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Önsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler,
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan
bir bilişim sistemidir. Her ne kadar UYAP, Ulusal Yargı Ağı Projesinin kısaltması olsa
da günümüzde proje aşamasını tamamlamış ve bilişim sistemi olarak işletime alınmıştır. Bugün itibariyle UYAP ülkemizde Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında işletimdedir. Bu sistem sayesinde bu birimlerin
her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri elektronik ortamda yürütülmektedir.
Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile yargı birimlerinde yetkilendirilmiş kullanıcılar, elektronik imza ile ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve kolayca ulaşabilmekte,
her türlü bilgi ve belge alış verişi elektronik ortamda gerçekleştirmektedir. Bilişim teknolojileri sayesinde adli birimlerin performansının ölçümü, kaynakların etkin dağıtımı
yapılabilmekte, elektronik dosyalama sayesinde adli bilgi ve belgeler güvenli ortamda saklanabilmektedir. UYAP ile e-Devlet hedefi çerçevesinde önemli bir adım atılmış olup kâğıt
ortamında yapılan bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması, bilgi ve belge alışverişini
anında gerçekleştirilmesiyle işlem, hizmet ve dava sürelerin kısalması mümkün olmaktadır.
Bu sistem ile e-Devlet’ten m-Devlet’e geçilmesi için önemli bir adım atılmış, vatandaşın
zaman ve mekân sınırı olmadan taleplerini devlete iletebileceği ve cevabını derhal alabileceği bir platform oluşturulmuş, avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafın ortadan kaldırılması imkânı sağlanmış, yargılama aşamasının tüm süreci önemli
oranda şeffaf hale getirilmiş ve bunun sonucu olarak otomatik denetim sağlanmış, yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenmiş ve yargının hızlanmasına katkı sağlanmıştır.
Yargı sistemine ve bu sistemde yer alan Adalet Bakanlığı personeli ile vatandaş, avukat, hakim ve savcılara, sisteme entegre olan kurumlara birçok fayda sağlayan UYAP’ın,
başta Açık Öğretim Fakültesi Adalet Önlisans Programında kayıtlı öğrencilere yönelik
olmak üzere, ilgili herkese genel olarak bilgilendirme yapılması amacıyla bir ders kitabının hazırlanmasına Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öncülük etmiştir. Bilişim sistemi olması sebebi ile bu ders kitabı, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire
Başkanlığının ders notları ile uzaktan eğitim notlarının, UYAP internet sayfasında yer
alan bilgilerin ve UYAP’a ilişkin mevzuat hükümlerinin derlenmesi ile hazırlanmıştır.
Bu kitabın hazırlanması sürecinde emeği geçen kitabın yazarı Av. Anıl Uysal’a
ve Açık Öğretim Fakültesi Dizgi Birimi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.
Editör
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KARAKOCALI
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ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I

Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin oluşturulma sürecini açıklayabilecek,
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin amaçlarını ve hedeflerini saptayabilecek,
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin aşamalarını, kapsamını ve faydalarını özetleyebilecek,
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin alt yapısını ve entegrasyon yapısını açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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İçindekiler
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GENEL OLARAK ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)

E-dönüşüm; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak, mevcut kültürün, iş modelinin, iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin; çalışan, vatandaş, iş ortakları ve diğer tüm sosyal
paydaşların yararına, bir bütünlük içinde değiştirilmesi anlamına gelmektedir.
Teknolojik ve sosyal gelişmeler geleneksel devlet örgütlenmesinin yetersizliğini ortaya
çıkartmıştır. Devleti oluşturan insanların birey olarak varoluşlarının değişmesi, insan hak
ve özgürlüklerinin gelişmesi talebi, yığınları yönetmeye alışmış devletin bireylere önem
verme zorunluluğunun ortaya çıkması, demokrasi kavramının sadece çoğunluğun hakkı
olması yerine bireylerin ve azınlıkların da hakkı olabileceği şeklinde zenginleşmesi nedenlerinden ötürü e-Devlet örgütlenmesinin olasılığı ortaya çıkabilmektedir.
E-Devlet, devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekte yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların buna karşılık devlete karşı olan görev ve hizmetlerin, karşılıklı
olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi
anlamına gelmektedir.
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmeler kullanılarak Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli
ve idari tüm yargı birimlerinin (Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, icra ve iflas
daireleri, ceza infaz ve ıslah kurumları, adli tıp birimleri, denetimli serbestlik birimleri)
donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonun sistemlerini kurmuş olan, kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve
e-Dönüşüm sürecinde e-Devletin e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir.
Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP),
yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini arttırmayı ve kurumu kâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilgi
sistemidir.
UYAP, kullanıcılarının kıymetli vakitlerini bürokratik işlemlerden öte dikkatlerini asıl
işlerine vermelerini, adaletin daha hızlı tecelli etmesinin sağlanmasını, dava masrafları ile
yargı giderlerinin azaltılarak kadro açığından kaynaklanan yükü hafifletmek, personelin
moralini arttırmak ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak üzere geliştirilmiş olan bir
bilişim sistemidir.
İnce, Murat; Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, 2011,
DPT.
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Tarihçesi

