,
suçun türü, dosyanın geldiği tarih, tutuklama ve salıverilme tarihi, hükmün özeti, tarihi
ve numarası, tarafların yokluğunda verilen hükmün tebliğ tarihi, itiraz işlemleri, dosyanın istinaf veya temyize gönderilme tarihi ile geldiği tarih ve sonucu, ilâmın Cumhuriyet
başsavcılığına tevdi tarihi, ceza fişinin mahallî adlî sicil birimine gönderilme tarihi, harç
tahsil müzekkeresinin tevdi tarihi, ilâmat numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Aşağıda belirtilen hâllerde dosya kaydedilerek esas numarası alır:
a) İddianamenin kabul edilmesi,
b) İddianame yerine geçen kararın mahkemeye gelmesi,
c) Başka mahkeme veya askerî mahkemeden görevsizlik, yetkisizlik ya da nakil kararı
ile dosyanın gelmesi.
Mahkemece verilen kararın, temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak mahkemeye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus
dosyanın ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir. 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 231 inci ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23 üncü
maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında belirtilen
denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması ya da bu kararlara itiraz üzerine, itiraz
merciince kararın kaldırılması hâlinde dosya yeniden ele alındığında yeni esas numarası
üzerinden işlem yapılır. Kanun kapsamında mahkemelerce verilen disiplin hapsi kararları
esas numarası üzerinden Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
3. Duruşma günleri kaydı: Mahkemenin iş durumuna göre duruşma yapılacak gün ve
saatlerin bir sıra dâhilinde işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, değişik iş
numarası, duruşma gün ve saati, mağdur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin
adı ve soyadı, suçun türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur.
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4. Keşif günleri kaydı: Mahkemenin iş durumuna göre keşif yapılacak gün ve saatlerin bir sıra dâhilinde işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, değişik iş
numarası, keşif gün ve saati, suçun türü, bilirkişi, mağdur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile
sanık ve müdafiin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.
5. Uzlaşma kaydı: Mahkemece yapılan uzlaşma işlemlerine ilişkin safahatın işlendiği
kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, mağdur, şikâyetçi, sanık,
müdafi, vekil veya kanunî temsilci ile uzlaştırmacının kimlik bilgileri, uzlaştırmacının
mesleği ve görevi, suçun türü, kararlaştırılan edimin türü ve süresi, dosyanın uzlaştırmacıya verildiği tarih, uzlaştırma raporunun teslim edildiği tarih, uzlaştırma işleminin
sonucu, uzlaştırmacıya ödenen ücret ile düşünceler sütunlarından oluşur.
6. Önödeme kaydı: Mahkemece uygulanan ön ödemeye ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, sanığın ve
kanunî temsilcisinin kimlik bilgileri, suçun türü, ödenecek miktar, tebliğ ve ödeme tarihi,
yargılama gideri ve işlemin sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
7. Bilirkişilik kaydı: Mahkemece atanan bilirkişilere ilişkin bilgi ve işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, bilirkişinin
kimlik bilgileri, mesleği ve görevi, atanma nedeni ve dosyanın bilirkişiye teslim tarihi ile
verilen süre, raporun sunulduğu tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen
ücret ile düşünceler sütunlarından oluşur.
8. Tercüman kaydı: Mahkemece atanan ya da sanık tarafından seçilen tercümana ilişkin bilgi ve işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı
ve esas numarası, tercümanın kimlik bilgileri, mesleği ve görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düşünceler sütunlarından oluşur.
9. SEGBİS kaydı: Mahkemece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerinin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere
dair işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas
numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü,
ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur.
10. İstinabe kaydı: Başka yer mahkemesi veya askerî mahkemede görülmekte olan
dava kapsamında gönderilen istinabe taleplerine ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği
kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin
geldiği tarih, istinabe talebinde bulunan merci, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması istenilen işlem ve sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düşünceler sütunlarından
oluşur.
11. Karar kaydı: Mahkemece verilen karara ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, karar tarihi, sanığın kimlik bilgileri, suçun
türü, kararı veren mahkemenin başkan ve üyeleri ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı, karar
türü, tarafların kanunî temsilcileri ile vekil ve müdafiin kimlik bilgileri, karar sonucu ile
düşünceler sütunlarından oluşur.
12. İstinaf kaydı: Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan istinaf kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, istinaf
numarası, hükmün tarihi ile esas ve karar numarası, başvuranların sıfatı ve kimlik bilgileri, dilekçenin verildiği veya beyanın tutanağa geçirildiği tarih, aleyhine istinafa başvurulanların sıfatı ve kimlik bilgileri, aleyhine istinafa başvurulana ve Cumhuriyet başsavcılığına tebliğ tarihi, ilâm numarası ve tarihi, istinafa süresinde başvurulup başvurulmadığı,
dosyanın istinafa gönderildiği tarih, dosyanın istinaftan geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

77

4. Ünite - Ceza Yargılamasında Yazı İşleri ve Uygulama

13. Temyiz kaydı: Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan temyiz kanun yolu
başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, temyiz numarası, hükmün tarihi ile esas ve karar numarası, başvuranların sıfatı ve kimlik
bilgileri, dilekçenin verildiği veya beyanının tutanağa geçirildiği tarih, aleyhine temyiz
olunanların sıfatı ve kimlik bilgileri, aleyhine temyiz olunana ve Cumhuriyet başsavcılığına tebliğ tarihi, ilâm numarası ve tarihi, temyizin süresinde yapılıp yapılmadığı, dosyanın
temyize gönderildiği tarih, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
14. İnfaz hâkimliği kaydı: İnfaz hâkimliğince yapılan işlemlerin safahatının işlendiği
kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin sıfatı ve kimlik bilgileri, başvuru konusu, kararı
veren hâkim, karar numarası, tarihi ve türü ile düşünceler sütunlarından oluşur.
15. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kaydı: Mahkeme veya çocuk hâkimi
tarafından, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, hakkında
tedbir uygulanan çocuğun kimlik bilgileri, tedbirin türü, süresi, kararın gönderildiği tarih, kararı uygulayacak kurum, kararın uygulanmasına başlanıldığı, bitirildiği tarih ve yapılan işlem ile düşünceler sütunlarından oluşur. Çocuk hakkında aynı kararla birden fazla
koruyucu ve destekleyici tedbire hükmedilmesi hâlinde bu tedbirler ayrı ayrı numaralara
kaydedilir.
16. Sorgu kaydı: Tutuklama veya adlî kontrol kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının
işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mahkemenin adı, soruşturma numarası, sorgu
tarihi, şüphelinin kimlik bilgileri, müdafii ve suç bilgileri ile düşünceler sütunlarından
oluşur.
17. Değişik işler kaydı: Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; idarî yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurular, arama, elkoyma, gözlem altına alma, iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme
gibi karar ve işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 205 inci maddesi uyarınca verilen tutuklama
kararlarının safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, şüpheli veya kabahatlinin kimlik bilgileri, mahkeme esas numarası, talep eden, talep ve tarihi, karar ve tarihi,
merciine gönderildiği tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur.
18. Muhabere kaydı: Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet başsavcılığı,
mahkeme veya diğer mercilerden gelen ya da bu mercilere gönderilen evrakın işlendiği
kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen
merci, geliş ya da gönderilme tarihi, evrakın özeti ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Bu kayda, ara karar nedeniyle diğer mercilere yazılan müzekkereler ile bunlara verilen
cevaplar ve istinabe kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunlar sadece zimmet
kaydına işlenir. Muhabereye kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tâbi tutulmaz. Sadece kayıtlarda aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur.
Tutuklama veya adlî kontrol kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır?
19. Zimmet kaydı: Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın işlendiği
kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı
alanın kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarından oluşur. Harç ve mahkeme giderleri için ayrı ayrı zimmet kaydı tutulur.
Davaların birleştirilmesi: Davanın birleştirilmesine karar verildiği takdirde, hangi
dosya ile birleştirildiği hususu esas kaydının düşünceler sütununa yazılır ve birleştirilen
dosya üzerinden işlemlere devam olunur.
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Davaların ayrılması: Dosyanın ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan dosyaya
yeni bir esas numarası verilir ve kovuşturmaya ilişkin işlemler bu numara üzerinden yürütülür. Esas kaydındaki eski ve yeni kayıtların karşılarındaki düşünceler sütunlarına bu
hususlar işlenir. Ayrılan dava dosyasına, ilk dosyadaki belgelerden ilgili olanların birer
örneği aktarılır.

Tutulması Gereken Kartonlar
Ceza mahkemelerinde tutulması gereken kartonlar Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Mahkemece, aşağıda gösterilen karar ve işlem
kartonlarının UYAP’ta tutulması zorunludur:
1. Karar kartonu: Kovuşturma evresi sonucunda verilen kararların saklandığı kartondur.
2. Değişik işler kartonu: Değişik işler kaydına kaydolunan işler hakkında verilen kararların saklandığı kartondur.
3. Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile
teslim alınan tebligat ve posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme
talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı
kartondur. Temyiz ve istinaf kanun yoluna gönderilen dosyalar hakkında ayrı irsaliyeler düzenlenir ve bunlar ayrı kartonlarda muhafaza edilir
4. İş cetvelleri kartonu: Mahkemece, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin
saklandığı kartondur.
5. Teftiş tavsiyeler listesi kartonu: Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiyeler listesinin
saklandığı kartondur.
6. Zimmet kartonu: Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine ilişkin belgenin konulduğu ve saklandığı kartondur. Elektronik ortamda tutulan
kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır ve
kartonda muhafaza edilir. Birinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması gerekir.
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Özet
Suç şüphesinin öğrenilmesi ile ceza yargılaması sistemi işlemeye başlar. Öncelikle suç şüphesinin ortaya çıkmasıyla
savcılık kurumunun görevleri başlamaktadır. Savcılık, suç
haberinin ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının şartları
oluştuğu takdirde dava açmak ve yürütmek, kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan ve yürütme erki içinde yer alan bir kurumdur. Savcılar sadece idari
görevleri bakımından Adalet Bakanı’na bağlıdır ve idari görevleri dışında kural olarak bağımsız hareket ederler. Cumhuriyet başsavcılığı; Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet
savcıları ve atanmışsa Cumhuriyet başsavcı vekilinden oluşmaktır. Cumhuriyet başsavcısı, savcılar ve başsavcı vekilleri,
Cumhuriyet başsavcılığı adına işlem yapmakta ve faaliyette
bulunmaktadırlar. Bu görevlerini bir bütün olarak ve iş bölümü esasına göre yürütürler. Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idarî sınırları ve bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkilidirler.
Cumhuriyet savcısının denetim ve gözetim görevi gibi adli
görevleri de bulunmaktadır. Cumhuriyet savcılığının görev
yapacağı kanunen belirtildiği mahkemelerdeki duruşmalara
Cumhuriyet başsavcısı katılır. Cumhuriyet başsavcısı kendi
katılabileceği gibi duruşmaya katılması için Cumhuriyet başsavcı vekili veya Cumhuriyet savcısı da görevlendirebilir. Soruşturma evresi ve yapılacak işlemler, şikâyet, suç ihbarı veya
suç işlendiğinin kendiliğinden öğrenilmesi müracaat savcısı
tarafından şikâyet dilekçesi ve eklerinin alınması, kayıt numarası alan şikâyet dilekçesinin görevli savcıya tevzii, atanan
savcı tarafından delillerin toplanması, ifadelerin alınması ve
kamu davası açılıp açılmayacağına karar verilmesi şeklinde
özetlenebilir. Soruşturma evresi sonunda kovuşturmaya yer
olmadığı kararı veya kamu davası açılması amacıyla iddianamenin hazırlanması kararı verilerek iddianame hazırlanır.
İddianamenin görevli ve yetkili mahkeme tarafından kabul
edilmesi ile birlikte soruşturma evresi sona erer ve kovuşturma evresi başlar. Soruşturma evresinde tutulacak kayıtlar,
soruşturma kaydı, suç eşyası kaydı, ölü muayenesi ve otopsi
kaydı, uzlaşma kaydı, ön ödeme kaydı, bilirkişilik kaydı, tercüman kaydı, SEGBİS kaydı, istinabe kaydı, yakalama kaydı,

ailenin korunması kararlarının kaydı, esas kaydı, infaz kaydı,
denetimli serbestlik kaydı, hapis ile tazyik kaydı, tazyik hapsi
kaydı, disiplin hapsi kaydı, istinaf kaydı, temyiz kaydı, muhabere kaydı, idarî yaptırım kararlarının kaydı, zimmet kaydı,
kitaplık kaydı, cumhuriyet savcısı bilgi kaydıdır. Soruşturma
evresinde tutulacak kartonlar iddianame kartonu, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kartonu, fezleke kartonu,
görevsizlik ve yetkisizlik kararı kartonu, kamu davasının
açılmasının ertelenmesine ilişkin karar kartonu, idarî yaptırım kararı kartonu, değişik işler kartonu, hapis cezasının infazının ertelenmesi kararı kartonu, adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu, iş cetvelleri kartonu, teftiş tavsiyeler listesi
kartonu, zimmet kartonudur. İddianamenin görevli ve yetkili
mahkeme tarafından kabul edilmesi ile birlikte soruşturma
evresi sona erer ve kovuşturma evresi başlar. Ceza mahkemeleri özel ve genel mahkemeler olmak üzere iki türdür. Asliye
ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi genel mahkemeler
kapsamındadır. Özel kanunla kurulan özel mahkemelerde
bulunmaktadır. Bunlar; çocuk ağır ceza mahkemeleri, çocuk
mahkemeleri, trafik mahkemeleri ve fikri ve sınai haklar ceza
mahkemeleridir. Kovuşturma evresi, iddianamenin kabulü,
tensip tutanağının düzenlenmesi, duruşma gününün taraflara tebliği, duruşmalara başlanılması, delillerin toplanılması,
değerlendirilmesi, iddia ve savunmanın beyanlarının değerlendirilmesi ve karar verilmesi olarak özetlenebilir. Verilen
kararlar, beraat, mahkûmiyet, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması, hapis cezasının ertelenmesi, ceza verilmesine yer
olmadığına dair karar, durma kararı, düşme kararı, davanın
reddi kararıdır. Adli yargı ilk derece ceza mahkemelerinde
tutulacak kayıtlar; istinabe kaydı, iddianamenin değerlendirilmesi kaydı, esas kaydı, duruşma günleri kaydı, keşif günleri kaydı, uzlaşma kaydı, ön ödeme kaydı, bilirkişilik kaydı, tercüman kaydı, segbis kaydı, karar kaydı, istinaf kaydı,
temyiz kaydı, infaz hâkimliği kaydı, koruyucu ve destekleyici
tedbir kararları kaydı, sorgu kaydı, değişik işler kaydı, muhabere kaydı, zimmet kaydıdır. Tutulması gereken kartonlar,
karar kartonu, değişik işler kartonu, adlî tebligat ve posta
gönderileri kartonu, iş cetvelleri kartonu, teftiş tavsiyeler listesi kartonu ve zimmet kartonudur.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet başsavcılığının görevlerinden biri değildir?
a. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar
vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak
b. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini
kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak
c. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek
d. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak
e. Sanığın cezalandırılmasına karar vermek
2. Başsavcılığa yapılan suç ihbarlarının, müracaatların ve
şikâyetlerin ilk kabul edildiği yer olup, soruşturmaların ilk
işlemlerinin yürütüldüğü bölüm hangisidir?
a. Ağır ceza mahkemesi
b. Müracaat savcılığı
c. İnfaz savcılığı
d. Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
e. Hiçbiri
3. İfade alma tutanağında aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı
yer ve tarih
b. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği
c. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri
d. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen
ile hazır olan Müdâfi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı
e. İfade alma işleminden sonra görevli mahkemenin adı
4. Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu
davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde
edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması durumunda hangi kararı vermektedir?
a. Mahkûmiyet kararı,
b. Beraat kararı
c. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı
d. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı
e. Düşme kararı

5. İddianamede aşağıdaki hususların hangisinin bulunması
zorunlu değildir?
a. Şüphelinin kimliği
b. Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği
c. Şikâyetin yapıldığı tarih
d. Duruşmanın yapılacağı tarih
e. Cezalandırılması gereken fiilin hangi suç kapsamına
girdiği
6. Cumhuriyet başsavcılığınca, el konulan veya muhafaza
altına alınan suç eşyasına ilişkin bilgilerin safahatının işlendiği kayıttır?
a. Esas kaydı
b. Uzlaşma kaydı
c. Ön ödeme kaydı
d. Suç eşyası kaydı
e. Zimmet kaydı
7. Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri
değildir?
a. Çocuk Mahkemesi
b. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
c. Asliye Ceza Mahkemesi
d. Trafik Mahkemesi
e. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi
8. Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerindeki taraflardan birisi değildir?
a. Davacı
b. Sanık
c. Mağdur
d. Suçtan zarar gören
e. Katılan
9. İddianame ve soruşturma evrakının UYAP’tan mahkemeye gönderildiği tarihten başlayıp, mahkemece kabul veya
iadesine karar verildiği tarihe kadar geçen sürecin safahatının işlendiği kayıt hangisidir?
a. Duruşma günleri kaydı
b. Segbis kaydı
c. İddianamenin değerlendirilmesi kaydı
d. Karar kaydı
e. Sorgu kaydı
10. Kovuşturma evresi sonunda kararların saklandığı karton
hangi kartondur?
a. İş cetvelleri kartonu
b. Karar kartonu
c. Zimmet kartonu
d. Değişik işler kartonu
e. Hiçbiri
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e
2. b
3. e
4. c

5. d

6. d

7. c
8. a
9. c

10. b

Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Müracaat Savcılığı ve İşlemleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İfade Alma İşlemleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Soruşturma İşlemleri Sonrasında Verilen Kararlar ve Yapılacak İşlemler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Soruşturma İşlemleri Sonrasında Verilen Kararlar ve Yapılacak İşlemler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı Cumhuriyet Başsavcılıklarında Tutulacak Kayıtlar ve Kartonlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Ceza Mahkemesinde Taraflar”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Soruşturma kaydıdır.

Sıra Sizde 2
Cumhuriyet başsavcılığınca, hakkında yakalama emri
kararı verilen şüpheli, sanık ve hükümlülerin yakalanmalarına ilişkin yapılan işlemlerin safahatının işlendiği
kayıttır.

Sıra Sizde 3
Ceza mahkemelerinde genel mahkemeler, asliye ceza
mahkemesi ve ağır ceza mahkemesidir.
Sıra Sizde 4
Çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, trafik
mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir.
Sıra Sizde 5
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile
erteleme arasındaki fark, ertelemede açıklanan bir
hüküm vardır. Ancak şartların varlığı ve uyulması
halinde hüküm infaz edilmiş sayılır. Ancak hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararında açıklanmış
bir hüküm yoktur. Eğer şartlara uyulursa hüküm hiç
verilmemiş gibi olacaktır.
Sıra Sizde 6
Sorgu kaydıdır.
Sıra Sizde 7
Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine ilişkin belgenin konulduğu ve saklandığı
kartondur.

Yararlanılan Kaynaklar

NUHOĞLU, Ayşe / YENİSEY, Feridun: Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.
ÖZTÜRK, Bahri: Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.

5

KALEM MEVZUATI

Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İdari yargı ilk derece mahkemelerinin neler olduğunu açıklayabilecek,
İdari yargı ilk derece mahkemelerinde görev ve yetki kurallarını ifade edebilecek,
İdari yargı yargılama sürecini kavrayabilecek,
İdari yargı ilk derece mahkemelerinde tutulması gereken kayıt ve kartonların
neler olduğunu açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
• İdare Mahkemesi
• Vergi Mahkemesi
• Tam Yargı Davası

• İptal Davası
• Görev
• Yetki

İçindekiler
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İdari Yargı İlk Derece
Mahkemelerinde Yazı İşleri ve
Uygulama Usulleri

• GİRİŞ
• İDARİ YARGI İLK DERECE
MAHKEMELERİ
• İDARİ YARGI İLK DERECE
MAHKEMELERİNDE TUTULMASI
GEREKEN KAYITLAR VE KARTONLAR

İdari Yargı İlk Derece
Mahkemelerinde Yazı İşleri ve
Uygulama Usulleri
GİRİŞ
İdari yargı, idarenin eylem ve işlemlerinden dolayı idareye karşı açılan davalarda görevlidir. Yani idari yargıda davalı konumunda idare bulunmaktadır. İlk derece idare mahkemeleri; idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinden oluşmaktadır. İdari yargı ilk derece
mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşan kurulla toplanabileceği gibi, İdari Yargılama
Usulü Kanununda belirtilen hallerde tek hâkim de davaya bakmakta görevlendirilebilir.
İdari yargıda ilk derece mahkemelerinin görevleri, yetkileri, usuli işlemleri ve tutulması
gereken kayıt ve kartonlar, İdari Yargılama Usulü Kanunu, İdare mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanununda ve Bölge İdare Mahkemeleri,
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te düzenlenmiştir.
İdari davalar, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış
imzalı dilekçelerle açılır. Bu dilekçelerde bulunması gereken hususlar, İdari Yargılama
Usulü Kanununda (İYUK) düzenlenmektedir. Dilekçe ile başvuru yapıldıktan sonra yapılması gereken işlemler ve yargılama usulü de İYUK’da düzenlenmektedir.
Bu ünitede, İdari yargı ilk derece mahkemelerinin yapısını, başkan ve üyelerinin görevlerini, mahkemenin görev ve yetki kurallarını, dilekçe üzerine yapılacak ilk incelemede
incelenecek hususları, ilk inceleme üzerine verilecek kararları, dava açılma süresini, dosyanın incelenmesini, karar verilmesini, karar sonrası yapılacak işlemleri, tutulması gereken kayıt ve kartonları inceleyeceğiz.

İDARİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ
İdari yargı, idari makamların idari eylem ve işlemleri dolayısıyla doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargıdır. İdari yargı ilk derece mahkemeleri idare mahkemeleri ve vergi
mahkemelerinden oluşmaktadır. İdare ve vergi mahkemelerinde birer başkan ile yeteri
kadar üye bulunur. Mahkeme kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. Başkanın yokluğunda kıdemli üye başkana vekillik eder.

İdare Mahkemelerinin Görevleri
İdare mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. İdare mahkemesinin görevli olduğu davalar:
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İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka
aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan
iptal davaları,
• İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal olanlar tarafından
açılan tam yargı davalarını,
• Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklardan hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,
• Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler.
İdare mahkemelerinde kararlar kurulla verilebileceği tek hâkimle de verilebilir. Kurullar bir başkan ve iki üyeden oluşmaktadır. Tek hâkimle karar verilen haller kanunla
düzenlenmiştir. Buna göre tek hâkimle karar verilecek davalar 2019 yılı parasal sınırı itibariyle şunlardır;
• Uyuşmazlık miktarı 44.000 Türk Lirasını aşmayan konusu belli parayı içeren idarî
işlemlere karşı açılan iptal davaları ile
• Uyuşmazlık miktarı 44.000 Türk Lirasını aşmayan tam yargı davalarıdır.
Bu tür davaların hâkimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak
biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir.
İdari yargı ilk derece mahkemeleri hangileridir?

1

Vergi Mahkemesinin Görevleri

Vergi mahkemelerinin görevleri kanunda şu şekilde belirtilmiştir;
• Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile
benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
• Yukarıda sayılan konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,
• Diğer kanunlarla verilen işleri çözümlerler

Mahkemelerin Yetkisi ve Belirlenmesi

İdari yargıda yetki kamu düzenindendir. Bu nedenle mahkeme yetkili olup olmadığını
kendiliğinden araştırır. Yetki kuralları İYUK’da belirtilmiştir. Buna göre;
• Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla İdari Yargılama Usulü Kanunu
(İYUK) veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması
halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.
• Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme,
kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.
• Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden
uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev
yaptığı yer idare mahkemesidir.
• Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin
cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve
mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak
görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli
bulunduğu yer idare mahkemesidir.
• Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, hâkim ve savcıların mali ve
sosyal haklarına ve sicillerine ilişkin konularla, müfettiş hal kâğıtlarına karşı açacakları ve idare mahkemelerinin görevine giren davalarda yetkili mahkeme, hâkim
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•
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veya savcının görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge
idare mahkemesine en yakın bölge idare mahkemesinin bulunduğu yer idare mahkemesidir.
İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu
mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu
yer idare mahkemesidir.
Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye
veya mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir.
Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer
idare mahkemesidir.
İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:
- Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,
- Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir
eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,
- Diğer hallerde davacının ikametgâhının bulunduğu yer. İdari mahkemesidir.
Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:
Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk
ettiren, zam ve cezaları kesen,
Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince
şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim,
harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini
düzenleyen,
Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

İdare ve Vergi Mahkeme Başkanlarının Görevleri
•
•
•

•

Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını
verirler.
Mahkemelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını, mahkeme işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.
Her takvim yılı sonunda, mahkemelerindeki işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri hakkında bölge idare mahkemesi başkanlığına
bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.
Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.

İdare ve Vergi Mahkeme Üyelerin Görevleri
•

•
•

Üyeler, bulundukları mahkemelerde başkanlar tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli açıklamaları yaparlar,
düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler.
Karar yazarlar.
Mahkeme ile ilgili olmak üzere kendilerine başkan tarafından verilen diğer işleri
görürler.
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Davanın Açılması

İdari davalar, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. Dilekçelerde;
• Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları
ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
• Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
• Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
• Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin
davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,
• Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve
yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, gösterilir.
Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. Dilekçeler
ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, ait olduğu mahkeme başkanlıklarına
veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya
vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk
konsolosluklarına verilebilir.
Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki
yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile
de dava açılabilir. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların
hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki
sebeplerin aynı olması gerekir.
İdare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına ve yukarıda yazılı yerlere verilen
dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt
tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır.
Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. Diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde ait olduğu mahkeme başkanlığına
taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık
alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır. Herhangi bir
sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması
hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim
tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya
tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.
Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye
tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde
bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış
sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.

Dava Açma Süresi

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. Bu süreler;
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•

İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,
Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından
doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ
yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan
vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı
ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; Tarihi izleyen günden başlar.
• Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son
ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlar.
• İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem
veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici
işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.
Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil
günleri sürelere dâhildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya
ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten
itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Dava Aşamaları ve Yapılan İşlemler
Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme
İdare ve vergi mahkemelerinde dilekçeler, evrak bürosunca kaydedilerek ilgili mahkemelere havale olunur. Dilekçe sahibine evrakın tarih ve sayısını gösterir ücretsiz bir alındı
kâğıdı verilir. Dilekçeler, mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından:
• Görev ve yetki,
• İdari merci tecavüzü,
• Ehliyet,
• İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,
• Süre aşımı,
• Husumet
• Dilekçenin yazım şartları yönlerinden sırasıyla incelenir.
Dava dilekçesinin ilk incelenmesinde hangi hususlara bakılır?

İlk İnceleme Sonrası Verilecek Kararlar
•
•

•

•

Adli yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine
İdari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli
veya yetkili mahkemeye gönderilmesine
Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, vergi, resim, harç, benzeri
mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında
uyuşmazlık konusu miktar, vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya
vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa
mükellef hesap numarasının dilekçede bulunmaması halinde davanın reddine,
Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde,
dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine,
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Ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuzgün
içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine
karar verilir. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. Dilekçelerin İYUK 3’ncü
maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni dilekçeler için ayrıca
harç alınmaz.

Dosyanın İncelenmesi
Tarafların dilekçeleri birbirine tebliğ edilir. Açılan iptal ve 44.000 Türk Lirasını aşan tam
yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların
zam ve cezaları toplamı 44.000 Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin
isteği üzerine duruşma yapılır. (2019 yılı idari yargı parasal sınırları esas alınmıştır)”

Karar Verilmesi
Konular aydınlandığında meseleler sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır. Azınlıkta
kalanların görüşleri, kararların altına yazılır. Her dava dosyası için görüşmelere katılan
başkan ve üyelerin, tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava
konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir
tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. Kararlarda:
• Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları
ve adresleri,
• Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti istem sonucu ile davalının savunmasının özeti,
• Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları,
• Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm,
• Tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı,
• Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği,
• Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği,
• Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hâkiminin ad ve soyadları ve
imzaları ve varsa karşı oyları, Kararı veren mahkemenin adı ve dosyanın esas ve
karar numarası, belirtilir.
Kararın mahkeme başkanı ve üyeleri veya hâkimi tarafından imzalı asıllarından biri,
karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ
edilir.

Karardan Sonra Yapılacak İşlemler
Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile
her türlü davalarda hükmedilen vekâlet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.
Mahkeme kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde
idare aleyhine ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
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Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde
tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit edilecek vergi, resim,
harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir. Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme
tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak
faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.

İDARİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİNDE TUTULMASI
GEREKEN KAYITLAR VE KARTONLAR
Tutulması Gereken Kayıtlar

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte idari yargı ilk
derece mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlar bulunmaktadır. İlgisine göre aşağıda
gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zorunludur:

Esas Kaydı
Daireler ve mahkemelerde davaların aşamalarının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dava dilekçesinin kayıt tarihi, varsa gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile
karar tarihi, dosyanın geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın
konusu, davanın aşaması, karar numarası, tarihi ve sonucu, kanun yolu işlemleri, bozma
veya yenileme halinde dosyanın yeni esas numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Davanın aşaması sütunu; davanın ilk inceleme, savunma ve cevap dilekçeleri, ara karar,
karar aşamaları sütunlarından oluşur. Kanun yolu işlemleri sütunu; kanun yoluna başvuru
tarihi, dosyanın itiraz, istinaf veya temyize gönderilme tarihi, kanun yolu karar numarası
ve tarihi ile sonucu sütunlarından oluşur.

Talimat Kaydı
Daireler ve mahkemelerde başka yer daireler ve mahkemelerinden gönderilen taleplerin
işlendiği kayıttır. Bu kayda geçirilen istemler üzerine yazılacak yazılara talimat numarası
verilir ve bütün yazışmalar bu kayda işlenir. Bu tür yazılar ayrıca muhabere kaydına işlenmez. Bu kayıt; sıra numarası ve tevdi tarihi, dosyadaki taraflar, varsa kanunî temsilcileri
ile vekillerinin ad ve soyadları, talebin türü, gönderen mahkemenin adı ve dosya esas numarası, işlem sonucu, iade tarihi ve düşünceler sütunlarından oluşur.

Karar Kaydı
Daireler ve mahkemelerden verilen kararların işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası,
karar tarihi, dosya esas numarası, karar veren hâkim veya hâkimlerin adı ve soyadı ile sicil
numaraları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, kararın
sonucu ve davanın konusu sütunlarından oluşur.

Uyuşmazlığın Giderilmesi Başvuru Kaydı
Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna ve ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki
uyuşmazlıklarının giderilmesi için bölge idare mahkemesi dairelerine yapılan başvuru
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bilgilerinin işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ve mahkemelerin adı, numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihleri,
esas ve karar numaraları ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dava Nakil İstekleri Kaydı
Dairelerin yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkemesinin bir davaya bakmasına fiili veya hukukî bir engel çıkması hâlinde, o davanın bölge idare mahkemesi yargı
çevresi içinde bulunan başka bir mahkemeye nakline dair bilgilerin işlendiği kayıttır. Bu
kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası,
geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Yürütmeyi Durdurma İtiraz Kaydı
Mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma istemleri hakkında verilen kararlar aleyhine
yapılan itiraz başvurularının işlendiği kayıttır. Mahkemelerdeki bu kayıt; sıra numarası,
dosya esas numarası, yürütmeyi durdurma karar ve tebliğ tarihi, itiraz yoluna başvuran
ve aleyhine itiraz yoluna başvurulan tarafın sıfatı, adı ve soyadı, varsa kanunî temsilcileri
ile vekillerinin ad ve soyadları, itiraz dilekçe tarihi, davanın türü, dosyanın bölge idare
mahkemesinin hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, daire itiraz numarası, karar tarihi, dosyanın itiraz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu, aleyhine itiraz yoluna
başvurulana tebliğ tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. Dairelerdeki bu kayıt; sıra
numarası, dosyanın geliş tarihi, mahkeme ve dosya esas numarası, yürütmeyi durdurma
karar ve tebliğ tarihi, itiraz yoluna başvuran ve aleyhine itiraz yoluna başvurulan tarafın
sıfatı, adı ve soyadı, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, itiraz dilekçe
tarihi, davanın türü, karar tarihi ve sonucu, karar veren hâkimlerin adı ve soyadı ile sicil
numaraları, iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.
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Yürütmeyi durdurma itiraz kaydı hangi amaçla tutulmaktadır?

İstinaf Kaydı
Mahkemelerce verilen hükümler aleyhine yapılan istinaf başvurularının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas ile karar numarası ve karar tarihi, istinaf yoluna
başvuran ve aleyhine istinaf yoluna başvurulan tarafın sıfatı, adı ve soyadı, varsa kanunî
temsilcisi ile vekilinin ad ve soyadı, istinaf dilekçe veya layiha kayıt tarihi ile tebliğ tarihleri, davanın türü, dosyanın bölge idare mahkemesinin hangi dairesine gönderildiği,
gönderilme tarihi, karar tarihi, numarası ve tebliğ tarihi, dosyanın istinaf incelemesinden
döndüğü tarih, istinaf şartlarının yerine getirilip getirilmediği ve sonucu ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

Temyiz Kaydı
Daireler veya mahkemelerce verilen hükümler aleyhine yapılan temyiz başvurularının
işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas ile karar numarası ve karar tarihi,
temyiz yoluna başvuran ve aleyhine temyiz yoluna başvurulan tarafın sıfatı, adı ve soyadı,
varsa kanunî temsilcisi ile vekilinin ad ve soyadı, temyiz dilekçe veya layiha kayıt tarihi
ile tebliğ tarihleri, davanın türü, dosyanın Danıştayın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, karar tarihi, numarası ve tebliğ tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden
döndüğü tarih, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği ve sonucu ile düşünceler
sütunlarından oluşur.
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Kamu Görevlileri İtiraz Kaydı
Dairelerde 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereği soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararları
aleyhine yapılan itiraz başvurularının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, itiraz dilekçesinin kayıt tarihi, kurum karar tarihi ve numarası ile kararın tebliğ tarihi, tarafların,
varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, varsa ticaret sicil numarası veya
merkezi tüzel kişi kimlik numarası, itiraz konusu, karar numarası, tarihi ve sonucu ile
düşünceler sütunlarından oluşur.

Kamu Görevlileri Karar Kaydı
Dairelerde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun gereği soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararları aleyhine yapılan itiraz
başvurusu sonuçlarının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, itirazın konusu, kamu
görevlileri itiraz numarası, karar veren hâkimlerin adı ve soyadı ile sicil numaraları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, varsa ticaret sicil numarası
veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, karar tarihi ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Kamu görevlileri kaydı hangi amaçla tutulmaktadır?

Nakdi Tazminat Komisyonu İtiraz Kaydı
19/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun gereği İnsan Hakları
Tazminat Komisyonunca verilen kararlar aleyhine yapılan itiraz başvurularının işlendiği
kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, itiraz dilekçesinin kayıt tarihi, komisyon karar tarihi ve
numarası ile kararın tebliğ tarihi, itiraz edenin, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin
ad ve soyadları, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, üyeye
havale tarihi, karar numarası, tarihi ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Nakdi Tazminat Komisyonu Karar Kaydı
6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat
Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun gereği İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca verilen kararlar aleyhine yapılan itiraz başvurusu sonuçlarının işlendiği kayıttır. Bu
kayıt; sıra numarası, nakdi tazminat komisyonu itiraz numarası, karar veren hâkimlerin
adı ve soyadı ile sicil numaraları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve
soyadları, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, karar tarihi
ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Duruşma ve Keşif Günleri Kaydı
Daireler ve mahkemelerde duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerin bir sıra dâhilinde
işlendiği kayıttır. Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, talimat numarası,
duruşma gün ve saati, tarafların ad ve soyadları ile varsa kanunî temsilcileri veya vekilleri,
davanın türü ve düşünceler sütunlarını içerir. Keşif kaydı; sıra numarası, esas numarası,
talimat numarası, keşif mahal, gün ve saati, davanın türü, bilirkişi, tarafların ad ve soyadları ile varsa kanunî temsilcileri veya vekilleri ile düşünceler sütunlarını içerir. Belirlenen
duruşma tarihi ve saatini gösteren çağrı kâğıdı, taraflara duruşma tarihinden en az 30 gün
önce gönderilir.
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Kasa Kaydı
Daireler ve mahkemelerde tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan meblağların günü gününe işlendiği kayıttır. Kasaya giren ve kasadan çıkan paraların,
mutlaka tahsilât veya reddiyat makbuzuna dayanması gerekir. Keşif harçları da, diğer paralar gibi kasa kaydına işlenir. Dosyaların itiraz, istinaf ve temyize gönderilmesi için ilgilileri tarafından yatırılan paralar da tahsilât makbuzu karşılığında kasaya alınır. Dosyanın
gönderilmesi sırasında alınan bu paranın sarf edilen kısmı reddiyat makbuzunda ve kayıttaki reddiyatı gösteren kısımda belirtilir; artan para varsa, bu para ilgilisinin müracaatı
üzerine reddiyat makbuzu karşılığında elden geri verilir veya hesap numarası bildirilmiş
ise iade elektronik ortamda hesaba aktarılmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla
adreste ödemeli olarak gönderilir. Elden ödeme yapılması halinde ilgili evrakın altı, parayı alanlara imzalattırılır. Her gün mesai saati sonunda kasa kaydındaki günlük tahsilât
ve reddiyat toplamlarının, tahsilât ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırılması, mevcudun
kontrol edilmesi, sayfa sonunda genel toplama o sayfadaki günlük tahsilât ve reddiyat
tutarlarının ilave edilmesi ve sonuç olarak genel toplamla günlük tahsilât ve reddiyatın
sayfa sonunda toptan gösterilmesi, diğer sayfadaki “toplam nakli” kelimesinin karşısına
bir önceki sayfadaki tahsilât veya reddiyata ait genel toplamın aynen ilgili sayfalara aktarılması ve takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılması, yıl sonunda bir önceki
yılın devri de dâhil olmak üzere, yıllık tahsilât toplamından, yıllık reddiyatın çıkarılması
ve 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yılı içinde reddedilmeyen ve
ertesi yıla kalan paranın yeni yıl kasa kaydına ayrıntılı olarak yeni tahsil edilmiş bir para
gibi eski tahsilât makbuzu tarih ve numaraları da gösterilmek suretiyle geçirilmesi, bir
önceki yıla ait kasa kaydına da bu paranın devir işlemine tâbi tutulduğunun belirtilmesi
ve bu arada hak edenler tarafından on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan
paranın hazineye intikal ettirilip ilgili kayıtların hizasına açıklama yapılması, yeni yıl başında bankaya yatırılan paranın faizinin çekilip, hazineye intikal ettirilmesi ve bu konuda
alınan makbuzun ayrı bir kartonda saklanmasıyla beraber yıl sonu cetvelinde bu hususun
belirtilmesi gerekir.

Harç Tahsil Müzekkeresi Zimmet Kaydı
Daireler ve mahkemelerden gönderilen harç tahsil müzekkerelerinin işlendiği kayıttır. Bu
kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih, evrakı alanın adı
ve soyadı ile imzası sütunlarından oluşur. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır,
ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı
Daireler ve mahkemelerce alınan döviz cinsinden para ile diğer kıymetli evrak ve eşyanın
işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve
numarası, kıymetli evrak ve eşya sahibinin adı ve soyadı, kıymetli evrak ve eşyanın cinsi,
adeti, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade
olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ve düşünceler
sütunlarından oluşur. Alındı belgesi ilgilisine verilerek, kıymetli evrak kasada saklanır.

Posta Mutemet Kaydı
Daireler ve mahkemelere postayla gelen havale veya kıymetli kolilerin işlendiği kayıttır.
Bu kayıt; havalenin çıkış yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin, varsa kanunî
temsilcisi veya vekilinin ad ve soyadı, dosya numarası, posta görevlisinin adı ve soyadı,
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imza ve mührü, kasa kayıt tarihi ve numarası ile tahsilât makbuzunun tarihi ve numarası
sütunlarından oluşur. Mutemetlerce PTT’den gelen havale ve kıymetli koli alındığında,
PTT görevlisinin imza ve mührü hanesine kadar olan sütunlar mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili PTT görevlisinin imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez,
tahsilât makbuzu kesilerek kasa ve ilgili kayda işlenir. Gerek makbuz, gerek kayıtlardaki
tarih ve numaralar da son iki sütuna geçirilir. Başkan, posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı, memuriyet sıfatı ve tatbiki imzaları
ile bunlardan başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını o yer PTT müdürlüklerine bir
yazı ile bildirir. Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralarda geçen hükümler kıyasen uygulanır. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan
sonra ayrı bir kartonda saklanır.