E-Devlet kısaca; kamu kurumlarının vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına elektronik ortamda hizmet vermesi ve bilgi aktarmasıdır. Bir tanıma göre e-Devlet;
kullanıcıların elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine farklı platformlardan,
güvenilir şekilde ve tek noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına
odaklanmış, birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap
verebilir bir devlet yapısını ifade etmektedir.
E-Devletin 4 ana vurgusu şunlardır:
1. Bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı
2. Vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda iletişimde bulunmak
3. Verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlamak
4. Yeniden yapılanma
Ülkemizde e-Devletin bir ayağı olan e-adelet alanında ilk otomasyon çalışmaları 1998
yılında başlamış, böylece adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla; üretkenliği ve verimliliği arttırmak için UYAP adı altında çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı bir
sistemin uygulamaya geçirilmesi kararı verilmiştir. UYAP çatısı altında yüksek yargı organları ve yargı için bilgi temininde vazgeçilmez özellikte bulunan kurumlar da sisteme
dâhil edilmiş, bunun için Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ile birlikte tüm mahkemeler,
Cumhuriyet başsavcılıkları ve icra dairelerini de içine alacak şekilde Türkiye geneli için
geniş bir bilgisayar ağı (WAN) kurulmuştur.
Bir e-kurum uygulaması olan UYAP, adaletin daha ekonomik, hızlı ve gecikmeksizin yerine getirilerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli
Sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu koruyarak yargıya hız kazandırmak
amacıyla UYAP I ve UYAP II şeklinde iki aşamalı olarak planlanmıştır.
• UYAP bakanlık merkez birimlerini
• UYAP ise taşra birimlerini kapsamaktadır.
Adalet Bakanlığı ile Havelsan A.Ş. arasında 20 Ağustos 2000 tarihinde imzalanan protokol ile UYAP I, 10 Ağustos 2001 ve 26 Temmuz 2002 tarihlerinde imzalanan protokoller
ile UYAP II çalışmalarına başlanmıştır.
UYAP yazılımları 2003 yılı Eylül ayında tamamlanmış ve geliştirme ortamında uzman
kullanıcıların kullanımına ve eleştirilerine açılmıştır. Gerçek kullanıcılarla laboratuar ortamında 2004 yılı başına kadar yoğun testlerden geçirilmiş ve daha sonra pilot olarak
seçilen gerçek ortamda bir yıllık teste tabi tutularak yaygınlaştırılmasına başlanmıştır.
http://www.uyap.gov.tr

Amacı

UYAP’ın ana amacı, zaman kaybetmeden adaletin yerine getirilerek vatandaşın mağdur
olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve
doğruluğunu koruyarak sisteme hız kazandırmaktır. UYAP’ın diğer amaçlarının şöyle sıralayabiliriz:
• Hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şe af ve etik değerlere uygun bir yargılama
mekanizması oluşturulmasını sağlamak,
• Her türlü idari faaliyetler ile denetim, teftiş ve soruşturmanın hızlı ve etkin bir
şekilde yürütülebilmesini sağlamak,
• Doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesini ve paylaşımını sağlamak,
• İş süreçlerinin hızlandırılmasını, elektronik arşivin oluşturulmasını, avukatların ve
vatandaşların yargı hizmetlerinden İnternet aracılığıyla daha hızlı ve daha kolay
yararlanmalarını sağlamak,
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UYAP’ın amacı, sadece adalet alanında yer alan bilgilere erişim hızı ve kolaylığı değil
ayrıca adalet işleriyle ilgili işlemlerin hızlı, kolay, ekonomik, güncel ve güvenilir bir şekilde
yapılmasıdır. Her yenilikte olduğu gibi UYAP’ın da nihaî amacı insandır. İnsanı (vatandaşını) hedeflemeyen yatırımlar toplum için fazla anlam ifade etmezler. Her devlet kendisini
oluşturan insanlardan aldığını onlara tekrar verdiği sürece yaşar. Bu açıdan UYAP’ın amacı adalet alanında insanların yaşamlarını kolaylaştırmaktır.