Kitaplık Kaydı
Daireler ve mahkemelere gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer kitap ve dergilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderen
kurum, geliş tarihi, taşınır kodu, yayın ismi, yazarın veya çevirenin adı, yayının basıldığı
yer ve tarih, adet, sayfa sayısı, cilt sayısı, ödünç verildiği personelin adı ve soyadı, teslim ve
iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Tutulması Zorunlu Dosyalar ve Kartonlar

Daireler ve mahkemelerde aşağıda gösterilen dosya ve kartonların UYAP’ta tutulması zorunludur:

Dava Dosyası
Açılacak her dava için UYAP’ta ayrı bir dosya düzenlenir. İdari ve vergi dava dosyaları
ikinci fıkrada yazılı olduğu şekilde UYAP’a kaydedilir. Ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda
veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile gerekli adlî istatistiklerin üretilmesi
amacıyla davanın tarafları, türü, konusu, varsa değeri gibi bilgiler UYAP ortamına tam
ve eksiksiz olarak işlenir. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, davacının karşılık dilekçesi ile
bunun cevapları, işlem dosyası, vekâletnameler, davetiyeler, delil olarak verilen belgeler,
yazılara ve talimatlara gelen cevaplar, keşif tutanakları, raporlar, krokiler, tutanak ve karar, itiraz, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile cevapları ve bunların tebliğ alındıları, hüküm
onandığı takdirde buna ilişkin ilâm ile diğer evrak, mahkemeye geliş tarihine göre dava
dosyasına taranarak sıra ile derhal UYAP’a kaydedilir. Hüküm bozulduğu takdirde yukarıda yazılı sıra ve düzen gözetilerek gelen evrak dava dosyasına taranarak derhal UYAP’a
kaydedilir ve yeni evrak eskilerle karıştırılmaz.

Karar Kartonu
Daireler ve mahkemelerde görülen davalarda verilen hükümlerin tarih ve sıra numarasına
göre konulduğu ve saklandığı kartondur. Elektronik ortamda hazırlanan hüküm, hükme
katılan başkan ve üyeler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP veri
tabanında saklanır. Ayrıca hükmün çıktısı hükme katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanıp mahkeme mührüyle mühürlenerek karar kartonunda muhafaza edilir.

Yürütmeyi Durdurma Kararları Kartonu
Yürütmeyi durdurma kararlarının tarih sırasına göre konulduğu ve izlendiği kartondur.
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yürütmenin durdurulmasına karar verilen dava dosyalarının öncelikle incelenip karara bağlanması gerektiğinden, yürütmeyi durdurma kararları, bu kartondan devamlı takip edilir.
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Talimat Karar Kartonu
Talimat kaydına işlenen istemler sonucu verilen kararların tarih ve sıra numarası ile konulduğu kartondur. Bu kartona konulacak karar örneklerinde hâkim imzasının ve mahkeme mührünün bulunması zorunludur.

Harç ve Para Cezası Tahsil Müzekkeresi Kartonu
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca
düzenlenen müzekkerelerin saklandığı kartondur.

Gizli Evrak Kartonu
İlgili kanunlar gereği gizli kalması gereken belgeler ve niteliği itibari ile gizli tutulması
gereken evrakın saklandığı kartondur.

5. Ünite - İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri
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Özet
İdari yargı, idari makamların idari eylem ve işlemleri dolayısıyla doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargıdır. İdari
yargı ilk derece mahkemeleri idare mahkemeleri ve vergi
mahkemelerinden oluşmaktadır. İdare ve vergi mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme
kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. Başkanın yokluğunda
kıdemli üye başkana vekillik eder.
İdare mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. İdare mahkemelerinde kararlar kurulla
verilebileceği tek hâkimle de verilebilir. Kurullar bir başkan
ve iki üyeden oluşmaktadır. Tek hâkimle karar verilen haller
kanunla düzenlenmiştir.
İdari yargıda yetki kamu düzenindendir. Bu nedenle mahkeme, yetkili olup olmadığını kendiliğinden araştırır. Yetki kuralları İYUK’ta belirtilmiştir. İdari davalar, idare mahkemesi
ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı
dilekçelerle açılır. İdare ve vergi mahkemelerinde dilekçeler,
evrak bürosunca kaydedilerek ilgili mahkemelere havale
olunur. Dilekçe sahibine evrakın tarih ve sayısını gösterir
ücretsiz bir alındı kâğıdı verilir. Dilekçeler, mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından İYUK madde

14’e göre incelenir. Eksiklik veya yanlışlık yoksa dosya incelemeye alınır. Eksiklik veya yanlışlık bulunması halinde; bu
eksiklik giderilebilecek bir eksiklik ya da yanlışlık ise ilgisine
düzeltilmek üzere süre verilir. Eksiklik ve yanlışlık düzeltilebilecek bir eksiklik ya da yanlışlık değilse dava reddedilir.
Dosyanın incelemeye alınması üzerine kanunda belirtilen
duruşmalı haller dışında duruşmasız incelenerek karara
bağlanır. Karar taraflara tebliğ edilerek, karar sonrası yapılacak işlemler safhasına geçilir. Bu hususlarda İYUK madde
28’de düzenlenmektedir.
İdari yargı ilk derece mahkemelerinde tutulması gereken
kayıtlar ve kartonlar, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri
Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte bulunmaktadır. Buna göre tutulması gereken
kayıtlar; esas kaydı, talimat kaydı, karar kaydı, uyuşmazlığın
giderilmesi başvuru kaydı, dava nakil istekleri kaydı, yürütmeyi durdurma itiraz kaydı, istinaf kaydı, temyiz kaydı,
kamu görevlileri itiraz kaydı, kamu görevlileri karar kaydıdır.
Tutulması gereken karton ve dosyalar; dava dosyası, karar
kartonu, yürütmeyi durdurma karar kartonu, talimat karar
kartonu, harç ve para cezası tahsil müzekkeresi kartonu, gizli
evrak kartonudur.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı ilk derece mahkemelerinden biridir?
a. Asliye Ceza Mahkemesi
b. Sulh Hukuk Mahkemesi
c. Vergi Mahkemesi
d. Danıştay
e. Trafik Mahkemesi
2. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda dava açılırken dava
dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?
a. Tarafların ve varsa vekillerinin ad ve soyadları
b. Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller
c. Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
d. Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar
e. Tarafların medeni hali
3. Aşağıdakilerde hangisi idari yargıda yargılama aşamalarından biri değildir?
a. Dilekçelerin ilk inceleme aşaması
b. İlk inceleme sonrası verilecek kararlar aşaması
c. Dosyanın İncelemeye alınması
d. Hüküm aşaması
e. Dosyanın infazı amacıyla infaz savcılığına gidiş aşaması
4. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı ilk derece mahkemelerinin yargılama sonucunda verdiği kararlarda bulunması
gereken bir husus değildir?
a. Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve
hüküm
b. Tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı,
c. Davalı idare içerisinde tazminat sorumluluğunu doğuran memurun ismini
d. Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği
e. Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği
5. Mahkemelerde davaların aşamalarının işlendiği kayıt
hangisidir?
a. Esas Kaydı
b. Talimat Kaydı
c. Dava nakil istekleri kaydı
d. Yürütmeyi durdurma itiraz kaydı
e. Temyiz kaydı

6. Cumhuriyet başsavcılığınca, el konulan veya muhafaza
altına alınan suç eşyasına ilişkin bilgilerin safahatının işlendiği kayıttır?
a. Esas kaydı
b. Uzlaşma kaydı
c. Ön ödeme kaydı
d. Suç eşyası kaydı
e. Zimmet kaydı
7. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı ilk derece mahkemelerinden biridir?
a. Çocuk Mahkemesi
b. Asliye Ceza Mahkemesi
c. Asliye Ticaret Mahkemesi
d. İdare Mahkemesi
e. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi
8. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı ilk derece mahkemelerinde tutulması gereken kartonlardan biri değildir?
a. Karar kartonu
b. Hapis cezasının infazının ertelenmesi kararı kartonu
c. Harç ve para cezası tahsil müzekkeresi kartonu
d. Talimat Kartonu
e. Gizli Evrak kartonu
9. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı ilk derece mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlardan biri değildir?
a. Posta mutemet kaydı
b. SEGBİS kaydı
c. Karar Kaydı
d. Kamu Görevlileri Kaydı
e. Nakdi Tazminat Komisyonu Karar Kaydı
10. Mahkemelerce verilen hükümler aleyhine yapılan istinaf
başvurularının işlendiği kayıt hangisidir?
a. Duruşma günleri kaydı
b. İstinaf Kaydı
c. İddianamenin değerlendirilmesi kaydı
d. Karar kaydı
e. Talimat kaydı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. c

Sıra Sizde 1
İdari yargı ilk derece mahkemeleri idare ve vergi mahkemeleridir.

2. e
3. e
4. c
5. a

6. d
7. b

8. b

9. b

10. e

Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Davanın Açılması” konusunu
yeniden gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise “Dava Aşamaları ve Yapılan İşlemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise “Kararların Verilmesi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Görev ve yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, idari davaya
konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup
olmadığı, süre aşımı, husumet ve dilekçenin yazım şartları
yönlerinden sırasıyla incelenir.
Sıra Sizde 3
Mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma istemleri hakkında verilen kararlar aleyhine yapılan itiraz başvurularının
işlendiği kayıttır.
Sıra Sizde 4
Dairelerde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereği soruşturma izni
verilmesi veya verilmemesi kararları aleyhine yapılan itiraz
başvurusu sonuçlarının işlendiği kayıttır.

Yararlanılan Kaynaklar
ÇAĞLAYAN, Ramazan: İdari Yargılama Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016.
İdari Yargılama Kanunu
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Amaçlarımız







Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İcra ve iflas daireleri ile icra mahkemelerinin yapısını ve yapılan işlemleri
açıklayabilecek,
İcra ve iflas dairelerinin organlarının neler olduğunu ifade edebilecek,
İcra ve iflas dairelerinde ve icra mahkemelerinde tutulması gereken kayıt ve
kartonları bilecek,
İcra ve iflas dairesinde kullanılan basılı kâğıtları ve tahsis amaçlarını açıklayabilecek,
İcra dairelerinde alınan harçları bilecek
bilgi ve beceriye sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Ödeme Emri
Takip Hukuku
Takip Talebi
Haciz
İcra Dairesi

•
•
•
•
•

Dosya
İflas Dairesi
Müzekkere
İcra Mahkemesi
Makbuz

İçindekiler
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İcra ve İflas Daireleri ile İcra
Mahkemelerinde Yazı İşleri ve
Uygulama Usulleri

• İCRA VE İFLAS DAİRELERİ İLE İCRA
MAHKEMELERİ
• İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDE
TUTULMASI GEREKEN KAYITLAR VE
KARTONLAR
• İCRA MAHKEMELERİNDE TUTULMASI
GEREKEN KAYITLAR VE KARTONLAR
• İCRA DAİRELERİNDE ALINAN HARÇLAR

İcra ve İflas Daireleri ile İcra
Mahkemelerinde Yazı İşleri ve
Uygulama Usulleri
GİRİŞ

Toplumsal yaşamın temel ihtiyaçlarından birisi, düzenli ve belirli kuralların işlerliğinin
olduğu; dolayısıyla toplumsal ve hukuki barışın korunduğu bir sosyal çevredir. İşte bunun
sağlanması devletin görevidir. Devlet hukuki barışın korunması amacıyla kurallar koyar
ve bunlara uyulmamasının yaptırımını belirler.
Hukukumuzda kural olarak kendiliğinden hak alma yasaktır. Bu sebeple hakkına kavuşmak isteyen alacaklı devletten yardım almak durumundadır. Borçlarını zamanında ve
rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile
alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denir. İcra
iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra organlarının işlemleri, borçlunun yalnızca malvarlığı üzerinde etkilidir. Anayasa madde 38
hükmünde yapılan 2001 değişikliği ile “hiç kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü
yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” kuralı hukukumuza girmiştir. Dolayısıyla, borçlu borcunu ödeyemediği için hapis cezasına çarptırılamaz.
Cebri icra takibi sürecinde görevli olan ve icra takip işlemlerini yürütmekle görevli
olan; devlet tarafından oluşturulan organlara cebri icra organları denir. Asıl icra organları ve yardımcı icra organları olmak üzere 2 türlüdür. Asıl icra organları, sadece icra işlerini yürütmek üzere kurulmuş olan organlar olduğu için bunlara asıl icra organları denir.
Bu organlar; icra dairesi, icra mahkemesi, Yargıtay’ın icra iflas işleriyle görevli hukuk
daireleridir. Yardımcı icra organları; asıl olarak icra işlerini yürütmek üzere kurulmamıştır. Ancak asıl işleri yanında kanun tarafından verilen icra işleriyle ilgili görevleri de
yapmaktadırlar. Bu organlar, genel mahkemeler, savcılar ve adalet müfettişleri ve kolluk
kuvvetleridir.
İcra ve iflas daireleri ile icra mahkemelerinde tutulması gereken kayıt ve kartonlar İcra
İflas Kanunu Yönetmeliğinde bulunmaktadır. İcra Ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile UYAP ile ilgili bazı değişiklikler olmuştur. Ayrıca
bazı ibareler değişmiştir.
Bu bölümde icra ve iflas daireleri ile icra mahkemelerinin yapısını, yaptığı işleri, tutulması gereken kayıt ve kartonları inceleyeceğiz. Ayrıca icra ve iflas dairelerinde kullanılan
basılı kâğıtları ve kullanış amaçlarını inceleyeceğiz.

İCRA VE İFLAS DAİRELERİ İLE İCRA MAHKEMELERİ

Cebri icra takibi sürecinde görevli olan ve icra takip işlemlerini yürütmekle görevli olan;
devlet tarafından oluşturulan organlara cebri icra organları denir. Asıl icra organları ve
yardımcı icra organları olmak üzere 2 türlüdür.
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Asıl İcra Organları: Bu organlar sadece icra işlerini yürütmek üzere kurulmuş olan
organlar olduğu için bunlara asıl icra organları denir.
Bunlar:
a) İcra dairesi
b) İcra mahkemesi
c) Yargıtay’ın icra iflas işleriyle görevli hukuk daireleridir.
Asıl icra organları nelerdir?

1

İcra Dairesi

İcra dairesi, icra işlerinde birinci derecede görevlidir. İcra takip talebi icra dairesine
yapılır. Takip talebi üzerine borçluya ödeme emrini icra dairesi gönderir. İcra takibinin
kesinleşmesinden sonra alacaklının talebi üzerine haciz işlemlerini icra dairesi yapar. Hacizli malların satılması ve paraların paylaştırılması işlemlerini de icra dairesi yapar. Satış
sonucu elde edilen para alacaklıların alacağını karşılamaya yetmiyorsa sıra cetveli düzenlemek de icra dairesinin görevidir.
İcra dairesi bağımsızdır. Ancak dikkat edilmelidir ki bu bağımsızlık sınırsız bir bağımsızlık değildir. İcra dairesi icra mahkemesi hâkiminin daimi denetim ve gözetimi
altındadır. Bu denetim ileride işleneceği üzere icra dairesi görevlilerinin yapmış olduğu
hukuka aykırı işlemlere karşı menfaati ihlal edilenlerce yapılan şikâyet başvurusu üzerine
işlerlik kazanır.
İcra dairelerinde görevli personeller; icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve zabıt
kâtibidir.
İcra dairesi zor kullanma yetkisine sahiptir ve bu konuda kolluk memurlarına ve köy muhtarlarına emir verebilir.

İcra Tutanağı ve Takip Talebi
İlâmların ve ilâm niteliğindeki belgelerin icrasına ilişkin işlemler, icra tutanağına tarih
sırası ile düzenli olarak geçirilir. Bu tutanağın ilk sayfası takip talebini içerir. Bu sayfaya
ilâmın veya belgenin tarih ve numarası; hangi mahkeme veya makamdan verildiği; alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; yerleşim yerindeki adresi,
vergi kimlik numarası; borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı; alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye›de göstereceği yerleşim yerindeki adresi (yerleşim yeri göstermezse
icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır) ve hükmün veya belgenin özeti; bir
terekeye karşı açılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak olan mirasçıların adı ve soyadı; yerleşim yerindeki adresleri; alacağın veya talep olunan teminatın cins ve Türk parası ile tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; alacaklının
takip yollarından hangisini seçtiği geçirilir. Takibe ilişkin bütün işlemler, icra tutanağına
tarih sırası ile kaydedilir. Bu tutanağın ilk sayfasını teşkil eden takip talebinde birinci fıkrada yazılı hususlara ek olarak, talep senede dayanıyorsa senedin tarih ve özeti ve senet
yoksa borcun sebebi de gösterilir.

101

6. Ünite - İcra ve İflas Daireleri ile İcra Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri
Şekil 6.1
Takip Talebi Örneği
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İbraz Edilecek Belgeler ve Bildirilmesi Gereken Hususlar
Takip talebine eklenecek belgeler ve bildirilecek hususlar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre;
1. Takip talebi, bir belgeye veya senede dayanmakta ise belgenin veya senedin alacaklı
veya kanuni temsilcisi tarafından onaylanmış, borçlu sayısından bir fazla örneği.
2. Takip talebi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılmakta ise, alacaklı 20
nci maddede yazılı hususlardan başka, rehnedilen şeyin ne olduğu ve rehin üçüncü
kişi tarafından verilmiş veya rehnedilen şeyin mülkiyeti üçüncü kişiye geçmiş ise
onun ve rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip
olan kişinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi.
3. Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) dayalı takip talebinde
kambiyo senedinin aslı ve borçlu adedi kadar, alacaklı tarafından onaylı örneği,
kısmî ödeme yapılmış olması halinde 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çekin ön ve arka yüzünün bankaca onaylı fotokopisi.
4. İcra ve İflas Kanununun 272 nci maddesi gereğince tahliye istendiğinde, kira sözleşmesinin veya kiracının, kira süresinin bitiminden önce kiralananı tahliye edeceğine ilişkin yazılı taahhüdü varsa bu taahhütnamenin aslı veya kendisi tarafından
onaylanmış iki örneği.
5. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte ipotek akit tablosunun tapu sicil
müdürlüğünce verilmiş bir örneği ve ipotek, bir cari hesap veya işleyecek kredi vesaire gibi bir sözleşmenin teminatı olarak verilmişse, bu sözleşme ve bununla ilgili
diğer belge ve makbuzların aslı veya borçlu adedinden bir fazla onaylı örneği.

Tahsilât Makbuzu
Tahsilât makbuzu, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenecek paralar için
düzenlenen makbuzdur. Bu makbuzda dosya, cilt ve sıra numarası; alınan paraların rakam ve yazı ile belirtilecek tutarı; yatırılma sebebi, kim tarafından yatırıldığı sütunları
bulunur. Tahsilât makbuzu memur tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu makbuz, biri
asıl ikisi nüsha olmak üzere üç adet düzenlenir. Aslı parayı yatırana verilir; kopyalarından
biri dosyasında saklanır, diğeri makbuz cildinde bırakılır. İcra ve iflâs dairelerine listeye
bağlı olarak topluca gelen paralar on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği takdirde, toplam
miktar için tek tahsilât makbuzu kesilebilir. Bu makbuz, biri asıl ikisi kopya olmak üzere
üç adet olarak düzenlenir. Aslı, parayı yatıran kurum veya daireye verilir; bir kopyası söz
konusu listelere eklenerek tarih sırasına göre bir dosyada saklanır, diğer kopya makbuz
cildinde bırakılır. Makbuz muhteviyatı para, listeler esas alınarak kasa ve yol giderleri ve
tazminatı kayıt defterine ayrıntılı olarak geçirilir ve ait olduğu dosyalara da işlenir.

103

6. Ünite - İcra ve İflas Daireleri ile İcra Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri
Şekil 6.2

Tahsilat makbuzu örneği

Reddiyat Makbuzu
Reddiyat makbuzu, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenen paraların reddinde doldurulan bir makbuzdur. Bu makbuzda cilt, sıra ve dosya numarası, alacaklının
ve borçlunun ad ve soyadı, tahsilât makbuzundaki numara, tarih ve miktar ile reddedilen
paraların miktarı, bundan kesilecek tahsil ve cezaevi harcı, verilmesi gereken paranın rakam ve yazı ile belirtilecek miktarı, tarih, müdürün imza ve mühürü, sözü edilen parayı
icra veznesinden tamamen aldığına dair şerhle beraber alanın adı, soyadı ve imzası bu-
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lunur. Bu makbuz, biri asıl diğeri kopya olmak üzere iki adet düzenlenir, aslı dosyasına
konur, kopyası makbuz cildinde bırakılır. İcra ve iflâs dairelerinden, başka bir icra ve iflâs
dairesine Posta ve Telgraf Teşkilâtı aracılığı ile gönderilmesi gereken toplu para on ve daha
fazla dosyayı ilgilendirdiği takdirde bu paraların toplamı için tek bir reddiyat makbuzu
kesilebilir. Bu makbuz, biri asıl diğeri kopya olmak üzere iki adet düzenlenir. Aslı, taşraya gidecek paraların postaya verilmesine ilişkin örnek no: 78 sayılı cetvele eklenerek bir
dosyada saklanır, kopyası ise makbuz cildinde bırakılır. Reddiyat makbuzu ve cetvelde yer
alan paraların çıkışı, usulünce kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde gösterilir
ve ait olduğu dosyalara işlenir.
Şekil 6.3
Reddiyat Makbuzu Örneği
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Tahsilât ve Reddiyat Makbuzlarının Dağıtımı
Adalet Bakanlığınca tahsilât ve reddiyat makbuzlarının ilgili yerin istek ve gereksinimlerine göre sevki sırasında, ilk ve son sayfalarındaki cilt ve sıra numaraları bordroya geçirilir.
Makbuzlar bu bordro ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir. Cumhuriyet
Başsavcılıkları, gelen makbuzların, cilt ve sıra numaralarının sevk bordrosuna uygunluğunun tespitinden sonra, sevk bordrosunun birinci örneğindeki ihtar-uyarı kısmını onaylayıp Bakanlığa iade eder. Ayrıca her makbuz cildinin son sayfasının arkasına, cildin tam
olduğuna ilişkin onay şerhi vererek ilgili icra müdürüne zimmet karşılığında teslim eder.
Kullanılmış makbuzların dip koçanlarının Cumhuriyet Başsavcılıklarına iade edilmesinden sonra, icra müdürlerine yukarıdaki usul uyarınca yeni tahsilât ve reddiyat makbuzları
verilir ve dip koçanları Cumhuriyet Başsavcılıklarında saklanır.

Harç Tahsil Müzekkeresi
Harç tahsil müzekkeresi 492 sayılı Harçlar Kanununun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca düzenlenecek bir müzekkeredir. Bu müzekkere, dosya numarası, ilgili icra ve iflâs
dairesinin adı, yükümlünün adı, soyadı, son yerleşim yerindeki adresi, harcın kesinleştiği
tarih, harcın türü ve niteliği, miktarı, hangi yer maliye dairesine hitaben yazıldığı, harcın
kanunî dayanağı, tarih, sütunları ile icra müdürünün imza ve mührünü içerir. Bu müzekkerenin tarih ve sayısı, esas defterinin, “düşünceler” sütununa işlenir ve müzekkerenin bir
örneği dosyasında saklanır; bir örneği özel kartonuna konulur, diğer örneği de zimmet
defterine kaydedilerek maliyeye verilir.
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Harç Tahsil Müzekkeresi

Tebliğ Mazbatalı Zarf
İcra ve iflâs dairelerince posta ile yapılacak tebliğlerde Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 35. maddesinde belirtilen esaslara uygun ve sözü edilen Yönetmelikte örneği gösterilen (Örnek: 3) tebliğ mazbatalı zarfın kullanılması zorunludur.
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Telgrafla Tebliğ Zarfı
İcra ve iflâs dairelerince telgrafla yapılacak tebligatta Tebligat Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmelik’in 74. maddesinde belirtilen esaslara uygun ve sözü edilen Yönetmelikte
örneği gösterilen telgrafla tebliğ zarfının kullanılması zorunludur.

Postaya Verilen Taahhütlü Maddelerle, Telgraflara İlişkin Tevdi Listesi
İcra ve iflâs dairelerinde postaya verilen taahhütlü maddeler ile telgraflar için Adalet dairelerinde kullanılmakta olan postaya verilen taahhütlü maddelere özgü zimmet defteri ve
tevdi listesinin kullanılması zorunludur.
Kambiyo senetlerine dayanan takip talebinde, alacaklı iflâsa tâbi borçlusu aleyhine haciz ve
iflâs yollarından hangisini istediğini, takip talebinde belirtmek zorundadır.

İcra Dairesi Görevlilerinin İş Görmekten Yasaklılığı
İcra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler
1. Kendisinin,
2. Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve sıhri usul ve füruunun veya üçüncü
derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhri civar hısımlarının,
3. Kanuni mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir şahsın,
Menfaati olan işleri göremeyip derhal icra mahkemesine haber vermeye mecburdur.
İcra mahkemesi müracaatı yerinde görürse o işi diğer bir memura, bulunmayan yerlerde
kâtiplerinden birine verir.

İcra Dairesi Görevlilerinin Sözleşme Yapma Yasağı
Tetkik vazifesini gören hâkimler ve icra ve iflas memur ve müstahdemleri, dairelerince
takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında kiminle olursa
olsun kendileri veya başkaları hesaplarına bir akit yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür.
Dikkat edilmelidir ki bu hüküm hem icra dairesi hem de icra mahkemesi üyeleri için
geçerlidir.
İcra dairesi görevlilerinin sözleşme yapma yasağı nedir?

İcra Mahkemesi

İcra mahkemesi, icra dairelerinin ve kanunda sayılan diğer organların işlemlerinin doğru
ve kanuna uygun olup olmadığını denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer icra
işlerini yapmakla görevli organdır. Tek hâkimlidir. İcra mahkemesi bulunmayan bir yerde
onun görevleri asliye hukuk mahkemesi icra mahkemesi sıfatıyla yerine getirir. İcra dairesini şikâyet talebi üzerine denetler.
İcra mahkemesinde incelemeler belgeler üzerinde yapılır. Tanık ve yemin deliline başvurulamaz. İstisnai haller (istihkak davası) dışında duruşma yapılmaz. Basit yargılama
usulü uygulanır. İcra mahkemesinin görevine giren dava işler;
1. İcra ve iflas organlarının işlemlerine karşı yapılan şikâyet başvurularını incelemek
2. İtirazın kaldırılması taleplerine bakmak
3. Hacizde istihkak davalarına bakmak
4. İcra ve iflas Kanununda düzenlenen tüm suçlara bakmak
5. Hakkında aciz belgesi bulunan müflisin yeni mal edinmediği itirazını incelemek
6. Konkordato talebi ve mühleti hakkında karar vermek
7. 89 ihbarnamesine göre gerçeğe aykırı hareket eden 3. Kişinin tazminata mahkûm
edilmesine karar vermek
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8. İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar vermek
9. İcra takibinin iptaline karar vermek
10. İpotek kaydının terkinine karar vermek
11. İhalenin feshi davasına bakmak
12. Genel iflas yolunda ödeme emrine kaşı yapılan şikâyetleri incelemek
13. İflasta mal masanın elindeyse açılacak istihkak davalarına bakmak
14. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanununa göre vergi dairesince yapılan taşınmaz ihalesinin feshine yönelik şikâyetleri incelemek

Yargıtay’ın İcra - İflas İşleri ile Görevli Hukuk Daireleri

İcra mahkemesinin kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulması mümkündür. İstinaf
sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte hangi kararların istinaf yoluna kapalı olduğu kanunda yazılıdır. Ancak kural olarak icra mahkemesinin kararlarında istinaf yolu açıktır.
İstinaftan sonra ise belirli miktarı geçen kararlar açısından ise temyiz yolu açıktır.
Hangi kararların temyiz edilebileceği genel hükümlere göre belirlenir. Söz konusu temyiz
başvuruları Yargıtay’ ın icra iflas işleri ile görevli hukuk daireleridir.

Yardımcı İcra Organları

Bu organlar asıl olarak icra işlerini yürütmek üzere kurulmamıştır; ancak asıl işleri yanında kanun tarafından verilen icra işleriyle ilgili görevleri de yapmaktadırlar.
Bu organlar:
• Genel mahkemeler
• Savcılar ve Adalet Müfettişleri
• Kolluk kuvvetleridir.

Genel Mahkemeler
İcra iflas hukukuyla ilgili bazı dava işler genel mahkemeler nezdinde görülmektedir. Dikkat edilirse icra mahkemeleri dava niteliğinde olmayan işlere bakarlar. Ancak genel mahkemeler alacağın esasını ilgilendiren davalarda görev yaparlar. Bu nedenle genel mahkemeler alacağın esasını ilgilendiren davalarda görevlidir denilebilir.
İcra iflas hukukuyla ilgili genel mahkemelerin görevine giren dava işler şunlardır.
• İtirazın iptali davası
• Borçtan kurtulma davası
• Menfi tespit davası
• İstirdat davası
• Sıra cetveline itiraz davası
• İhtiyati haciz istemi
• İhtiyati haciz kararına itiraz, takibe başlanmadan önce ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemi
• Tasarrufun iptali davası
• İflas davası
• İflasta 3. Kişiye karşı açılan istihkak davası

Savcılar ve Adalet Müfettişleri
İcra daireleri cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri tarafından en az yılda bir denetlenmektedir.

Kolluk Kuvvetleri
İcra takip işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almakla
görevlidir.

6. Ünite - İcra ve İflas Daireleri ile İcra Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri

İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDE TUTULMASI GEREKEN
KAYITLAR VE KARTONLAR
Tutulması Gereken Kayıtlar

Her icra ve iflâs dairesinde aşağıda gösterilen defterlerin tutulması zorunludur: İcra ve
iflâs dairelerinde tutulan defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra ile numara verilir ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmına daireye ait mühür basılır. Defterin son sayfasına, kaç sayfadan ibaret olduğu icra ve iflâs müdürü tarafından yazı ile belirtildikten
sonra, icra hâkimi tarafından imza ve mühür ile onaylanır. Bir defter dolmadan yenisine
geçilemez. Defterler mavi veya siyah mürekkepli kalemle tutulur. Defterde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilecek şekilde çizilip doğrusu
yazılır ve altı imzalanır. İşler ve işlemler, işlem sütunları takip edilerek defterlere tarih
sırası ile yazılır. İcra hâkimi, icra ve iflâs dairelerinde bu defterlerden başka gerekli görülen
yardımcı defterlerin tutulmasını emredebilir.

Esas Kaydı
Elektronik veya fiziki ortamda gelen takip talepleri, ihtiyatî haciz ve tedbire yönelik isteklerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, başvurma tarihi, alacaklının ve varsa kanuni
temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi (yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi), borçlunun
(bir terekeye karşı söz konusu olan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı
ve soyadı, yerleşim yerindeki adresleri) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, takibin şekli ve
niteliği, alacağın veya teminatın Türk parasıyla tutarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep
edildiği ve faizi, takibin dayanağı olan belgenin niteliği, tarihi, varsa sayısı, alacaklının takip
talebinde bulunduğuna ve ibraz ettiği belgelerin talep ve takip giderinin alındığına ilişkin
verilen makbuzun tarih ve numarası, İcra ve İflâs Kanununun 62 ve 176/a maddelerinin
son fıkraları gereğince borçluya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numarası, işlem
sonuçlandığında bu sonucun neden ibaret olduğunu belirten sütunlar yer alır. Yıl sonunda
sonuçlanmayan takip dosyaları, yeni yıl esas kaydına devir suretiyle kaydedilmez. Yıl sonunda, gelen işlerden ne kadarının icra edildiği, ne kadarının takipsiz bırakıldığı ve ne kadarının
yeni yıla devredilmiş olduğu ve devredilen dosyaların sıra numaraları, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) bir cetvel halinde rapor olarak gösterilir.

Talimat Kaydı
Başka yer icra ve iflâs dairelerinden gelen işlerle ilgili gönderilen talimat taleplerine ilişkin
bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayda; sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve
gönderen icra dairesi, talimat evrakının tarih ve dosya esas sıra numarası, alacaklı ve varsa
kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi, borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi, talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ve sonucunun
neden ibaret olduğu kaydedilir. Yıl sonuna – Talimat kaydı, başka yer icra ve iflâs dairelerinden gelen işlerle ilgili gönderilen talimat taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
Bu kayda; sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen icra dairesi, talimat
evrakının tarih ve dosya esas sıra numarası, alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi, borçlu ve varsa
kanuni temsilcisinin adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi,
talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ve sonucunun neden ibaret olduğu kaydedilir.
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Talimat kaydı ne amaçla tutulmaktadır?

3

Kasa Kaydı
Tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan para miktarının günü
gününe tutulan kayıttır. Kasa kaydında, tahsilât ve reddiyata ait iki ayrı sayfa açılır. Tahsilât
sayfasında sırasıyla, genel toplam; günlük alınan para (lira-kuruş); tahsilât makbuzunun
tarih ve numarası; dosya numarası; paranın kimin tarafından ve ne için yatırıldığı; reddolunan paranın miktarı (lira-kuruş); tarih ve numarası ve toplam naklini gösteren sütunlar
bulunur. Reddiyat sayfasında genel toplam; günlük reddolunan para (lira-kuruş); reddiyat
makbuzunun tarih ve numarası; dosya numarası; tahsilât makbuzunun numarası; kime
verildiği; toplam naklini gösteren sütunlar bulunur. Kasaya giren ve çıkan paraların mutlaka bir tahsilât veya reddiyat makbuzuna dayanması gerekir. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca alınacak yol giderleri ve tazminatları da
bu deftere işlenir. Günlük tahsilât ve reddiyat toplamları, tahsilât ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırılarak mevcut kontrol edilir. Sayfadaki günlük tahsilât ve reddiyat tutarı,
sayfa sonunda genel toplama eklenir; diğer sayfadaki (toplam nakil) kelimesinin karşısına
her gün mesai saati sonunda aktarılır. Takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılır.
Yıl sonunda bir önceki yılın devri de dâhil olmak üzere, yıllık tahsilât toplamından yıllık
reddiyat çıkarılır. Yıl içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paralar, Devlet Muhasebesi
Muamelât Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, yeni yıl kasa ve yol giderleri ve tazminatı
kayıt defterine ayrıntılı olarak yeni tahsil edilmiş bir para gibi eski tahsilât makbuzu, tarih
ve numaraları da gösterilmek suretiyle geçirilir. Bir önceki yıla ait kasa ve yol giderleri ve
tazminatı kayıt defterine de bu paranın devir işlemine tâbi tutulduğu açıklaması yazılır.
Hak sahipleri tarafından on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan paralar,
Hazineye intikal ettirilip defterdeki kayıtlarının karşısına açıklama yazılır. Yıl başında
bankaya yatırılan paraların faizleri çekilip, Hazineye intikal ettirilir ve alınan makbuz,
ayrı bir kartonda saklanarak yıl sonu cetvelinde bu husus gösterilir.

Cezaevi Yapı Harcı Kaydı
İcra ve iflâs dairesi tarafından tahsil edilen cezaevi yapı harcının tutulduğu kayıttır. Bu
kayıt; yevmiye numarası, tarihi, cezaevi yapı harcının günlük ve genel toplamı, dosya esas
sıra numarası, ilgilinin adı ve soyadı sütunlarını içerir. Cezaevi yapı harcı olarak tahsil
edilen paralar, en geç ertesi günü mesai saati sonuna kadar Adalet Bakanlığınca uygun
görülen bankalardaki hesaplara yatırılır

Kıymetli Evrak ve Değerli Şeylerin Kaydı
İcra ve iflâs dairesince alınan yabancı para, kıymetli evrak ve altın, gümüş gibi değerli
şeylerin işlendiği kayıttır. Kıymetli evrak, yabancı para ve altın, gümüş gibi değerli şeylerin alındığına ilişkin 38 inci maddedeki örneğine uygun makbuz düzenlenir. Bu kayıt;
sıra numarası, dosya esas sıra numarası, verilen makbuzun tarih ve numarası, kıymetli
evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği, sahibinin adı ve soyadı, değerli şeyin takdir edilen
kıymeti, satılmış veya paraya çevrilmişse bedeli, kasa kaydındaki tahsilât tarihi ve numarası, aynen iade olunmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı
ve düşünceler sütunlarını içerir. İcra dairesinde muhafazası gereken haczedilen kıymetli
evrak ve değerli şeylerin de kaydedilmesi zorunludur.
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Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydında neler işlenmektedir?

Posta Mutemet Kaydı
İcra ve iflâs dairesi adına, posta ile veya kasa emanet hesabının bulunduğu banka haricindeki bankalara yapılan havale yolu ile gelen paraya ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu
kayıt; havale çıkış yeri, numarası, tarihi, değeri, miktarı, gönderenin adı ve soyadı, dosya
numarası, posta memurunun adı ve soyadı, kasa tarihi ve numarası, tahsilât makbuzunun
tarih ve numarası sütunlarını içerir. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili
sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır. Posta mutemet kaydına kaydedilerek alınan para için, aynı gün tahsilât makbuzu kesilir ve ilgili sütuna tahsilât makbuzunun tarih ve numarası işlenir. Cumhuriyet savcıları, posta merkezinden havale almaya
yetkili mutemetlerin adı, soyadı ve memuriyetleri ile uygulamaya elverişli imzalarını, bu
kişilerden başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını o yer Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüklerine bir yazı ile bildirirler.

Muhabere Kaydı
İcra ve iflâs dairesinden yazılan veya icra ve iflâs dairesine gelen ve yukarıdaki maddelerde
düzenlenen kayıtlara işlenmesi gerekenler dışında gelen ve giden evrak ile başka yer icra
ve iflâs dairelerine gönderilmek üzere verilen dilekçelere ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire,
geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını içerir. Bir takip dolayısıyla çeşitli mercilere gönderilen yazılarla, onlara verilen cevaplar ve icra talimat kaydına
kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca muhabere kaydına işlenmez.

Zimmet Kaydı
İcra ve iflâs dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır. Bu kayıt;
sıra ve evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili
sütün imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

Disiplin Soruşturması Kaydı
Disiplin soruşturması kaydı; icra ve iflâs daireleri görevlileri hakkında yürütülen disiplin
soruşturması ile ilgili tutulan kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, müşteki veya varsa kanuni
temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, adresi, başvurma tarihi, hakkında şikâyette bulunulanın adı, soyadı, unvan ve sicil numarası, karar tarih ve numarası yer alır.

Haciz Takip Kaydı
Haciz talebine istinaden haciz, teslim ve satış harcının yatırıldığı tarihlere göre işlendiği
kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, alacaklının, varsa kanuni temsilcisinin
veya vekilinin adı, soyadı, sayman mutemedi alındı makbuzu yevmiye numarası, tarihi,
sütunları yer alır.

Tutulması Gereken Kartonlar

Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca icra ve iflâs dairelerinde aşağıda yazılı kartonlar bulundurulur:
1. Faizlerin çekilip maliyeye yatırıldığına ilişkin makbuz kartonu,
2. Zamanaşımına uğrayan paraların maliyeye teslim edildiğine ilişkin makbuz kartonu,
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3.
4.
5.
6.

Disiplin soruşturması sonucunda verilen kararlara ilişkin karton,
Adalet müfettişlerince yapılan denetimlere ilişkin tavsiyeler kartonu,
Cumhuriyet savcılığı teftiş kartonu,
İhtiyaç duyulan diğer kartonlar.

Kullanılması Zorunlu Olan Basılı Kâğıtlar

İcra ve iflâs işleri için aşağıda gösterilen basılı kâğıtların kullanılması zorunludur. Bu basılı
kâğıtlar kullanılmadıkça yapılacak işle uyumlu olarak kullanılmadığı sürece icra ve iflas
dairelerinde işlem yapılamaz. Örneğin ilamsız icra takibi yapmak isteyen bir kişi Örnek
no.7 numaralı ilamsız takipte ödeme emri ibaresi basılı kâğıdı kullanmak zorundadır. Bu
kâğıtlar şunlardır ve yazı işleri personeli tarafından dikkat edilerek işlem yapılması önemlidir. Aksi durumda takip şikâyet yolu ile iptal edilebilir.
• İcra tutanağı ve takip talebi, (Örnek No.1)
• Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri, (Örnek No.2)
• Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri, (Örnek
No.3)
• Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının kaldırılmasına
veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine ilişkin
ilâmların yerine getirilmesinde icra emri, (Örnek No.4)
• Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri, (Örnek No.5)
• İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri, (Örnek No.6)
• İlâmsız takipte ödeme emri, (Örnek No.7)
• Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.8)
• İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.9)
• Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.10)
• İflâs yolu ile adî takipte ödeme emri, (Örnek No.11)
• Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü iflâs yolu ile takipte
ödeme emri, (Örnek No.12)
• Adî kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri, (Örnek No.13)
• Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye
emri, (Örnek No.14)
• Taşınır rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına davet kâğıdı, (Örnek No.15)
• Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu, (m.38) (Örnek No.16)
• Takip talebinde bulunulduğuna, verilen belgelere ve ödenen giderlere ilişkin verilecek makbuz (Örnek No.17)
• İtiraz belgesi, (Örnek No.18)
• Haciz tutanağı, (Örnek No.19)
• Birinci haciz ihbarnamesi, (Örnek No.20)
• İkinci haciz ihbarnamesi, (Örnek No.21)
• Üçüncü haciz ihbarnamesi, (Bildirim) (Örnek No.21a)
• Davet kâğıdı, (Örnek No.22)
• İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin belge, (Örnek No.23)
• Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Örnek No.24)
• Taşınırın açık artırma ilânı, (m.48) (Örnek No.25)
• Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Örnek No.26)
• Taşınmazın açık artırma ilânı, (Örnek No.27)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borç ödemeden aciz vesikası, (Örnek No.28)
İlâmın icrası belgesi, (Örnek No.29)
Muvakkat rehin açığı belgesi, (Örnek No.30)
Rehin açığı belgesi, (Örnek No.31)
İflâsın açılmasına, kapanmasına, kaldırılmasına ilişkin ilân, (Örnek No.32)
Tasfiyenin tatili ilânı, (Örnek No.33)
Basit tasfiyede alacaklıları davet ilânı, (Örnek No.34)
Adî tasfiye ve iflasın açılmasının ilânı, (Örnek No.35)
İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli,
(Örnek No.36)
Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklar toplantısının ilânı, (Örnek No.37)
Tahsilât makbuzu, (Örnek No.38)
Reddiyat makbuzu, (Örnek No.39)
Harç tahsil müzekkeresi, (Örnek No.40)
Tebliğ mazbatalı zarf, (Örnek No.41)
Telgrafla tebliğ zarfı, (Örnek No.42)
Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ait tevdi listesi, (Örnek No.43)
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte icra emri. (Örnek No.44)

Örnek 1 numaralı baskı kâğıdı hangi iş için kullanılır?