Hedefi

UYAP’ın hedefi; e-Dönüşüm ve e-Devlet sürecinde gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile tüm yargı ve yargı destek
birimlerinin, donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonunu (otomasyonu)
sağlayarak e-Devlet yapısının adalet ayağını (e-Adaleti) oluşturmak ve kurumu kâğıtsız
ofis ortamına taşımaktır.
UYAP’ın amacı ve hedefi hakkında kısaca bilgi veriniz.

Aşamaları ve Kapsamı

Proje, yazılı evrak ve daktilo kullanımını kaldırarak “kâğıtsız ofis ortamı” oluşturmayı
amaçlamış, 1982 yılında yabancı bir ortak iştiraki olarak kurulan ve 1985 yılında %98’i
Türk Silahlı Kuvvetler Vakfına bağlı olarak faaliyet gösteren HAVELSAN tarafından hedeflenen sistemin kurulması ile, dava adliyeye intikal ettiği andan itibaren elektronik ortama
geçirilerek, tekrarlardan kaçınılması sağlanmıştır. Bu kapsamda Cumhuriyet Savcılığından girilen bilgiler mahkeme aşamasında tekrar bilgisayara girilmeyecek, üst mahkemeden (Yargıtay ve Danıştay da dâhil) kesinleşme, ilamat, cezanın infazı ve adli sicile intikali
aşamasına kadar tüm evreler bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Nitekim projenin
hayata geçirilmesi ve bir bilişim sistemi olarak adlandırılmaya başlaması ile bu hususlar
da gerçekleşmiştir.
Proje kapsamının ve mevcut ihtiyaçların tespiti amacıyla öncelikle fizibilite çalışmaları
yapılmış, çalışmalar sonunda düzenlenen rapora göre projenin kısa bir sürede bitirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış, yıllara yayılarak, merkez ve taşra olmak üzere iki aşamada ve öncelikle pilot ve test birimlerinde gerçekleştirilmesi ve daha sonra yaygınlaştırılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Merkez aşaması “UYAP I” ve taşra aşaması “UYAP
II” olarak adlandırılmıştır.

Merkez Aşaması (UYAP I)

UYAP I projesi ile Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı ve bağlı birimlerinin yargı ve yargı
destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, merkez teşkilatı bünyesinde bulunan 6 binada yapısal kablolama ve ağ
cihazları kurulumu tamamlanmıştır. 23 birimin analiz çalışmaları yapılarak, bu analiz çalışmaları doğrultusunda yazılım kodlama faaliyetlerine hazırlık amacıyla Sistem Tasarım
çalışmaları yapılmıştır.
UYAP I Adalet Bakanlığı merkez otomasyonu projesi 28 Eylül 2000 tarihinde başlamış, yazılımlar 31 Aralık 2001 tarihinde tamamlanarak işletime alınmıştır. 33 alt sistem
kapsamında web tabanlı yazılımlar geliştirilmiş, evrak akışları, Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile elektronik ortama alınmış, Kanun, yönerge, genelge ve mevzuatlara anında
erişimi sağlayan bilgi bankası oluşturulmuş, sanal tartışma ortamı hazırlanmıştır. VPN
ile taşra erişimi alt yapısı kurulmuştur. Yaklaşık 2.500 personele uygulama ve Doküman
Yönetim Sistemi (DYS) eğitimi verilmiştir.
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UYAP I aşaması ile merkezde birimler arası bütünleşme sağlanmış, birim faaliyetleri
hız kazanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir.
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları birimlerinde günlük işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması, tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve ceza infaz kurumlarına ait bilgilerin izlenebilmesi sağlanmış, her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin UYAP aracılığı
ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde
toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı erişim gerçekleşmiştir.