Örnek 7 numaralı baskı kâğıdı hangi iş için kullanılır?

İCRA MAHKEMELERİNDE TUTULMASI GEREKEN KAYITLAR VE
KARTONLAR
İcra Mahkemelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar
Esas Kaydı
İcra mahkemesine intikal eden her türlü dava, şikâyet, itirazın kaldırılması, konkordato
ve bu nitelikteki diğer işlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, icra ve iflâs
dairesi veya Cumhuriyet savcılığı esas numarası, alacaklının veya şikâyetçinin adı, soyadı
ve yerleşim yerindeki adresi, borçlu veya sanığın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi,
evrakın geldiği tarih, davanın türü, hükmün özeti, tarih ve numarası, yoklukta verilen
hükmün tebliğ tarihi, dosyanın bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderildiği
ve geldiği tarih, istinaf ve temyiz sonucu, ilâm ve fişin Cumhuriyet savcılığına verildiği
tarih, ilâmat kayıt numarası; harç tahsil müzekkeresinin tarih ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır. Sözü edilen kayıt icra mahkemesinde hukuk ve ceza davaları için
ayrı ayrı tutulur. İcra mahkemesinde ceza davaları için tutulacak kayıtta, her sanık için
aynı sıra numarası altında ayrı ayrı sütunlar açılır. İcra mahkemesine gelen iş miktarını
kolayca bilmek ve numara değişikliği yüzünden çıkan karışıklıkları önlemek için, yıl sonunda sonuçlanmamış dosyalar yeni yıl kaydına devir suretiyle kaydedilmez. Yıl sonunda, gelen işlerden ne kadarının karara bağlandığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş
olduğu, toplam olarak yazılmakla beraber, devredilen dosyaların sıra numaraları UYAP’
ta bir cetvel halinde rapor olarak gösterilir. İcra ceza mahkemelerinden verilip, kanun
yoluna başvurulmaksızın kesinleşen ve mahkûmiyete ilişkin ilâmların en fazla bir hafta,
temyiz edilen ilâmların Yargıtay›dan onanarak gelmesini izleyen bir hafta içerisinde infaza
verilmesi zorunludur. İlâm ve eklerinin infaz için Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih,
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esas kaydının özel sütununa işlenir. Cumhuriyet savcılığına her hükümlü için ayrı ayrı
ilâm verilmesi zorunlu olduğu gibi, bir hükümlü hem hürriyeti bağlayıcı ceza ve hem para
cezasına mahkûm olmuşsa her ceza için ayrı ilâm verilir.

Değişik İşler ve Talimat Kaydı
Değişik işler ve talimat kaydı; İcra ve İflâs Kanununun 76 ncı maddesi ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hapsen
tazyik kararı verilmesi istemine ilişkin taleplerle başka yer icra mahkemesinden gelen talimat evraklarının işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, müracaat veya tevdi tarihi,
alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi, borçlunun (mükellefin)
varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, talebin niteliği, türü
ve miktarı, talimat veya belgeyi gönderen mahkeme, makam veya merciin adı ve belgenin
tarihi, numarası, işlemin sonucu, kararın özeti, hapsen tazyik kararının infaz için tevdi
olunduğu tarih ve düşünceler sütunları yer alır. Bu kayda geçirilen talepler doğrultusunda
yazılacak tezkerelere, talebin kayıt numarası verilir. Bu tür yazılar ayrıca muhabere kaydına işlenmez.

Muhabere Kaydı
İcra mahkemelerinde kullanılan diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ancak icra mahkemesince yazılan veya icra mahkemesine gelen evrakın işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra
numarası, belgenin tarihi ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya sevk
tarihi, belgenin özeti ve düşünceler sütunları yer alır.
Esas, değişik işler ve talimat kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca bu kayda geçirilmez, zimmet kaydına kaydedilmekle yetinilir.

Kanun Yoluna Başvuru Kaydı
Kanun yoluna başvurulması halinde, ilgilileri tarafından verilen lâyiha veya dilekçelerin
işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, belge numarası, geldiği tarih, dilekçe veya
lâyiha tarihi, kanun yoluna başvuranın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, aleyhine
kanun yoluna başvurulanın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, davanın türü, kanun
yoluna başvurulan ilâmın tarihi ve numarası, kanun yoluna başvurma koşullarının yerine
getirilip getirilmediği, ilâm ve evrakın gönderilmek üzere Cumhuriyet savcılığına veya ait
olduğu mercie tevdi tarihi, ilâmın aleyhine kanun yoluna başvurulana tebliğ tarihi, kanun
yolu sonucunun özeti ve düşünceler sütunları yer alır.

Duruşma Günleri Kaydı
Dava, hakkında duruşma yapılan itiraz ve şikâyetlerin görüleceği gün ve saatin işlendiği
kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, alacaklı (müşteki) ve varsa vekilinin,
borçlu (sanık) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, duruşmanın (veya murafaanın)
yapılacağı gün ve saat, ertelendiği gün ve düşünceler sütunları yer alır.

Zimmet Kaydı
İcra mahkemelerinden, mahkemelere, muhtelif daire ve mercilere gönderilecek evrakın
işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, belgenin nereye gönderildiği
ve ne tarihte alındığı, evrakı alanın adı, soyadı, imzası ve düşünceler sütunları yer alır.
Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir
kartonda saklanır.
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Posta Mutemet Kaydı
İcra mahkemelerine havale yoluyla gelen paralara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu
kayıtta; paranın geldiği yer, havale numarası, tarihi, dosya numarası, gönderenin adı, soyadı, paranın miktarı ile alacak olanın adı ve soyadı sütunları yer alır.

Disiplin Soruşturması Kaydı
Disiplin soruşturması kaydı; icra ve iflâs dairelerinde görev yapan personel hakkında, disiplin amiri tarafından yapılan soruşturmalarının işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, haklarında soruşturma yapılan
personelin adı, soyadı, görevli olduğu daire, şikâyet tarihi, şikâyetin konusu, karar özeti ve
numarası ile düşünceler sütunları yer alır.
Disiplin soruşturması sonucu verilen kararlar, özel bir kartonda sıra numarası altında
saklanır.

Ceza İnfaz Kaydı
İcra mahkemelerinden Cumhuriyet savcılığına gönderilen mahkûmiyeti içeren kararların
işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, esas ve karar numarası, sanığın adı, soyadı,
karar tarihi ve özeti, hükmü veren hâkimin adı, soyadı ve sicil numarası, kararın kesinleşme tarihi, Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih, belgeyi alanın adı, soyadı ve imzası ile
düşünceler sütunları yer alır.

Diğer Kayıtlar
Kasa kaydı (kanun yoluna başvuru-sevk giderleri için avans olarak alınan paralar da bu
kayda işlenir) ile kıymetli evrak ve değerli şeylere özgü kayıt tutulur.

İCRA DAİRELERİNDE ALINAN HARÇLAR

Devlet, icra veya iflas takibinin yürütülmesi için yatırımlar yapmakta ve birçok kişiyi bu
alanda istihdam etmektedir. Devletin icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olarak
aldığı paraya “icra harcı” denir. Harçlar, Harçlar kanunu tarafından belirlenir. Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından yeniden değerleme oranıyla hesaplanarak “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” yayınlanır. Biz 2019 yılı harç oranlarını esas alacağız.
İcra harçları şunlardır:
• Takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan başvurma harcı
• İlâmsız icrada takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan alacak miktarının binde
beşi oranında peşin harç.
• Takibin başarı ile sonuçlanması durumunda alınan tahsil harcı
• İcra takibinin sonunda, alacaklıdan alınan cezaevleri harcı

İcra ve İflas Harçları
İcra Harçları
1. İcraya başvurma harcı 44,40 TL
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 44,40 TL
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a. Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan
(Yüzde 4,55)
b. Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c. Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 11,38)

İcra takibinin sonunda harç ve
giderlerden sorumluluk haksız
çıkan tarafa yükletilir. Ancak
alacaklı takipte haklı çıksa
dahi cezaevleri harcı borçluya
yüklenemez, bunu alacaklının
ödemesi gerekir.

116

Kalem Mevzuatı

d. Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve
sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 4,55)
e. Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f. Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa. İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 2,27)
bb. Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g. Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h. (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007)
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4. İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap
tutulması için) 30,60 TL

İflas Harçları
1. Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 73,10 TL
2. Konunun değeri üzerinden harç:
a. İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b. Konkordatoda;
aa. Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 2,27)
bb. Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para
üzerinden (Binde 1,13)
3. Haciz, teslim ve satış harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra.
Yürürlük:1/8/2010) 104,10 TL
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)”

6. Ünite - İcra ve İflas Daireleri ile İcra Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri

117

Özet
İcra dairesi, icra işlerinde birinci derecede görevlidir. İcra takip
talebi icra dairesine yapılır. Takip talebi üzerine borçluya ödeme emrini icra dairesi gönderir. İcra takibinin kesinleşmesinden
sonra alacaklının talebi üzerine haciz işlemlerini icra dairesi yapar. Hacizli malların satılması ve paraların paylaştırılması işlemlerini de icra dairesi yapar. Satış sonucu elde edilen para alacaklıların alacağını karşılamaya yetmiyorsa sıra cetveli düzenlemek
de icra dairesinin görevidir.
İcra mahkemesi, icra dairelerinin ve kanunda sayılan diğer organların işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını
denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer icra işlerini yapmakla görevli organdır. Tek hâkimlidir. İcra mahkemesi bulunmayan bir yerde onun görevlerini asliye hukuk mahkemesi icra
mahkemesi sıfatıyla yerine getirir. İcra dairesini şikâyet talebi
üzerine denetler. İcra mahkemesinde incelemeler belge üzerinde
yapılır. Tanık ve yemin deliline başvurulamaz.
Her icra ve iflas dairesinde aşağıda gösterilen defterlerin tutulması zorunludur. İcra ve iflas dairelerinde tutulan defterlerin her
sayfasına kullanılmadan önce sıra ile numara verilir ve sayfaların
birleştiği yerin üst kısmına daireye ait mühür basılır. Defterin
son sayfasına, kaç sayfadan ibaret olduğu icra ve iflas müdürü
tarafından yazı ile belirtildikten sonra, icra hâkimi tarafından
imza ve mühür ile onaylanır. Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterler mavi veya siyah mürekkepli kalemle tutulur.
Defterde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve
rakamlar okunabilecek şekilde çizilip doğrusu yazılır ve altı imzalanır. İşler ve işlemler, işlem sütunları takip edilerek defterlere
tarih sırası ile yazılır. İcra hâkimi, icra ve iflas dairelerinde bu
defterlerden başka gerekli görülen yardımcı defterlerin tutulmasını emredebilir.
Esas kaydı: elektronik veya fiziki ortamda gelen takip talepleri, ihtiyati haciz ve tedbire yönelik isteklerin tutulduğu kayıttır.
Yılsonunda sonuçlanmayan takip dosyaları, yeni yıl esas kaydına devir suretiyle kaydedilmez. Yılsonunda, gelen işlerden ne
kadarının icra edildiği, ne kadarının takipsiz bırakıldığı ve ne
kadarının yeniyıla devredilmiş olduğu ve devredilen dosyaların
sıra numaraları, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) bir
cetvel halinde rapor olarak gösterilir.
Talimat kaydı: başka yer icra ve iflas dairelerinden gelen işlerle
ilgili gönderilen talimat taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu
kayıttır.
Kasa kaydı: tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya
giren ve çıkan para miktarının günü gününe tutulduğu kayıttır.
Kasa kaydında tahsilat ve reddiyata ait iki ayrı sayfa açılır. Tahsilat sayfasında sırayla, genel toplam; günlük alınan para (lirakuruş); tahsilat makbuzunun tarih ve numarası; dosya numarası;
paranın kimin tarafından ve ne için yatırıldığı; reddolunan paranın miktarı (lira-kuruş); tarih ve numarası ve toplam naklini
gösteren sütunlar bulunur. Reddiyat sayfasında genel toplam;
günlük reddolunan para (lira-kuruş); reddiyat makbuzunun tarih ve numarası; dosya numarası; tahsilat makbuzunun numarası; kime verildiği; toplam naklini gösteren sütunlar bulunur.
Cezevi yapı harcı kaydı: icra ve iflas dairesi tarafından tahsil edilen cezaevi yapı harcının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; yevmiye
numarası, tarihi, cezaevi yapı harcının günlük ve genel toplamı,

dosya esas sıra numarası, ilgilinin adı ve soyadı sütunlarını içerir.
Cezaevi yapı harcı olarak tahsil edilen paralar, en geç ertesi günü
mesai saati sonuna kadar Adalet Bakanlığınca uygun görülen
bankalardaki hesaplara yatırılır.
Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı: İcra ve iflas dairesince
alınan yabancı para, kıymetli evrak ve altın, gümüş gibi değerli
şeylerin alındığına ilişkin 38.maddedeki örneğine uygun makbuz düzenlenir. İcra dairesinde muhafazası gereken haczedilen
kıymetli evrak ve değerli şeylerin de kaydedilmesi zorunludur.
Posta mutemet kaydı: İcra ve iflas dairesi adına, posta ile veya
kasa emanet hesabının bulunduğu banka haricindeki bankalara
yapıla havale yolu ile gelen paraya ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; havale çıkış yeri, numarası, tarihi, değeri, miktarı,
gönderenin adı ve soyadı, dosya numarası, posta memurunun
adı ve soyadı, kasa tarihi ve numarası, tahsilat makbuzunun tarih
ve numarası sütunlarını içerir.
Muhabere kaydı: İcra ve iflas dairesinden yazılan veya icra ve
iflas dairesine gelen ve yukarıdaki maddelerde düzenlenen kayıtlara işlenmesi gerekenler dışında gelen ve giden evrak ile başka
yer icra ve iflas dairelerine gönderilmek üzere verilen dilekçelere
ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt, sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya
gönderilme tarihi, evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını içerir.
Zimmet kaydı: İcra ve iflas dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra ve evrak numarası,
gönderildiği yer, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir. Elektronik ortamda tutulan
kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir
kartonda saklanır.
Disiplin soruşturması kaydı: Disiplin soruşturması kaydı, icra ve
iflas daireleri görevlileri hakkında yürütülen disiplin soruşturması ile ilgili tutulan kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, müşteki
veya varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, adresi,
başvurma tarihi, hakkında şikâyette bulunulanın adı, soyadı, unvan ve sicil numarası, karar tarih ve numarası yer alır.
Haciz takip kaydı: Haciz talebine istinaden haciz, teslim ve satış
harcının yatırıldığı tarihlere göre işlendiği kayıttır. Bu kayıtta;
sıra numarası, dosya numarası, alacaklının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı soyadı, sayman mutemedi alındı makbuzu yevmiye numarası, tarihi, sütunları yer alır.
İcra ve iflas dairesinde şu yazılı kartonlar bulundurulur:
1. Faizlerin çekilip maliyeye yatırıldığına ilişkin makbuz kartonu
2. Zamanaşımına uğrayan paraların maliyeye teslim edildiğine
ilişkin makbuz kartonu
3. Disiplin soruşturması sonucunda verilen kararlara ilişkin
karton
4. Adalet müfettişlerince yapılan denetimlere ilişkin tavsiyeler
kartonu
5. İhtiyaç duyulan diğer kartonlar.

İcra harçları şunlardır:

•
•

•
•

Takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan başvurma harcı
İlamsız icrada takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan
alacak miktarının binde beşi oranında peşin harç
Takibin başarıyla sonuçlanması durumunda alınan tahsil harcı
İcra takibi sonunda alacaklıdan alınan cezaevleri harcı
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi asıl icra organlarından biri
değildir?
a. İcra dairesi
b. İcra mahkemesi
c. Yargıtay’ın icra iflas işleriyle görevli hukuk daireleri
d. Asliye hukuk mahkemesi
e. Sulh hukuk mahkemesi
2. Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenecek paralar için düzenlenen makbuz hangisidir?
a. Tahsilat makbuzu
b. Reddiyat makbuzu
c. Tebliğ makbuzu
d. Harç makbuzu
e. Hiçbiri
3. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi icra mahkemesinin
görevine girmez?
a. Hacizde istihkak davası
b. İtirazın kaldırılması talebi
c. Tasarrufun iptali davası
d. İhalenin feshi davası
e. İcra dairesinin işlemlerine karşı şikâyet
4. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı icra organlarından biri
değildir?
a. Genel mahkemeler
b. Savcılar
c. Kolluk kuvvetleri
d. İcra Dairesi
e. Adalet Müfettişleri
5. Başka yer icra ve iflâs dairelerinden gelen işlerle ilgili
gönderilen talimat taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu
kayıttır?
a. Esas kaydı
b. Kasa kaydı
c. Talimat kaydı
d. Posta mutemet kaydı
e. Muhabere kaydı

6. Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri kaç numaralı
baskı kâğıdı kullanmak suretiyle hazırlanmaktadır?
a. Örnek 1
b. Örnek 7
c. Örnek 10
d. Örnek 5
e. Örnek 12
7. Aşağıdakilerden hangisi takip talebinde bulunması zorunlu hususlardan birisi değildir?
a. Alacaklının adı soyadı
b. Borçlunun adı soyadı
c. Borçlunun yerleşim yeri adresi
d. Alacağın miktarı
e. İcra müdürünün yerleşim yeri adresi
8. Aşağıdakilerden hangi icra dairesi görevlilerinin iş bakmaktan yasaklı olduğu hallerden biri değildir?
a. Kendisinin işi
b. Komşusunun işi
c. Karısının işi
d. Üçüncü derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar
olan kan
e. Nişanlısının İşi
9. Aşağıdakilerden hangisi icra dairesi personellerinden
biri değildir?
a. İcra dairesi müdürü
b. Zabıt kâtibi
c. İcra dairesi müdür yardımcısı
d. Mübaşir
e. Hiçbiri
10. İcra ve iflâs dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıt hangisidir?
a. Zimmet Kaydı
b. Esas Kaydı
c. Talimat kaydı
d. Posta mutemet kaydı
e. Haciz takip kaydı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d
2. a
3. c
4. d
5. c
6. c
7. c
8. b

9. d
10. a

Yanıtınız yanlış ise “İcra ve İflas Daireleri ile İcra
Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İcra Dairesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İcra Mahkemeleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İcra ve İflas Daireleri ile İcra
Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise “İcra ve İflas Dairelerinde Tutulacak Kayıtlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kullanılması Zorunlu Basılı
Kâğıtlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İcra Tutanağı ve Takip Talebi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İcra Dairesi Görevlilerinin İş
Görmekten Yasaklılığı” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İcra ve İflas Daireleri ile İcra
Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İcra ve İflas Dairelerinde Tutulacak Kayıtlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
İcra dairesi, icra mahkemesi, Yargıtay’ın icra iflas işleriyle görevli hukuk daireleridir.
Sıra Sizde 2
Tetkik vazifesini gören hâkimler ve icra ve iflas memur ve
müstahdemleri, dairelerince takip edilmekte olan bir alacak
veya satılmakta bulunan bir şey hakkında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesaplarına bir akit yapamazlar.
Yaparlarsa hükümsüzdür.

Sıra Sizde 3
Başka yer icra ve iflâs dairelerinden gelen işlerle ilgili gönderilen talimat taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
Sıra Sizde 4
icra ve iflâs dairesince alınan yabancı para, kıymetli evrak ve
altın, gümüş gibi değerli şeylerin işlendiği kayıttır.
Sıra Sizde 5
Takip talebi örnek 1 numaralı baskı kâğıdı ile hazırlanmaktadır.
Sıra Sizde 6
İlamsız icra takibi ödeme emrinde Örnek 7 numaralı baskı
kâğıdı ile hazırlanmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar
ARSLAN, Ramazan / YILMAZ, Ejder / AYVAZ-TAŞPINAR,
Sema; İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
2016.
PEKCANITEZ, Hakan / ATALAY Oğuz / ÖZKAN-SUNGURTEKİN, Meral / ÖZEKES, Muhammet, İcra ve İflas
Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2014.
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Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Bölge adliye mahkemelerinin yapısını ve tutulacak kayıt ve kartonların neler
olduğunu ifade edebilecek,
Yargıtay’ın yapısını ve tutulacak kayıt ve defterlerin neler olduğunu açıklayabilecek,
Bölge idare mahkemesinin yapısı ve tutulması gereken kayıtları öğrenmek için
nereye başvurabileceğimizi tanımlayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Bölge Adliye Mahkemesi
İstinaf
Bölge İdare Mahkemesi
Yargıtay

• Hukuk Dairesi
• Defter
• Ceza Dairesi

İçindekiler

Kalem Mevzuatı

Üst Derece Mahkemelerinde Yazı
İşleri ve Uygulama Usulleri

• GİRİŞ
• BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ
• BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE
TUTULAN KAYITLAR
• BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
• YARGITAY
• TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER VE
KARTONLAR

Üst Derece Mahkemelerinde
Yazı İşleri ve Uygulama
Usulleri
GİRİŞ

İlk derece mahkemelerinde yapılan yargılama sonucu verilen kararın hukuka, usule ve
gerçeğe uygun olup olmadığının denetlenmesi taraflardan birisi veya her ikisi tarafından
talep edilebilir. Bu talep yargı koluna ait üst derece mahkemesi tarafından yapılmaktadır.
Kararların başka bir mahkeme tarafından da incelenecek olması hukuka güveni artırır.
Adli yargı üst derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’dır. Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. Bölge Adliye
Mahkemeleri; başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur. Bölge Adliye Mahkemeleri, 3 hukuk ve 2 ceza dairelerinden oluşur. Hakemlerin ve istinafın
verdiği kararlara karşı Yargıtay’a gidilir. Bölge Adliye Mahkemelerinde tutulması gereken
kayıtlar, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte bulunmaktadır.
Hukuk ve ceza dairelerinin yargılama usulleri farklılıkları dolayısı ile tutulacaklar kayıtlar
ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi
olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur. Yargıtay’da tutulacak kayıtlar Yargıtay
içtüzüğünde bulunmaktadır.
İdari yargıda, üst derece mahkemeler, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’dır. Ancak
tutulması gereken kayıtlar arasında önemli bir fark olmaması nedeniyle ayrıntılı bilgi için
5. Üniteye bakılması gerektiğini söylemekle yetiniyoruz.
Bu ünitede, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’ın görevlerini inceleyerek tutulması
gereken kayıt, karton ve defterleri inceleyeceğiz.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ

Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri-BAM olarak kısaltılabilir) 5235 s. Kanun ile kurulmuştur; HSK’ nın görüşünün olumlu görüşü alınarak Adalet bakanlığınca
kurulur. BAM; başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur. BAM
3 hukuk ve 2 ceza dairelerinden oluşur. Hakemlerin ve istinafın verdiği kararlara karşı
Yargıtay’a gidilir. Bölge Adliye Mahkemeleri; ilk derece mahkemelerinin kesin olmayan
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kararlarına karşı istinaf başvurularını inceler. İlk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve
görev uyuşmazlıklarını çözer. İlk derece mahkemeleri arasındaki merci tayinine karar verir. Kanunlara verilen diğer görevleri yapar.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE TUTULAN KAYITLAR

Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî
ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, hukuk ve ceza dairelerinde
tutulması gereken kayıtları ayrı ayrı düzenlemiştir. Önce hukuk dairelerinde tutulacak kayıtları daha sonra da ceza dairelerinde tutulacak kayıtları inceleyeceğiz.
Adli Yargı üst derece mahkemeleri hangileridir?

1

Hukuk Dairelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar
Esas Kaydı
Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır. Yetki ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin başvurular da bu esasa kaydedilir. Bu kayıt; sıra numarası, gönderen
mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları,
varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya
merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tarihi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Davanın aşaması sütununa
davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır. Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde,
dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir.
İdari yargı üst derece mahkemeleri nelerdir?

2

Duruşma ve Keşif Günleri Kaydı
Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin
bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı,
varsa vekilleri, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından
oluşur. Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün
ve saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

Karar Kaydı
Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; karar numarası, karar
tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri,
gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın konusu, inceleme sonunda
verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Uyuşmazlığın Giderilmesi Başvuru Kaydı
Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince ya da bu mahkeme ile başka
bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin tu-
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tulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin
ismi, numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, dava konusu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe Kaydı
Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine
ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası,
işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Temyiz Kaydı
Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, temyiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın
taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası,
aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Değişik İşler Kaydı
Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı tarafın kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası,
talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Posta Mutemet Kaydı
Postayla gelen havale veya kıymetli kolilerin işlendiği kayıttır. Bu kayıt; havalenin çıkış yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin adı ve soyadı, dosya numarası, posta
görevlisinin adı ve soyadı, imza ve mührü, kasa kayıt tarihi ve numarası, tahsilât makbuzunun tarihi ve numarası sütunlarından oluşur. Mutemetlerce PTT’ den gelen havale ve
kıymetli koli alındığında, PTT memurunun imza ve mührü hanesine kadar olan sütunlar,
mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili PTT memurunun imza ve mührü alınır.
Daireye gelinir gelinmez, tahsilât makbuzu kesilerek kasa ve ilgili kayda işlenir. Gerek
makbuz, gerek kayıtlardaki tarih ve numaralar da son iki sütuna işlenir. Başkan posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı, memuriyet
sıfatı ve tatbiki imzaları ile bunlardan başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını o yer
PTT müdürlüklerine bir yazı ile bildirir. Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar
kıyasen uygulanır. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

Dağıtım Kaydı
Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı
tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; dairenin
adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile
düşünceler sütunlarından oluşur.

Vezne kaydı
Hukuk dairelerinde harç ve masraflarla ilgili işlemler tek bölge adliye mahkemesi veznesi
aracılığıyla yürütülür. Veznede tutulan kayıtlar; tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılı-
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ğında kasaya giren ve çıkan meblâğların günlük olarak işlendiği kayıtlardır. Bu kayıtlarda tahsilât ve reddiyata ilişkin makbuzların sıra numarası, dosya numarası, işlem tarihi,
adına işlem yapılan tarafın veya ilgili kişinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası
ya da merkezî tüzel kişi kimlik numarası ile ödeme miktarının UYAP’ ta sorgulanabilir
şekilde bulunması zorunludur. Harç ve masraflarla ilgili işlemler, Adalet Bakanlığınca belirlenen bankalar aracılığıyla da yürütülebilir.

Taşra Temyiz Kaydı
Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz
başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye
mahkemesi hukuk dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dava Nakil İstekleri Kaydı
Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri
hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın
bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece hukuk
mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası,
nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil
gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Harç Tahsil Müzekkeresi Kaydı
Hukuk dairelerinden gönderilen harç tahsil müzekkerelerinin işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı alanın kimlik
bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarından oluşur. Elektronik ortamda tutulan
kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.
Harç tahsil müzekkeresi kaydı hangi amaçla tutulmaktadır?
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Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı
Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eşyanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun
tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın
cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen
iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

Sosyal İnceleme-Görüşme Rapor Kaydı
Hukuk dairesince sosyal incelemecilerin raporlarına ilişkin tutulan kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, ilgili dosya esas numarası, tarafların kimlik bilgileri, uzmanların ad
ve soyadları, dosyanın veriliş tarihi, dosyanın geldiği tarih ve rapor özeti ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

Tutulması Gereken Kartonlar ve Tahsis Amacı
Hukuk dairelerinde aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının UYAP’ ta tutulması
zorunludur. Zimmet kartonu, posta gönderileri kartonu, harç ve para cezası tahsil müzekkereleri kartonunun fizikî olarak da tutulması gerekir.
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Karar Kartonu
Hukuk dairesince dava sonunda verilen kararların saklandığı kartondur.

Değişik İşler Kartonu
Değişik işler kaydına kaydolunan işler hakkında verilen kararların saklandığı kartondur.

Yayınlanan Kararlar Kartonu
Başkanlar kurulu tarafından yayınlanan kararların saklandığı kartondur.

İcranın Geri Bırakılması Kararlar Kartonu
İcranın geri bırakılması talepleri hakkında verilen kararların saklandığı kartondur.

İş Cetvelleri Kartonu
Hukuk dairelerince, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı kartondur.

Posta Gönderileri Kartonu
Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin
bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu
ve saklandığı kartondur.

Zimmet Kartonu
Hukuk dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.

Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu
Benzer olaylarda hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu hukuk dairesi
ile aynı mahkemenin başka hukuk daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk
dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu
uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur.

Duruşma Listesi Kartonu
Duruşması yapılacak dosyalar için duruşma listelerinin saklandığı kartondur.

Nöbetçi Daire Başkanı ve Üyeleri İsim Listesi Kartonu
Nöbetçi daire başkan ve üyelerin isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur.

Harç ve Para Cezası Tahsil Müzekkereleri Kartonu
Harç ve para cezası tahsil müzekkerelerinin saklandığı kartondur.

İnceleme Raporları Kartonu
Üyeler tarafından hazırlanan inceleme raporlarının saklandığı kartondur.

Ön İnceleme Değerlendirme Kartonu
Ön inceleme sonucunda verilen kararların saklandığı kartondur.

Dava Nakil İstekleri Kartonu
Dava nakil isteklerine ilişkin dairece verilen kararların saklandığı kartondur.
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Ceza Dairelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar
Esas Kaydı
Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme, inceleme ve kovuşturma aşamalarının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkemenin yeri ve adı, karar tarihi, esas ve karar numarası,
Cumhuriyet başsavcılığından geliş tarihi, Cumhuriyet başsavcılığı tebliğname numarası,
ölen, mağdur, katılan, suçtan zarar gören, malen sorumlu, şikâyetçi ile sanığın kimlik bilgileri ve varsa bunların vekil veya müdafileri, tüzel kişilerin ticaret sicilindeki adları ile sicil numaraları, suçun türü, gözaltına alınma, tutuklanma ve salıverilme tarihleri, dosyanın
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilme tarihi ve sonucu, itiraz ya da kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Şu hâllerde dosya kaydedilerek esas numarası alır;
dosyanın tebliğname düzenlenerek gönderilmesi, görevsizlik, yetkisizlik ya da nakil kararı
ile dosyanın gelmesi. Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda
bozularak daireye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus
dosyanın ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir.

Duruşma ve Keşif Günleri Kaydı
Ceza dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir
sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası,
değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, mağdur, şikâyetçi, katılan
ve vekilleri ile sanık ve müdafiin adı ve soyadı, suçun türü, duruşmanın bırakıldığı tarih
ile düşünceler sütunlarından oluşur. Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası,
değişik iş numarası, keşif gün ve saati, suçun türü, bilirkişi, mağdur, şikâyetçi, katılan ve
vekilleri ile sanık ve müdafiin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Karar Kaydı
Ceza dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; karar numarası, karar
tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, gönderen mahkemenin yeri, adı ve esas numarası, ölen, mağdur, katılan, şikâyetçi
ve sanığın kimlik bilgileri, varsa bunların vekil veya müdafiin kimlik bilgileri, davanın
konusu, kararın sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

SEGBİS Kaydı
Dairece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak dinlenilmesi,
görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, daire adı ve esas numarası, dinlenen
kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı
birim ve salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe Kaydı
Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih,
gönderen daire, tarih ve numarası, ifadesi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın,
tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, yapılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Uyuşmazlığın Giderilmesi Başvuru Kaydı
Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince ya da bu mahkeme ile başka
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bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında
uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin
ismi, numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, suç ile
düşünceler sütunlarından oluşur.

Temyiz Kaydı
Ceza dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar
numarası, temyiz yoluna başvuranın davadaki sıfatı, kimlik bilgileri, başvurma tarihi, dilekçenin geldiği tarih, diğer tarafa tebliğ tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü
tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Taşra Temyiz Kaydı
Başka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz
başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye
mahkemesi ceza dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dava Nakil İstekleri Kaydı
Yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi
yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan
mahkemenin ismi, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dağıtım Kaydı
Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı
tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; dairenin
adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile
düşünceler sütunlarından oluşur.

Değişik İşler Kaydı
Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen adlî kontrol, tutuklama, el koyma, arama ve itirazın incelenmesi gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası,
mağdur, suçtan zarar gören, şikâyetçi, katılan ile sanığın kimlik bilgileri, talebin niteliği,
belgenin geldiği tarih, kararın özeti, tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Tutulması Gereken Kartonlar ve Tahsis Amacı

Ceza dairelerinde aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının UYAP’ ta tutulması zorunludur. Posta gönderileri kartonu ile zimmet kartonların fizikî olarak da tutulması gerekir.

Karar Kartonu
Ceza dairesince verilen kararların saklandığı kartondur.

Değişik İşler Kartonu
Değişik işler kaydına kaydolunan işler hakkında verilen kararların saklandığı kartondur.
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Yayınlanan Kararlar Kartonu
Başkanlar kurulu tarafından yayınlanan kararların saklandığı kartondur.

İş Cetvelleri Kartonu
Ceza dairelerince, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı kartondur.

Posta Gönderileri Kartonu
Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin
bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu
ve saklandığı kartondur.

Zimmet Kartonu
Ceza dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.

Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu
Benzer olaylarda ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu ceza dairesi ile
aynı mahkemenin başka ceza daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu
uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur.

Duruşma Listesi Kartonu
Duruşması yapılacak dosyalar için duruşma listelerinin saklandığı kartondur.

Nöbetçi Daire Başkanı ve Üyeleri İsim Listesi Kartonu
Nöbetçi daire başkanı ve üyelerin isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur.

Yargılama Giderleri Yazışma Kartonu
Yargılama giderlerinin tahsili için yapılan yazışmaların saklandığı kartondur.

İnceleme Raporları Kartonu
Üyeler tarafından hazırlanan inceleme raporlarının saklandığı kartondur.

Ön İnceleme Değerlendirme Kartonu
Ön inceleme sonucunda verilen kararların saklandığı kartondur.

Dava Nakil İstekleri Kartonu
Dava nakil isteklerine ilişkin dairece verilen kararların saklandığı kartondur.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İdari yargıda üst derece mahkemeleri Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’dır. Bölge idare
mahkemelerinde tutulacak kayıtlar ve kartonlar idari yargı ilk derece mahkemelerinde
tutulan kayıt ve kartonlar ile aynıdır. Ayrıntılı bilgi için Ünite 5’e bakınız.

YARGITAY

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar
kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur.
Yargıtay 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur.

129

7. Ünite - Üst Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri

TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER VE KARTONLAR
Tutulması Gereken Defterlerin Ad ve Örnek Numaraları

Yargıtay’da aşağıda adları ve karşılarında örnek numaraları gösterilen defterler tutulur. Tutulacak kayıt, karton ve defterler Yargıtay İç Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Yargıtay’da
tutulacak defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra numarası yazılır ve sayfaların
birleştiği yerin üst kısmı ilgili birimin mührü ile mühürlenir. Defterlerin birinci ve son
sayfalarına da kaç sayfadan ibaret olduğu kalemlerde yazı işleri müdürü; diğer birimlerde
yazı işlerini yürüten memur tarafından yazı ile belirtildikten sonra altı Birinci Başkanlıkta
kullanılan defterler Genel Sekreter; dairelerde kullanılan defterler daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında kullanılan defterler de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı
başyardımcısı tarafından imzalanır ve mühürle onaylanır.
Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterlerin mürekkeple yazılması zorunludur; kurşun, boyalı veya tükenmez kalem kullanılamaz. Defterlerde kazıntı ve silinti
yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir; doğrusu yazılır ve altı imzalanır. İşlemler defterlere sırayla yazılır.
Yargıtay’da tutulması gereken kayıt, defter ve kartonlar nerede düzenlenmiştir?
Birinci Başkanlıkta:
1) İçtihadı Birleştirme Esas Defteri (ek örnek 1)
2) İçtihadı Birleştirme Karar Defteri (ek örnek 2)
3) Birinci Başkanlık Kurulu Soruşturma Esas Defteri (ek örnek 3)
4) Birinci Başkanlık Kurulu Soruşturma Karar Defteri (ek örnek 4)
5) Birinci Başkanlık Kurulu Yönetim işleri Karar Defteri (ek örnek 5)
6) Yönetim Kurulu Soruşturma Esas Defteri (ek örnek 6)
7) Yönetim Kurulu Soruşturma Karar Defteri (ek örnek 7)
8) Yönetim Kurulu Yönetim işleri Karar Defteri (ek örnek 8)
9) Başkanlar Kurulu Yargı işleri Esas Defteri (ek örnek 9)
10) Başkanlar Kurulu Yargı işleri Karar Defteri (ek örnek 10)
11) Başkanlar Kurulu ilke Kararları ve Yıllık işbölümü Karar Defteri (ek örnek 11)
12) Hukuk Genel Kurulu Esas Defteri (ek örnek 12)
13) Hukuk Genel Kurulu Karar Defteri (ek örnek 13)
14) Hukuk Genel Kurulu Müzakere Defteri (ek örnek 15)
15) Ceza Genel Kurulu Esas Defteri (ek örnek 21)
16) Ceza Genel Kurulu Karar Defteri (ek örnek 33)
17) Ceza Genel Kurulu Müzakere Defteri (ek örnek 15)
18) Birinci Başkanlık Hakem işleri Esas Defteri (ek örnek 34)
19) Hukuk Genel Kurulu Duruşma Defteri (ek örnek 17)
20) Ceza Genel Kurulu Duruşma Defteri (ek örnek 17)
21) Hukuk Genel Kurulu Duruşma Esas Defteri (ek örnek 19)
22) Hukuk Genel Kurulu Duruşma Karar Defteri (ek örnek 20)
Hukuk Dairelerinde:
1) Hukuk Dairesi Esas Defteri (ek örnek 22)
2) Hukuk Dairesi Karar Defteri (ek örnek 23)
3) Hakem işleri Esas Defteri (ek örnek 36)
4) Duruşma Defteri (ek örnek 17)
5) Maaş Defteri (ek örnek 37)
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Ceza Dairelerinde:
1) Ceza Dairesi Esas Defteri (ek örnek 26)
2) Ceza Dairesi Karar Defteri (ek örnek 23)
3) Duruşma Defteri (ek örnek 17)
4) Maaş Defteri (ek örnek 37)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı:
1) Genel Evrak Esas Defteri (ek örnek 26)
2) Bölüm Esas Defteri (ek örnek 27)
3) Yüksek Dereceli Memurlar Esas Defteri (ek örnek 28)
4) Dava Nakli Esas Defteri (ek örnek 29)
5) Karar Düzeltme Esas Defteri (ek örnek 30)
6) Yazılı Emir Esas Defteri (ek örnek 31)
7) Kanun Yararına Bozma istekleri Esas Defteri (ek örnek 32)
Ortak Defterler:
1) Dosya Dağıtım Defteri (ek örnek 14)
2) Zimmet Defteri (ek örnek 16)
3) Posta Zimmet defteri (ek örnek 18)
4) Yazışma Defteri (ek örnek 24)
5) Personel Devam Defteri (ek örnek 25)
6) Kitaplık Defteri (ek örnek 35)

Tutulması Gereken Kartonlar

Birinci Başkanlıkta:
1) İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu karar kartonu,
2) İçtihadı Birleştirme Hukuk kısmı karar kartonu,
3) İçtihadı Birleştirme Ceza kısmı karar kartonu,
4) Hukuk Genel Kurulu karar kartonu,
5) Hukuk Genel Kuruluna ait icranın geri bırakılmasına ilişkin karar kartonu,
6) Ceza Genel Kurulu karar kartonu,
7) Başkanlar Kurulu karar kartonu,
8) Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu karar kartonu,
9) Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu karar kartonu,
10) Birinci Başkanlık Kurulu karar kartonu,
11) Yönetim Kurulu karar kartonu,
12) Yayın Kurulu ilke karar kartonu,
13) Yayın Kurulu karar kartonu,
14) Hâkimler ve Savcılar not fişi kartonu
15) İstatistik fişleri kartonu,
16) İş cetvelleri kartonu,
17) Gündem kartonu,
18) Müsvedde ve not kartonu,
19) Nisap olmayan işlere ait karar pusulası kartonu,
20) Not düzeltme işleri kartonu,
21) Yayına gidecek kararlar kartonu,
22) Birinci Başkanlık yazışma kartonu,
23) Birinci Başkanlık Kurulu yazışma kartonu,
24) Tetkik hâkimleri kartonu,
25) Şikâyet dilekçeleri kartonu,
26) İçtihadı birleştirme istekleri ile ilgili karar kartonu,
27) Yüksek Disiplin Kurulu evrak kartonu,
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28) Yüksek Disiplin Kurulu karar kartonu,
29) Adlî ara vermede nöbet kartonu,
30) İçtihadı birleştirme yazışma kartonu,
31) Demirbaş eşya kartonu.
Hukuk Dairelerinde:
1) Karar kartonu,
2) Karar müsveddesi kartonu,
3) Muhabere kartonu,
4) İcranın geri bırakılması işleri ile ilgili karar kartonu,
5) İş cetvelleri kartonu,
6) Takrir çizelgesi kartonu,
7) Mahkeme kuruluşlarına ait karton,
8) Başkanlar Kurulu karar kartonu,
9) Maaş bordroları kartonu,
10) Duruşma listesi kartonu,
11) Demirbaş eşya kartonu,
12) Personel özlük kartonu,
13) Hâkimler not fişi kartonu,
14) Günlük işler çizelge kartonu,
15) Not düzeltme istekleri kartonu.
Ceza Dairelerinde:
1) Karar kartonu,
2) Karar müsveddeleri kartonu,
3) Muhabere kartonu,
4) Genellik kartonu,
5) İş cetvelleri kartonu,
6) Not düzeltme istekleri kartonu,
7) Başkanlar Kurulu karar kartonu,
8) Maaş bordroları kartonu,
9) Duruşma listeleri kartonu,
10) Demirbaş eşya kartonu,
11) Takrir çizelgeleri kartonu.
12) Hâkim ve Cumhuriyet savcıları not fişleri kartonu,
13) Günlük işler çizelge kartonu,
14) Personel özlük kartonu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında:
1) Yazılı emir istekleri kartonu,
2) Dava nakil istekleri kartonu,
3) Bakanlık yazışma kartonu,
4) Genel yazışma kartonu,
5) Tebliğname müsvedde kartonu,
6) Karar tashihi müsvedde kartonu,
7) İtiraz tashihi müsveddeleri kartonu,
8) Siyasi Partiler Kanunu uyarınca verilen kararlar kartonu,
9) Gizli evrak kartonu,
10) Posta mersulelerinin saklanmasına mahsus karton,
11) Pul sarfiyatı listelerinin saklanmasına mahsus karton,
12) Emsal kararlar kartonu,
13) Mütalâa kartonu,
14) İddianame kartonu.