Hedefi
UYAP I aşamasının gerçekleştirilmesiyle Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında her türlü
veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin ulusal yargı ağı aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki
verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır. Birim
faaliyetleri belirli bir sıra içinde sürdürülerek birimler arası entegrasyon sağlanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir.
Bunların dışında;
• Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları birimlerinde günlük işlem
ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması, tüm verilerin veri taban(lar)ında
tutulup bilgisayar ağı (network) kurularak izlenmeye başlanması,
• Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında gerçekleştirilen tüm personel, finans, tedarik,
malzeme bilgileri ve cezaevlerine ait bilgilerin izlenebilmesi,
• Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı içerisinde her türlü iç ve dış yazışmanın elektronik ortamda yapılması hedeflenmiştir.

Taşra Aşaması (UYAP II)

UYAP II aşaması; taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlamıştır. Bu aşama, taşra
teşkilatının gereksinimi doğrultusunda belli alt aşamalara bölünmüş ve bu aşamalara göre
harf bazında isimlendirilmiştir.

Hedefi
•

Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı
ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesi,
• Dış sistemlerle ihtiyaç duyulan veri alış-veriş entegrasyonunun sağlanması,
• Her türlü yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda yapılması,
• Davalara hazırlık aşamasından itibaren sonuçlanana kadar elektronik ortamda bakılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi hedeflenmiştir.
UYAP II aşamasının gerçekleştirilmesiyle Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında daha az
hata, bilgilere kolay erişim, etkin ve entegre süreçler, dokümantasyon yönetimi, haberleşme ve paylaşım, elektronik ortamda yazışma ve gelen-giden evrak takibi, standart belge
ve yazışma şablonları, istatistik ve raporların doğru ve güncel üretimi, diğer kurumlarla
elektronik ortamda hızlı ve etkin bilgi alışverişi sağlanmıştır.
UYAP
aşamasının gerçekleştirilmesiyle İnternet erişimi, sanal tartışma ortamı,
elektronik posta, veri güvenliği, sisteme veri girişinin sadece bir kere yapılması, sayısal
imza kullanma olanağı, hakim ve savcıların yetkileri dâhilinde dosyalara adliye dışından
erişmesi, hakim ve savcıların kullanımı için içtihatlar, emsal kararlar, kanunlar, mevzuatlar gibi bilgi ve belgelerden oluşan veri bankası kullanımı sağlanmıştır. Ayrıca sorgulanabilir ve kolay erişilebilir doküman arşivi, değişen kanun ve yönetmeliklere uyarlanabilen
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sistem, ihtiyaca yönelik sorgulamalar, uyarılar ve raporlar, avukatların bürolarından yetkileri dâhilinde dava dosyalarına erişebilmesi, hızlı ve etkin tevzi işlemleri, otomasyon
ceza, harç ve diğer hesaplamalar, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin etkin olarak
izlenmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır.
Bunların yanısıra davalardaki usul ve maddi hataların en aza indirilmesi, herhangi bir
suçtan aranan kişilerin tüm adli birimler tarafından anında görülebilmesi, adli sisteme
kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza, kimlik ve adres bilgilerine erişim, otomatik yılsonu devir işlemleri yapılabilmektedir.
UYAP II aşaması; yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında bulunan
tüm birimlerinin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona
geçirilmesini amaçlamaktadır.
UYAP II’nin fonksiyonel açıdan kapsamı aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere; Yargılama Hizmetleri, Kaynaklar/İdari Yönetim, Ortak Uygulama Yönetimi ve Destek Hizmetler Yönetimi olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
Şekil 1.1
UYAP’ın Fonksiyonel
Kapsamı

UYAP II FONKSİYONEL
KAPSAMI
Yargılama
Hizmetleri

Kaynaklar/
İdari Ynt.

Ortak
Uygulama Ynt.

Destek
Hizmetler Ynt.

• CBS
• Ceza Mah.
• Hukuk Mah.
• İcra İflas Md.
• İdari Yargı
• Ceza Evleri
• Adli Tıp

• Personel
• Malzeme ve
Üretim
• Finans
• Tedarik
• Eğitim

• Veri Bankası
• Sanal Tartışma
• E-Posta
• İnternet

• Kütüphane
• Arşiv
• Kreş
• Tabiplik
• Lojman

UYAP kapsamında ayrıca Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı), Vatandaş Bilgi Sistemi
(Vatandaş Portalı), Kurum Bilgi Sistemi (Kurum Portalı), SMS Bilgi Sistemi ve Bilirkişi
Portalı da bulunmaktadır. UYAP’ın dış otomasyonu kapsamında ise yargı birimlerinin
bilgi ve belge alışverişinde bulunduğu üst derece mahkemeleri başta olmak üzere aşağıdaki şekilde sıraladığımız ancak belirtilenlerle sınırlı olmayan birçok kamu kurum ve
kuruluşları da yer almaktadır.
• Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü
• Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POLNET)
• Jandarma Genel Komutanlığı (KİHBİ)
• Kamu İhale Kurumu
• Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
• Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP)
• Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Türkiye Noterler Birliği
• Türkiye Barolar Birliği
• Gümrük Müsteşarlığı
• Dışişleri Bakanlığı
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UYAP – II A ve B
Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında gereksinim ve süreç analizleri yapılıp analiz raporu
hazırlanmıştır. Bu analiz raporlarına göre genel sistem mimarisi hazırlanmış olup 31 taşra
teşkilatının yapısal kablolama, bilgisayar ve çevre birimleri temin edilerek kurulumu yapılmıştır.
Bu aşama Ağustos 2001’de başlayıp Aralık 2001’de tamamlanmıştır. Bu kapsamda 31
adalet taşra teşkilatı birimi işletime alınmıştır.

UYAP – II C
Taşra Birimleri Otomasyonu olan UYAP -C, organizasyonel kapsamda belirtilen yerlerde yazılım, donanım, geniş alan ağı, yapısal kablolama ve statik kesintisiz güç kaynağı gibi
faaliyetleri kapsar. Bu bağlamda UYAP yazılımının uygulanabilmesi için Ankara’da yaklaşık 70.000 kişiye hizmet verecek şekilde Merkezi Sistem Odası kurulmuş olup ayrıca yaklaşık 10.000 kullanıcıya hizmet veren Acil Kurtarma Merkezi kurulmuştur. 70.000 kişiye
hizmet verecek Merkezi Sistem UYAP uygulamaları için teknik altyapının oluşturulmasında gerekli donanımlar sağlanmış, bu faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla bütün
ağır ceza merkezlerinde teknik ofisler kurulmuştur. 220 birimde UYAP Sistem Merkezi ile
geniş alan ağı bağlantısı ( AN) tesis edilmiştir. Bu birimlerde İnternet, e-mail ve UYAP
uygulamalarını merkezi sistem üzerinden kullanılabilmeleri amaçlanmıştır. Türkiye çapındaki yaklaşık 30.000 Adalet Bakanlığı personeline, 40.000 avukata ve İnternet üzerinden giriş yapacak vatandaşlara hizmet verecek Merkezi Sistem Odası ve felaket durumunda devreye girecek Disaster Center (Acil Durum Merkezi) kurulmuştur.

UYAP – II D ve E
Bu aşamalarda taşra teşkilatında kullanılmak üzere donanım temin edilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.

UYAP – II F
UYAP II- C aşaması kapsamında kurulmuş olan sistemin, 10.000 kullanıcıdan, 30.000 iç
kullanıcı, 40.000 dış kullanıcıya (Avukat) hizmet verecek şekilde yaygınlaştırılması amacı
ile planlanmıştır.
Eğitimlerin daha etkin ve ulaşılabilmesi amacıyla uzaktan eğitim faaliyetleri de
(e-learning) UYAP-II F dâhilinde başlamıştır.
UYAP II aşamasını ve hedeflerini kısaca anlatınız.

2

Faydaları

UYAP, yargı sistemine 3 temel noktadan verimlilik sağlamıştır. Bunlar;
• Zamandan kazanç
• Maliyetten kazanç
• İş Gücünden kazanç
UYAP; yargı sistemine adalet, hız, doğruluk, tutarlılık, şeffaflık, etkinlik ve verimlilik
getiren; zaman, maliyet ve iş gücünden tasarruf sağlayan, usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyen avantajlar getirmiştir. Bunları ana başlıklarla açıklamak gerekirse şöyle sıralayabiliriz:
a. Yargıda etkinlik ve verimlilik sağlanmıştır.
• UYAP ile yargı ve yargı destek faaliyetleri hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona
geçirilmiş, yargı birimleri ile Bakanlık birimleri her türlü yargısal ve idari faaliyetlerini bilgi teknolojilerini kullanarak bilgisayar ortamında UYAP sisteminde yürütebilir hâle gelmiştir.
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•