131

132

Kalem Mevzuatı

Özet
Adli yargı üst derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’dır. Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016
tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. Bölge Adliye Mahkemeleri; başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur. Bölge
Adliye Mahkemeleri, 3 hukuk ve 2 ceza dairelerinden oluşur.
Hakemlerin ve istinafın verdiği kararlara karşı Yargıtay’a gidilir. Bölge Adliye Mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlar, Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmelikte bulunmaktadır. Hukuk ve
ceza dairelerinin yargılama usulleri farklılıkları dolayısı ile
tutulacaklar kayıtlar ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka
bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi
olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur.
12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur. Yargıtay’da
tutulacak kayıtlar Yargıtay İç Yönetmeliğinde bulunmaktadır.
İdari yargıda, üst derece mahkemeler, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’dır. Ayrıntılı bilgi 5. Ünitede yer almaktadır.
Bölge adliye mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlar;
hukuk daireleri için; esas kaydı, duruşma ve keşif günleri
kaydı, karar kaydı, uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı,
istinabe kaydı, temyiz kaydı, değişik işler kaydı, posta mutemet kaydı, dağıtım kaydı, vezne kaydı, taşra temyiz kaydı,
dava nakil istekleri kaydı, harç tahsil müzekkeresi kaydı, kıymetli evrak ve eşya kaydı, sosyal inceleme- görüşme rapor
kaydıdır. Hukuk dairelerinde tutulması gereken kartonlar ise;
karar kartonu, değişik işler kartonu, yayınlanan kararlar kartonu, icranın geri bırakılması kararlar kartonu, iş cetvelleri
kartonu, posta gönderileri kartonu, zimmet kartonu, uyuşmazlığın giderilmesi talebi kartonu, duruşma listesi kartonu,
nöbetçi daire başkanı ve üyeleri isim listesi kartonu, harç ve
para cezası tahsil müzekkereleri kartonu, inceleme raporları
kartonu, ön inceleme değerlendirme kartonu, dava nakil istekleri kartonudur.

Bölge adliye mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlar;
ceza daireleri için; esas kaydı, duruşma ve keşif günleri kaydı, karar kaydı, SEGBİS kaydı, istinabe kaydı, uyuşmazlığın
giderilmesi başvuru kaydı, temyiz kaydı, taşra temyiz kaydı,
dava nakil istekleri kaydı, dağıtım kaydı, değişik işler kaydıdır. Tutulması gereken kartonlar ise; karar kartonu, değişik
işler kartonu, yayınlanan kararlar kartonu, iş cetvelleri kartonu, posta gönderileri kartonu, zimmet kartonu, uyuşmazlığın
giderilmesi talebi kartonu, duruşma listesi kartonu, nöbetçi
daire başkanı ve üyeleri isim listesi kartonu, yargılama giderleri yazışma kartonu, inceleme raporları kartonu, ön inceleme değerlendirme kartonu, dava nakil istekleri kartonudur.
Yargıtay’da tutulacak kayıt, karton ve defterler Yargıtay iç
tüzüğünde belirtilmektedir. Yargıtay’da tutulacak defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra numarası yazılır
ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmı ilgili birimin mührü
ile mühürlenir. Defterlerin birinci ve son sayfalarına da kaç
sayfadan ibaret olduğu kalemlerde yazı işleri müdürü; diğer
birimlerde yazı işlerini yürüten memur tarafından yazı ile
belirtildikten sonra altı Birinci Başkanlıkta kullanılan defterler Genel Sekreter; dairelerde kullanılan defterler daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında kullanılan
defterler de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcısı tarafından imzalanır ve mühürle onaylanır.
Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterlerin mürekkeple yazılması zorunludur; kurşun, boyalı veya tükenmez
kalem kullanılamaz. Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz.
Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir;
doğrusu yazılır ve altı imzalanır. İşlemler defterlere sırayla
yazılır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı üst derece mahkemelerinden biridir?
a. Asliye Ceza Mahkemesi
b. Yargıtay
c. Vergi Mahkemesi
d. Bölge İdare Mahkemesi
e. Trafik Mahkemesi

6. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı üst derece mahkemelerinden biridir?
a. Çocuk Mahkemesi
b. Bölge Adliye Mahkemesi
c. Asliye Ticaret Mahkemesi
d. İdare Mahkemesi
e. Bölge İdare Mahkemesi

2. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı üst derece mahkemelerinden biridir?
a. Yargıtay
b. Danıştay
c. Bölge idare mahkemesi
d. Asliye hukuk mahkemesi
e. Vergi Mahkemesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay tarafından tutulan defterlerden biri değildir?
a. İçtihadı Birleştirme Esas Defteri
b. İçtihadı Birleştirme Karar Defteri
c. Birinci Başkanlık Kurulu Soruşturma Esas Defteri
d. Ceza Genel Kurulu Esas Defteri
e. Harç ve para cezası tahsil müzekkeresi Defteri

3. Dinlenilmesine gerek görülen kişilerin dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin safahatının işlendiği kayıt hangisidir?
a. Talimat Kaydı
b. Posta Mutemet Kaydı
c. Dağıtım Kaydı
d. SEGBİS Kaydı
e. Değişikler İşler Kaydı

8. Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında tutulması gereken kartonlardan biri değildir?
a. Tebliğname müsvedde kartonu
b. Karar tashihi müsvedde kartonu
c. Mütalâa kartonu
d. İddianame kartonu
e. Posta Mutemet Kartonu

4. Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar
ile diğer kıymetli evrak ve eşyanın işlendiği kayıt hangisidir?
a. Kıymetli evrak ve eşya kaydı
b. Esas Kaydı
c. Karar kaydı
d. Taşra temyiz kaydı
e. Dava nakil istekleri kaydı
5. Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme ve
tahkikat aşamalarının işlendiği kayıt hangisidir?
a. Esas Kaydı
b. Talimat Kaydı
c. Dava nakil istekleri kaydı
d. Yürütmeyi durdurma itiraz kaydı
e. Temyiz kaydı

9. Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’da ortak tutulması gereken defterlerden biri değildir?
a. Dosya Dağıtım Defteri
b. Zimmet Defteri
c. İddianame Defteri
d. Posta Zimmet defteri
e. Yazışma Defteri
10. Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıt hangisidir?
a. Temyiz Kaydı
b. Zimmet Kaydı
c. Esas kaydı
d. Karar kaydı
e. Yürütmeyi durdurma kararları kaydı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

1. d

ARSLAN, Ramazan / YILMAZ, Ejder / AYVAZ-TAŞPINAR,
Sema: Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
2016.
Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmelik.
PEKCANITEZ, Hakan / ATALAY, Oğuz / ÖZEKES, Muhammet: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin yayınevi,
Ankara 2014.

2. a
3. d
4. a
5. a
6. b
7. e

8. e

9. c
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Bölge İdare Mahkemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargıtay” konusunu yeniden
gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise “Ceza Dairelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Dairelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Dairelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Bölge Adliye Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargıtay’da Tutulması Gereken
Kartonlar ve Defteri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargıtay’da Tutulması Gereken
Kartonlar ve Defteri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Ortak Defterler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Dairelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Adli yargı üst derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemesi
ve Yargıtay’dır.
Sıra Sizde 2
Bölge idare mahkemesi ve Danıştay’dır.
Sıra Sizde 3
Ceza mahkemelerinde genel mahkemeler, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesidir.
Sıra Sizde 4
Yargıtay’da tutulması gereken kayıt karton ve defterler Yargıtay İç Tüzüğünde belirtilmiştir.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Resmi yazı ve amacının ne olduğunu tanımlayabilecek,
Resmi yazı içeriği ve usulünün neler olduğunu açıklayabilecek,
Adli yazışma ve dosya düzeninin içeriğini ifade edebilecek,
UYAP sistemi hakkında açıklama yapabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Resmi Yazı
Elektronik İmza
Resmi Belge
Elektronik Belge

• Resmi Yazışma
• Uyap
• Dosya Düzeni

İçindekiler
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Resmi ve Adli Yazışma Usulleri
ile Uyap Kullanımı

•
•
•
•

GİRİŞ
RESMİ YAZIŞMA
ADLİ YAZIŞMA
UYAP SİSTEMİ

Resmi ve Adli Yazışma Usulleri
ile Uyap Kullanımı
GİRİŞ

Kurumlar arası ve kurum içi yazışmaların belirli bir usul ve düzen içerisinde ilerlemesi,
hem kolaylık sağlaması açısından hem de devlet yazışmalarının düzen ve itibarı açısından
önemlidir. Bu nedenle resmi yazışma usulleri önemsenmiş ve belirli bir düzen çerçevesinde yürütülmek istenmiştir. Bu nedenle bu usulleri belirleyen yönetmelik ve genelgeler
yayınlanmış ve ilgili kanunlarla düzenleme yapılmıştır. Resmi yazışma kurallarına ilişkin olarak şuan yürürlükte bulunan yönetmelik, 15/12/2014 Tarihli 2014/7074 Sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ve 2/2/2015 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe konulan Resmî
Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliktir. Resmi yazışma kurallarını belirleyen ana kaynak bu yönetmeliktir.
Yargılama sistemi içerisinde yapılan yazışmaların adli yazışma olarak kabulü gerekir.
Dava ve şikâyet dilekçeleri, bilirkişi raporları, duruşma tutanakları, keşif tutanakları gibi
dilekçe ve tutanaklar ilgili yargı koluna yönelik olarak ilgili kanunlarda düzenlenen usullere göre düzenlenmektedir. Bu usule uygun hazırlanmayan yazışmaların yaptırımları da
belirlenmiştir.
Teknolojik ilerlemeler, bilgisayar ve internet çağının getirisi gereği UYAP sistemi oluşturulmuş ve aktif bir şekilde kullanılmaktadır. UYAP sistemi ile birlikte yargı ağında yapılan fiziki yazışmaların en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Güvenli elektronik imza ile
imzalanan evraklar UYAP sistemi aracılığı ile ilgili birime gönderilmektedir.
Bu ünitede öncelikle resmi yazışmanın ne olduğunu, amacını ve resmi yazışmanın
şekli şartları, adli yazışma sistemi ve bu yazışmaların tutulduğu dosya düzenine bakarak
UYAP sistemini inceleyeceğiz.

RESMİ YAZIŞMA

Resmi yazıda ortak usul ve kuralların belirlenmiş olması önemlidir. Bu sayede bilgi ve
belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlanacaktır. Resmi yazışma usullerini düzenleyen 18.10.2004 Tarih ve 2004/8125 Sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Şu anda yürürlükte olan yönetmelik, 15/12/2014
Tarihli 2014/7074 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliktir.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelikte resmi yazı;
kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge olarak tanım-
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lanmıştır. Resmi yazışma usullerine tüm kamu kurum ve kuruluşları uymak zorundadır.
Yargı sisteminde bir evrakın resmi yazı olarak kabulü hâkim veya cumhuriyet savcısı ile
zabıt kâtibi tarafından ıslak veya elektronik imza ile imzalaması ile olmaktadır

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelikte Resmi Yazıya İlişkin Tanımlar

Resmî belge, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle
iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir
standart ve içeriği olan belgeleri ifade etmektedir. Resmî bilgi ise kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve
görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Elektronik ortam, belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı,
gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini kapsamaktadır. Elektronik belge, elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belge olarak
tanımlanabilir.
Dosya planı, resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,
yazı alanı, yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı ifade etmektedir.
Teknolojik gelişmeler, Ulusal Yargı Ağı Projesinin kurulması gibi nedenler elektronik
imza kullanımı yaygınlaştırmış ve Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelikte tanımı yapılmıştır. Buna göre güvenli elektronik imza, münhasıran
imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik
imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp
yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.
Resmi yazışma kurallarının amacı nedir?

1

Resmi Yazışma Kurallarının Şekli Şartları

Kurum içi ya da kurumlar arası yazışmalar, kurumu ve devleti temsil ettiğinden hem şeklen hem içerik olarak belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmelidir. Kamu kurum ve
kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.
Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar,
yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün
içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili
mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kâğıda dökülerek de
işleme alınır.
Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik
posta (e-posta) adresi belirler. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır.
Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir. Örneğin yönetmeliğe göre
evraklara belirli bazı kodlar verilirken mahkemeler bu yazışmaları dosyalara verilen karar
ve esas numaraları ile de yapmaktadır.
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Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir. Resmî
yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kâğıt kullanılır. Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter
boyutu kullanılabilir. Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

Resmi Yazının Bölümleri
Resmi yazının bölümleri;
• Başlık
• Sayı
• Birim Kod Numarası
• Konu
• Tarih
• Gönderilen Makam
• İlgi
• Metin
• İmza
• Onay
• Ek
• Dağıtım
• Paraf

Başlık

Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde
amblem de yer alabilir.
Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra “T.C.” kısaltması,
ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve
birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.
Şekil 8.1

T.C.
ÇELTİK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Resmi yazının bölümleri nelerdir?

Sayı

Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık
aşağıda ve yazı alanının en solundaki “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır.

2
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Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti
konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt
numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/)
işareti konulur. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel
evrak biriminde aldığı numaradır.
Şekil 8.2
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
2 satır boşluk
23.10.2014

Sayı: 69471265-902-00536/3678
Konu: Personel Alımı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası

Standart Dosya Planı Kodu

Belge Kayıt Numarası

69471265 - 902- 00536/3678

Birim Evrak Bölümü Genel Evrak Bölümü
Kayıt Numarası
Kayıt Numarası

Sayı : B.08.4.MEM.4.42.08.06-020/01
B
: Bakanlığı ifade etmektir.
08
: Bakanlığın protokoldeki sıra numarası. İmza sıra numarası
4
: Taşra teşkilatı olduğunu göstermektedir.
MEM : Milli Eğitim Müdürlüğü
4
: Birim dağılım kodu (il teşkilatı olduğunu ifade etmektedir)
42
: İl kodu
08
: İlçemizin kodu
06
: Yazışma bölümlerini (kültür, hizmetiçi, özlük vs.)
020 : Desimal dosya anahtarındaki kodu ifade etmektedir.
01
: Giden evraktaki sayı numarasını ifade etmektedir.
Adli yazışmalarda sayı dosya esas numarasıdır. Dosya esas numarası ise, önce yıl, sonra dava esas defterindeki kayıttan oluşur. (2003/ 245 Esas) İstinabe üzerine ise talebin
kayıt numarası verilir.
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Şekil 8.3

T.C.
KONYA
TÜKETİCİ MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
VEKİLİ

GEREKÇELİ KARAR

: 2006/378 Esas
: 2007/26
: ŞÜKRAN BİÇER 27637
: AYŞE ERYILMAZ 95609
: X BANK AŞ
: Av. NECİP AKKURT - Mazhar Babalık
Sk. Uluşahin İşhanı No:3/305 KONYA
: METİN ERKUL - Büyüksinan
Mah. Ankara Yolu Gündüz Sk. Çiğdem Apt
No:1/16 Karatay/KONYA
: Av. ÖNDER ÖZER - Demirci İş Merkezi A
Blok K:5 No:506 Selçuklu/KONYA
: Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı
: 25/12/2006
: 01/03/2007

DAVALI
VEKİLİ
DAVA
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ

Mahkememizde yargılanması yapılan davanın sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı X Bank T.A.Ş vekili mahkememize verdiği 25/12/2006 tarihli dava

Tarih
Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten
tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün,
ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır. ( 14/09/2013 gibi)

Konu
Konu, sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.”
kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.
Şekil 8.4
T.C
BAŞBAKANLIK
Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı
Sayı
Konu

:89243403-903.06.01-896
:Emeklilik (Ahmet DEMİR)

24.11.2014

Gönderilen Makam
Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört
aralık aşağıdan ve kâğıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği
yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük
harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere
yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük
harflerle yazılır.
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Şekil 8.5
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 30140611 - 350-E.8173455
Konu : Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları

18.08.2015

..................... VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi
İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün
iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir
satın geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla
olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “) “ konularak kullanılır. İlgide, “ tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin
dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden
fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir.
Şekil 8.6
İlgi : a)15/02/2010 tarihli B.08.4.MEM.4.42.08.06-510/574 sayılı yazı,
b) .................,
c) .................,

Metin
Metne, “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç
aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi
yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25
cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir
satır aralığı boşluk bırakılır. Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir.
Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.
Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar
arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33
-yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan
İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe
ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu’nda bulunmayan
kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı
yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Alt makama yazılan yazılar “Rica
ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”, üst ve alt makamlara
dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.

143

8. Ünite - Resmi ve Adli Yazışma Usulleri ile UYAP Kullanımı

İmza
Soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan
boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı,
güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle
yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön
tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.
Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “imza
yetkileri yönergesi” ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci
satıra, yetki devredenin makamı “Cumhurbaşkanı a.”, “Vali a.” ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci
satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Yazı vekâleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekâlet bırakanın makamı “Cumhurbaşkanı V.”,
“Vali V.” ve “Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır. Kısaltmalar herkesin anlayacağı şekilde olmalıdır. (Şb.Md./D.Bşk./Gn.Md./Müst.Yrd)  Yazının iki yetkili tarafından imzalanması
durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda
olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır.

Onay
Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından
onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak
yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR” un altında onay tarihi yer
alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve
altına unvanı yazılır. Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa
bunlardan onay makamına en yakın yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya
katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır
ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.
Şekil 8.7

Uygun görüşle arz ederim
12/03/2016
İmza
Şena Yapıcı
Vali Yardımcısı

OLUR
13/03/2016
İmza
Emir Ali Bayrak
...........Valisi

Ekler
Ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır.
Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Yazı eklerinin
dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek-.... konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “Ek-.... Konuldu” ifadesi yazılır.
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EK:
İlgi Bakanlık yazısı
EKLER :
1- Yazı (….. sayfa)
2- Yönetmelik (…… sayfa)
1 adet ise ayrıca kaç sayfa olduğu belirtilmez.