Birim değil, fonksiyon bazlı geliştirilen UYAP ile tüm yargı birimleri arasında
tam bir entegrasyon sağlanmıştır. UYAP’ın fonksiyon bazlı tam entegrasyonu sayesinde, yargısal birimler, iş ve işlemlerini etkin ve entegre süreçlerle yapabilme
imkânına kavuşmuşlardır.
• Merkezî yapı ve birimler arasında dâhili tam entegrasyon sonucu, veriler bir kez
girilmekte, aynı verinin yeniden girilmesine gerek kalmamaktadır. Örneğin, sanığın kimlik ve adres bilgilerinin savcılık aşamasında girilmesi yeterli olup, artık
mahkeme aşamasında, Yargıtay’da temyiz aşamasında, kararın infazı aşamasında,
dosyanın Türkiye’de başka yer yargı mercilerine gönderilmesi hâlinde bu merciler
tarafından yeniden söz konusu bilgilerin girilmesine gerek kalmamaktadır. Dolayısıyla bu sayede iş gücünden tasarruf sağlandığı gibi veride tutarlık da sağlanmakta,
bilgi farklılarından doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmektedir.
• Yakalama ve gözaltı süreleri UYAP üzerinden etkin bir şekilde takip edilebilmektedir. Ayrıca yine bu sistem sayesinde aranan kişilerin takibinde ve yakalanmasında
etkinlik sağlanmaktadır. Şöyle ki herhangi bir yargı birimince herhangi bir suçtan
aranan kişinin T.C. kimlik numarası herhangi bir işlem yapmak için sisteme girildiğinde, sistem önce bu kişinin hangi mahkemece ve hangi dosyadan arandığı
konusunda kullanıcıyı uyarmaktadır.
• UYAP Karar Destek (Uyarı) Sistemi ile yargısal işlemlerin yapıldığı sırada belirlenmiş normal durumların ve mevzuatın dışına çıkıldığında kullanıcıya uyarı mesajları verilerek maddi ve usul hataları en aza indirilmekte ve her an bir denetim
sağlanmakta, dolayısıyla kararların gereksiz yere bozulmasının ve davaların uzamasının önüne geçilmektedir. Örneğin, çocuk hakkında duruşma gizli yapılması
gerektiği hâlde hâkim açık duruşma yapmaya başlarsa ya da ölmüş bir insan hakkında yargılamaya devam edilirse ya da zaten cezaevlerinden birinde olan sanık
için yakalama kararı çıkartmak istenirse bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiği
hususunda uyarmaktadır.
b. Yargıda doğruluk ve tutarlılık sağlanmıştır.
• Yargı ve Bakanlık birimlerinin bilgi ve belgeleri, merkezî bir yapıya sahip UYAP
sistem merkezinde elektronik ortamda tek bir yerde tutulmakta bu bilgi ve belgelerde standart, doğruluk ve tutarlılık sağlanmaktadır.
• İnfaz edilecek ceza miktarı, harç ve yargılama masrafları gibi bazı hesaplamalar ile
borç hesapları, faiz hesabı, kalan borç, tahsilât ve reddiyat hesapları, günlük, aylık
kasa dökümleri gibi işlemler sistem yardımı ile otomatik olarak kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca bu işlemlerde sistemin otomatik kontrolü ile insan unsurundan
kaynaklanacak hataların en aza indirilmesi, yapılan yanlışlıkların daha işlemi yaparken anında görülebilmesi ve bu işlemlerin denetimi sağlanmaktadır.
c. Yargının hızlanması sağlanmıştır.
• Mahkemelerin yıl sonlarında günlerce süren devir işlemleri çok kısa sürede otomatik olarak yapılabilmekte ve hâkim ve savcıların terfilerine esas iş cetvelleri de
aynı şekilde birkaç dakikada ve en doğru şekilde alınabilmektedir. Böylece hâkim
ve savcılar ile personelin emek ve mesailerini soruşturma ve davaların yürütülmesine ayırmaları sağlanarak yargıya hız kazandırılmaktadır.
• Sistem içinde veri tek yerde tutulduğundan eksiksiz, doğru ve güncel veriye, ihtiyacı olan hâkim, savcı ve diğer yargı personeli tarafından mevzuatın tanıdığı yetki
dâhilinde anlık ya da çok kısa denebilecek sürelerde ulaşılabilmektedir. Böylece
bilgi ve belgelere kolay erişim sağlanmakta, hâkim, savcı ve personelin bu bilgi ve
belgelere ulaşmak için harcayacakları zamandan, gönderecek birimin personelinin
harcayacağı zamandan, bu bilgi ve belgenin başka birimden ihtiyacı olan birime
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fiziki olarak gelmesi için postada geçecek süreden ve kırtasiye masrafları ile posta
masraflarından tasarruf sağlanmaktadır. Hâkim, savcı ve personelin fiziki yazışma
için harcayacakları emeği başka işlerde kullanabilmeleri ve postada geçecek süreden tasarruf sağlanmasıyla yargıya hız kazandırılmaktadır.
• Soruşturma ve davalarda bir kişi ile ilgili Türkiye’deki tüm dosyalar, mevzuatın tanıdığı yetki çerçevesinde hâkimlerimizin ve savcılarımızın on-line olarak kullanımındadır. Bu bilgilere anında ulaşılabilmesi ile hem daha isabetli hem de daha hızlı
karar verilebilmektedir.
• Yargı sistemi içindeki birimler arasında yazışmalar, kâğıtsız ofis mantığında elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.
• Davalarda ve soruşturmalarda posta yoluyla istenen ve aylarca sürebilen talimat işlemleri UYAP’ta tam entegrasyon ve on-line bağlantı sayesinde karşı birime anında
iletilebilmekte, talimatı alan birim işlemi yaptıktan sonra anında cevabını gönderebilmektedir.
• Görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme gibi nedenlerle başka yere gönderilmesi gereken dosyalar sistem üzerinden anında gönderilebilmektedir.
• Adli Tıp birimleri de UYAP kapsamında bulunduğundan yargı birimlerinde karar
verme sürecinde etkili olan adli tıp raporları, sistem üzerinden talep edilebilmekte
ve yine bu raporlar sistem üzerinde hazırlanarak isteyen yargı birimine en kısa
zamanda gönderilebilmektedir.
• Temyiz edilen dosyaların Yargıtay’a, itiraz edilen dosyaların ise üst dereceli mahkemeye gönderilmesi ve geri dönmesi elektronik ortamda anında sağlanmaktadır.
• PTT ile sağlanan entegrasyon sonucu tebligatların akıbetleri hangi postacıda olduğuna varıncaya kadar UYAP sistemi üzerinden takip edilebildiğinden, yargı birimleri duruşma günlerini ve yapacakları diğer işlemlerin zamanını en iyi şekilde
ayarlayabilmektedir. Bu durum da yargıya bir nebze de olsa hız kazandırmaktadır.
• Yine UYAP ile nüfus kayıtlarının tutulduğu MERNİS arasındaki entegrasyonun
sonucu olarak sanığın yargılama sırasında ölmesi durumunda sistem bu kişinin
öldüğü uyarısını vermekte, böylece davanın gereksiz yere uzaması engellenerek
düşme kararı verilebilmektedir.
• Herhangi bir suçtan aranan kişilerin tüm yargı birimleri tarafından anında görülebilmesi, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza,
kimlik ve adres bilgilerine erişim sağlanmaktadır.
• UYAP ile ceza infaz kurumları etkin bir şekilde yönetilebilmekte ve izlenebilmektedir. Ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûm ve tutuklu sayıları, ceza infaz
kurumlarının doluluk oranları, bunların kaçının kadın, kaçının erkek ya da kaçının çocuk olduğu, suçlarının ne olduğu gibi hususlarda merkezden anlık en güncel
raporlar alınabilmektedir.
• Hâkim ve savcıların VPN alt yapısıyla dosyalarına adliye dışından İnternet üzerinden ulaşabilmeleri sağlanmaktadır.
d. Yargıda şeffaflık sağlanarak yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmektedir.
• Yargı birimlerinde dosya tevzi işlemleri sisteme önceden tanımlanan kriterlere
göre otomatik olarak adil ve objektif şekilde yapılabilmektedir. Böylece dosyaların hangi mahkemeye veya icra dairesine tevzi edileceğinin önceden bilinmesi ve
müdahâle edilerek değiştirilmesi mümkün olmadığından bu konuda yapılabilecek
yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmektedir.
• Yargı birimlerince yapılan parasal işlemlerde kasa hesapları sistem tarafından otomatik kontrol edildiğinden, kasa hesabının tutmadığı anında ortaya çıkarılabilmekte, böylece bir takım usulsüzlük ya da yolsuzlukların önüne geçilmektedir.
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•