Dağıtım
Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak
belirtildiği bölümdür. “EKLER” den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının
soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’ in yerine yazılır. Yazının gereğini
yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının
altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır. “Bilgi” kısmı yoksa kurum ve
kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır.
DAĞITIM:
Gereği :							Bilgi :
İlköğretim Okullarına          
Garnizon Komutanlığı
Ortaöğretim Okullarına       
Çeltik Noterliği
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

Paraf
Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en
fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı
alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik
onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır,
(:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile
tarih belirtilerek paraflanır.
Şekil 8.8

../02/2010 Memur

: K.UYSAL

(Paraf)

../02/2010 Şef

: A. ASLAN

(Paraf)

../02/2010 Şb.Md.

: R. AŞKIN

(Paraf)

../02/2010 Müdür

: K. BİLEN

(Paraf)

Koordinasyon ve Adres

Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır
aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dâhil olan personelin unvan, ad
ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir.
Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı
gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.
Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için
başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır.
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Gizli, İvedi ve Günlü Yazılar

Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle
kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir. Gizlilik derecesi
çok olan yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konularak zarf yapıştırılır. Zarfın kapanma yerine hazırlayanın parafı atılır. Şeffaf bant ile örtülecek şekilde kapatılır. Zarfın
ön yüzüne sol üst köşeye gönderen makamın kaşesi ve evrakın numarası yazılır. Ortaya
gideceği makam yazıldıktan sonra zarfın ön ve arka yüzüne üst ve alt ortalarına gelecek
şekilde kırmızı damga ile gizlilik derecesi basılır. Ayrıca acelelik derecesi varsa sağ üst
köşeye kırmızı damga ile basılır. Bu zarf, aralarında karbon kâğıdı bulunan 2 suret evrak
senedi ikinci zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılır. Üzerine
gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. İkinci zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz.  Sadece acelelik derecesi kırmızı damga ile basılır. Dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan
“çok gizli” ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın
içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.
Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.
Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin
içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı
renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür.
Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır. Birinci tekidde hatırlatmada bulunulur, ikinci tekidde gecikme
nedenleri sorulur, üçüncü tekidde ise sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine “Aslının aynıdır” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki
belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.
Gizlilik içeren resmi yazı hangi usulle yazılmaktadır?

Resmi Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler

3

Kayıt Kaşesi
Gelen evrak, kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in ekinde yer alan kaşeyi
örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka
yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti
konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir.
Şekil 8.9

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dok. Merkezi Müd.
TARİH
: 29.01.2009
DOSYA NO : 930.01
SAYI
: 115

EKİ : 2
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Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi
yazılır.

ADLİ YAZIŞMA

Yargılama sürecinde dilekçeler, usul kanunlarına ve belirli yönetmeliklere göre yazılmaktadır. Yargılama esnasında ve sonrasında yargılamaya ilişkin bu dilekçeler adli yazışmadır.
İdari yargı ve medeni yargıda yargılama dava dilekçesi ile ceza yargılamasında şikâyet
dilekçesi ile başlamaktadır.
Dilekçenin içermesi gereken kayıtlar, buna aykırılık halinin sonuçlarını hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ve idari yargı mahkemelerine göre ayrı ayrı incelemiştik. Ayrıntılı bilgi
için ünite 3-4-5’ e bakınız.
Yargılama sürecinde yapılan tüm adli yazışmalar yani dilekçeler dava dosyasında saklanmaktadır. Bu nedenle öncelikle dosya düzenini inceleyeceğiz.

DOSYA DÜZENİ
Dosya Oluşturma

Mahkeme veya savcılığa şikâyet ve dava dilekçesi ile başvurunun yapılması ile birlikte
her dilekçe için ayrı bir dosya oluşturulmaktadır. Hukuk mahkemelerinde dosyada, dava
dilekçesi, tensip tutanağı, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi, ikinci cevap dilekçesi,
vekâletnameler, yazılan müzekkereler ve cevapları, bilirkişi raporu, tarafların bilirkişi raporuna beyanları, keşif tutanağı, duruşma tutanakları, gerekçeli karar, temyiz dilekçeleri,
Yargıtay ilamları ve dava türüne göre gerekli diğer belgeler bulunmaktadır. Bu evraklar
tarih sırasıyla dosyaya takılır.
Ceza mahkemelerinde dava dosyasında, iddianame, iddianamenin kabulü kararı, tensip tutanağı, vekâletnameler, sanıkların nüfus ve adli sicil kayıtları, keşif tutanağı, bilirkişi raporları, istinabe tutanakları, Adli tıp raporları, yazılan müzekkere ve cevapları, delil
oluşturan diğer belgeler ve duruşma tutanağı bulunmaktadır.
Dava dosyaları öncelikle pembe dava dosyaları ile oluşturmakla beraber dosyanın
kapsamının artması ile birlikte klasöre taşınabilir. Dava dosyası üzerinde, hukuk mahkemelerinde, mahkeme adı, davanın konusu ve tarihi, davacı ve davalı taraf ile vekilleri,
dosya esas ve karar numarası, keşif günleri, duruşma günleri, hüküm tarihi ve hüküm
kesinleşme tarihi yazılmaktadır. Ceza mahkemelerinde, mahkemenin adı, dava konusu,
suç tarihi, sanık, sanık müdafii, katılan, katılan vekili adları, esas ve karar numarası, keşif
günleri, duruşma günleri, hüküm tarihi ve hüküm kesinleşme tarihi yazmaktadır.

4

Hukuk mahkemelerinde dosyada bulunabilecek evraklar hangileridir?
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Şekil 8.10

						
					

Gölge (Gömlek) Dosya Oluşturulması

Dosyanın bilirkişiye, başka mahkemeye, Yargıtay’a veya başka bir yere incelenmek üzere
gönderildiğinde dosyanın aslı gelene kadar geçici oluşturulan dosyaya gölge dosya denilir.
Gölge dosyanın kapağına, mahkeme adı, esas numarası ve taraf bilgileri yazılır. Dosya
içerisine, önemli belgelerin örneği, dosya teslim ve tesellüm tutanağı, dosya gönderme
irsaliyesi ve dosya dizi listesinin onaylı bir sureti bulunur. Asıl dosya gelene kadar dosya
kapsamındaki tüm belge ve tutanaklar gölge dosyada saklanır. Asıl dosya geldiğinde ise,
gölge dosyadaki evraklar asıl doyasına geçirilerek gölge dosyanın işlevi sonlandırılır. Gölge dosya tutulmasının amacı, doyanın mahkemede bulunmadığı sırada akıbetini bilmek,
dosyaya gelen evrakların kaybolmasını önlemek ve takibini kolaylaştırmaktır.

Dizi Pusulası Düzenlenmesi

Asıl dosyanın bilirkişiye, başka bir mahkemeye veya mercie gönderilmesi gerektiğinde,
zabıt kâtibi tarafından düzenlenen ve dosyada bulanan belgeleri gösteren listeye dizi pusulası denir. Bu liste iki nüsha halinde hazırlanarak altı imzalanır. Nüshalardan biri asıl
dosyaya biri gölge dosyaya konulmaktadır. Dizi pusulasının yapılış amacı, dosya mahke-
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me dışına çıktığı durumlarda içindeki evrakların tam olarak gelip gelmediğinin kontrolünü yaparak, belge kaybolması durumunda bunu gözden kaçırmamak ve kontrol altında
tutabilmektir.
Şekil 8.11

x DİZİ PUSULASI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KONUSU
ADET/SAYFA
Soruşturma Emri
1/1
Kopya Tutanağı
1/1
Kopya İşlemi Üstyazısısı 1/1
İfade Vermeye Davet Yazısı
1/1
(ad soyad) İfade Tutanağı
1/3
Tanık (ad.soyad) İfade Tutanağı
1/3
............ Yazılan Yazı
1/1
............ Cevabı Yazısı
1/1
Ek Süre Talebi Yazısı
1/1

TARİH/SAYI
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....

UYAP SİSTEMİ
Sistem Hakkında Genel Bilgilendirme

UYAP Bilişim Sistemi kullanılarak soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile diğer adlî ve
idarî işlemlerin etkin, verimli, hızlı, düzenli, şeffaf ve usul ekonomisine uygun biçimde
yürütülmesi amacıyla; her türlü işlem ve faaliyetin, UYAP üzerinden gerçekleştirilmesine
imkân bulunmayan istisnai hâller saklı olmak koşuluyla, UYAP ortamında, zamanında,
eksiksiz ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmesi için ilgili kanunlarla düzenlemeler yapılmıştır. Her türlü kalem hizmetlerinin UYAP üzerinden yürütülmesi, tüm birimlerde her
türlü veri girişinin eksiksiz ve doğru biçimde yapılması hedeflenmiştir.
Evrakların UYAP sistemine aktarılması amacıyla, her adliyede ihtiyacı karşılayacak
nispette tarama biriminin oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden
bilgi ve belgelerin mümkün olduğu nispette elektronik ortamda istenerek ve UYAP üzerinden sağlanan, nüfus, adres, tapu, sabıka kaydı, yurt dışı adres bilgisi gibi, bilgi ve belgelerin temini araç şerhi, kayıp veya çalıntı telefonların kullanıma açılıp kapatılması, çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı gibi kanunen ilgili mercilere bildirim yapılması gereken işlemlerin için ayrıca fizikî yazışma yapılmaması sağlanarak UYAP sisteminin daha
etkin kullanılması hedeflenmiştir.
UYAP kapsamındaki bilgiler ile fizikî ortamdaki bilgiler arasında çelişkiye mahal
verilmemesi, bir çelişki olması hâlinde UYAP kayıtlarına itibar edilmesi esas alınmıştır.
UYAP ortamında düzenlenen her türlü belge ve kararın güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle imzalanması, elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken
hâllerde, belgenin çıktısı üzerine “Elektronik imzalı aslı ile aynıdır” kaşesi vurulduktan
sonra ilgisine göre hâkim, savcı veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanarak mühürlenmesi gerekmektedir.
Bilgi güvenliği, elektronik imza ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine azamî dikkat gösterilmesi, özellikle elektronik imza cihazı veya erişim kodu ile
her türlü kullanıcı adı ve parolanın başkalarına verilmemesi gerekmektedir. Görevi veya
görev yeri değişen, emekli olan veya diğer sebeplerle meslekle ilişiği kesilen kullanıcıların
biriminden ayrılmadan önce iş listelerindeki işlerini bitirmeleri gerekmektedir.
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UYAP sisteminin kurulma amacı nedir?

Sistemin Kullanımı

8

UYAP sistemi yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, iş
süreçlerinin hızlandırılması ve elektronik arşivin oluşturulması amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Kullanılan portallar, avukat portal, vatandaş portal, bilirkişi portal, kurum portal,
e-satış portaldır. Bu portallara e-devlet şifresi, e-imza ve m- imza ile giriş yapılmaktadır.
Şekil 8.12
UYAP Sistemi

Şekil 8.13
Portala e- İmza Girişi

150

Kalem Mevzuatı
Şekil 8.14

UYAP’A e –Devlet
Şifresi İle Giriş Ekranı

Savcılıklar, mahkemeler, icra ve iflâs dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi
ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama,
saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her
türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. Hâkim, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol etmek ve süresinde yerine getirmekle yükümlüdür. Mahkemelere ve icra ve iflâs dairelerine fizikî olarak verilen
ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir. Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer, güvenli elektronik imza ile imzalamak
suretiyle UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya icra ve iflâs dairelerine elektronik ortamda
bilgi ve belge gönderebilirler, dava ve takip açabilirler.
Şekil 8.15
UYAP’A e –Devlet
Şifresi İle Giriş Ekranı

İcra iflâs dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı
konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması
talep edilebilir. UYAP Avukat Portal üzerinden ise her zaman sorgulama yapılabilir.
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Şekil 8.16
Dosya Sorgu Ekranı

Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya icra ve iflâs dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Hâkimin veya icra müdürünün onayını gerektiren evrak hâkimin veya icra
müdürünün iş listesine yönlendirilir.
Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli
elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda
gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez.
Teknik nedenlerle fizikî olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik
imza ile imzalanarak UYAP’a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere
iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması
imkânsız olan belgeler ise fiziki ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir.
UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış
birimlere elektronik ortamda gönderilememesi halinde; belge veya kararın fizikî örneği
alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek altı hâkim,
icra müdürü veya görevlendireceği personel tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir.
Taraf veya vekilleri tarafından elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat
00.00’a kadar tamamlanması zorunludur. Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai
saati sonunda biter.
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Özet
Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla resmi yazışma usulleri belirlenmiştir. Resmi yazışma usullerini düzenleyen 18.10.2004 Tarih
ve 2004/8125 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Şu anda
yürürlükte olan yönetmelik, 15/12/2014 Tarihli 2014/7074
Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Resmî
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliktir. Resmi yazışma usullerine tüm kamu kurum ve
kuruluşları uymak zorundadır. Kurum içi ya da kurumlar
arası yazışmalar, kurumu ve devleti temsil ettiğinden hem
şeklen hem içerik olarak belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı
iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.
Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha
olarak düzenlenir. Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm)
ve A5 (210x148 mm) boyutunda kâğıt kullanılır. Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz
gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir. Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına
toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir. Resmi yazının bölümleri; başlık, sayı, birim, kod
numarası, konu, tarih, gönderilen makam, ilgi, metin, imza,
onay, ek, dağıtım, paraftır. Yargılama sürecinde dilekçeler,
usul kanunlarına ve belirli yönetmeliklere göre yazılmaktadır. Yargılama esnasında ve sonrasında yargılamaya ilişkin
bu dilekçeler adli yazışmadır. İdari yargı ve medeni yargıda
yargılama dava dilekçesi ile ceza yargılamasında şikâyet dilekçesi ile başlamaktadır.

Mahkeme veya savcılığa şikâyet ve dava dilekçesi ile başvurunun yapılması ile birlikte her dilekçe için ayrı bir dosya
oluşturulmaktadır. Hukuk mahkemelerinde dosyada, dava
dilekçesi, tensip tutanağı, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi, ikinci cevap dilekçesi vekâletnameler, yazılan müzekkereler ve cevapları, bilirkişi raporu, tarafların bilirkişi
raporuna beyanları, keşif tutanağı, duruşma tutanakları,
gerekçeli karar, temyiz dilekçeleri, Yargıtay ilamları ve dava
türüne göre gerekli diğer belgeler bulunmaktadır. Bu evraklar tarih sırasıyla dosyaya takılır. Ceza mahkemelerinde dava
dosyasında, iddianame, iddianamenin kabulü kararı, tensip
tutanağı, vekâletnameler, sanıkların nüfus ve adli sicil kayıtları, keşif tutanağı, bilirkişi raporları, istinabe tutanakları,
adli tıp raporları, yazılan müzekkere ve cevapları, delil oluşturan diğer belgeler ve duruşma tutanağı bulunmaktadır.
UYAP Bilişim Sistemi kullanılarak soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile diğer adlî ve idarî işlemlerin etkin, verimli, hızlı, düzenli, şeffaf ve usul ekonomisine uygun biçimde
yürütülmesi amacıyla; her türlü işlem ve faaliyetin, UYAP
üzerinden gerçekleştirilmesine imkân bulunmayan istisnai
hâller saklı olmak koşuluyla, UYAP ortamında, zamanında,
eksiksiz ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmesi için ilgili
kanunlarla düzenlemeler yapılmıştır. Her türlü kalem hizmetlerinin UYAP üzerinden yürütülmesi, tüm birimlerde
her türlü veri girişinin eksiksiz ve doğru biçimde yapılması
hedeflenmiştir. Savcılıklar, mahkemeler, icra ve iflâs dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile
dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve
işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler
UYAP ortamında gerçekleştirilir.

8. Ünite - Resmi ve Adli Yazışma Usulleri ile UYAP Kullanımı
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının bölümlerinden
biri değildir?
a. Başlık
b. Antet
c. İlgi
d. Tarih
e. Ek
2. Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemelerinde dosya
düzeni içerisinde yer almaz?
a. İddianame kabulü kararı
b. Bilirkişi raporu
c. Tensip Tutanağı
d. Duruşma tutanağı
e. Dava dilekçesi
3. Dosyanın bilirkişiye, başka mahkemeye, Yargıtay’a veya
başka bir yere incelenmek üzere gönderildiğinde dosyanın
aslı gelene kadar geçici oluşturulan dosyaya ne ad verilir?
a. Talimat dosyası
b. İstinabe dosyası
c. Gölge( Gömlek) Dosya
d. Dava Dosyası
e. İcra Dosyası
4. Resmi yazışma usulüne göre resmi resmi yazı da tarih
nasıl belirtilir?
a. 14 Eylül 2013
b. 14-09-2013
c. Ondört Eylül İkibinonüç
d. 14.09.2013
e. 14/09/2013
5. Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri dosya düzeninde yer almaz?
a. İddianame
b. Adli Tıp Raporu
c. Duruşma Tutanağı
d. Cevap Dilekçesi
e. Temyiz Dilekçesi

6. Asıl dosyanın bilirkişiye, başka bir mahkemeye veya
mercie gönderilmesi gerektiğinde, zabıt kâtibi tarafından düzenlenen ve dosyada bulanan belgeleri gösteren listeye ne ad
verilir?
a. Dizi pusulası
b. Duruşma listesi
c. Evrak listesi
d. Dosya listesi
e. İş cetveli listesi
7. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik içeren resmi evrakın düzenleniş usullerinden biri değildir?
a. Gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük
harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.
b. Gizlilik derecesi çok olan yazılar çift zarf ile gönderilir
c. Gizli, çok gizli, özel ve hizmete özel şeklinde gizlilik
derecesi belirlenir.
d. Zarfın kapanma yerine hazırlayanın parafı atılır
e. Siyah zarf kullanılır.
8. Aşağıdakilerden hangisi UYAP sitemi üzerinden yapılamamaktadır?
a. Hukuk mahkemelerinde dava açmak
b. İcra Takibi açmak
c. Dilekçe göndermek
d. Harç Yatırmak
e. Hiçbiri
9. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya
gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla
oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir
standart ve içeriği olan belgeye ne ad verilir?
a. Özel belge
b. Adli belge
c. Hizmet belgesi
d. Resmi belge
e. Kurumsal belge
10. Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminde yer alan portallardan birisi değildir?
a. Avukat Portal
b. Bilirkişi portal
c. Kurum portal
d. Vatandaş portal
e. E - Zabıt kâtibi portal
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Kendimizi Sınayalım Cevap Anahtarı
1. b
2. a
3. c
4. e
5. d
6. a
7. e
8. e
9. d

10. e

Yanıtınız yanlış ise “Resmi Yazının Bölümleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dosya Düzeni” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Gölge (Gömlek) Dosya” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Resmi Yazının Bölümleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dosya Düzeni” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dizi Pusulası Düzenlenmesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Gizli, İvedi ve Günlü Yazılar”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “UYAP Sistemi ” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Resmi
Yazıya İlişkin Tanımlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “UYAP Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, düzenli, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla resmi yazışma usulleri
belirlenmiştir.
Sıra Sizde 2
Resmi yazının bölümleri; başlık, sayı, birim, kod numarası,
konu, tarih, gönderilen makam, ilgi, metin, imza, onay, ek,
dağıtım, paraftır.

Sıra Sizde 3
Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst
ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.
Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde
görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça
belirlenir. Gizlilik derecesi çok olan yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konularak zarf yapıştırılır. Zarfın kapanma yerine hazırlayanın parafı atılır. Şeffaf bant ile örtülecek
şekilde kapatılır. Zarfın ön yüzüne sol üst köşeye gönderen
makamın kaşesi ve evrakın numarası yazılır.

Sıra Sizde 4
Hukuk mahkemelerinde dosyada, dava dilekçesi, tensip tutanağı, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi, ikinci cevap
dilekçesi vekâletnameler, yazılan müzekkereler ve cevapları,
bilirkişi raporu, tarafların bilirkişi raporuna beyanları, keşif
tutanağı, duruşma tutanakları, gerekçeli karar, temyiz dilekçeleri, Yargıtay ilamları ve dava türüne göre gerekli diğer belgeler bulunmaktadır.
Sıra Sizde 5
UYAP Bilişim Sistemi kullanılarak soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile diğer adlî ve idarî işlemlerin etkin, verimli,
hızlı, düzenli, şeffaf ve usul ekonomisine uygun biçimde yürütülmesi amacıyla; her türlü işlem ve faaliyetin, UYAP üzerinden gerçekleştirilmesine imkân bulunmayan istisnai hâller
saklı olmak koşuluyla, UYAP ortamında, zamanında, eksiksiz
ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar
Resmi Yazışma Kurallarına ilişkin Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik.