Dava dosyasındaki tarafların daha önce herhangi bir nedenle sisteme kaydedilmiş bilgilerinin ve aynı konuda varsa daha önce açılmış davalarının görülebilmesi
sağlanmış, bu suretle kötü niyetli açılan mükerrer davaların tespiti imkânı getirilmiştir. UYAP sisteminden önce davacı aynı konuda birden fazla dava açabiliyor
ve dosya istediği mahkemeye düştüğünde diğer mahkemelere açtığı davaları takipsiz bırakarak istediği sonucu elde edebiliyordu. Çünkü mükerrer davalardan
mahkemenin haberi olmuyordu. UYAP ile mahkemenin mükerrer davaları tespit
edebilmesi sağlanarak bu konudaki usulsüzlüğün önüne geçilmektedir. Yine bir
kişi hakkındaki aynı konuda başka savcılık ya da mahkeme tarafından yürütülen
mükerrer soruşturma ya da kovuşturmanın tespiti sağlanarak emek kaybı önlendiği gibi farklı çıkabilecek kararlar dolayısıyla yaşanacak mağduriyet ve çelişkiler de
önlenmektedir.
e. Avukatların tüm işlemlerine hız ve kolaylık getirilmiştir.
• UYAP Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) sayesinde, avukatlar bürolarından
İnternet üzerinden sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da yine sistem üzerinden ilgili hâkiminden onay alarak)
inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki
dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler. Buna göre avukatlar bu bilgi sitemi sayesinde duruşmaya girme
dışında adeta tüm işlerini bürolarından yapabilir hâle gelmişlerdir.
f. Vatandaşların evlerine kadar hizmet götürülmektedir.
• UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) sayesinde vatandaşlar da İnternet
üzerinden varsa elektronik imza veya mobil imzaları vasıtasıyla dosyalarının tamamına yoksa T.C. kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari
yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini
(dava konusunu, değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi aşamada
olduğunu, karar verilip verilmediğini, Yargıtay’dan dönüp dönmediğini gibi) görebilmektedirler. Böylece vatandaşlar şu an itibariyle dosyaları hakkında bir bilgiyi
öğrenmek için adliyeye gitmek zorunluluğundan kurtulmuştur.
g. UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yargıdaki işlemlere yeni bir soluk ve vizyon getirilmiştir.
• Vatandaşın zaman ve mekân sınırı olmadan talepte bulunabildiği devletten, vatandaşının hakkını takip eden ve hak kaybına uğramaması için kendisini bilgilendiren
devlete geçmede önemli bir ilerleme sağlanmıştır.
• Vatandaş hakkında açılan bir dava veya yargılama aşamasındaki bir işlem hakkında aracısız olarak önce kendisinin haberi olması ile vatandaşlara mükemmel bir
hukuki koruma, bir alarm sistemi sağlanmış, mağduriyetlerin ve hak kayıplarının
önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
• Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafın ortadan kaldırılması
imkânı sağlanmıştır.
• Yargı birimlerince yapılan işlemlerin taraflara en hızlı şekilde her an her yerde bildirilmesi sağlanmaktadır.
• Yargılama aşamasının tüm süreci önemli oranda şe af hâle getirilmiş ve bunun
sonucu olarak otomatik denetim sağlanmıştır.
• Yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenmektedir.
• Yargının hızlanmasına katkı sağlanmıştır.
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h. Yargıda maliyetten, emekten ve zamandan büyük oranda tasarruf sağlanmıştır.
• Entegrasyon sağlanan Adli Sicil Bilgi Sistemi’nden sabıka kayıtları, MERNİS’ten
nüfus kayıtları ile Adres Kayıt Sistemi’nden adres kayıtları, POLNET’ten ehliyet
kayıtları, Merkez Bankasından döviz kurları, yargı birimlerince ihtiyaç hâlinde
sistem üzerinden otomatik olarak alınabilmektedir. Belirtilen kayıtların sistemden
otomatik alınmasıyla yargı sürecine hız kazandırılmakta, insan unsurundan kaynaklanan hataların önüne geçilmekte, emek, kırtasiye ve posta gibi masraflardan
tasarruf sağlanmaktadır.
• UYAP ile İçişleri Bakanlığı-KİHBİ sistemi entegrasyonu sonucunda kolluk güçleri,
UYAP’ta aranan kişilerin sorgusunu yapabilmektedirler. Bu entegrasyon kurulmadan önce yargı birimleri aradıkları kişilere ait evrakları (yakalama ve tutuklama
müzekkereleri) kolluğa gönderiyor, kolluk birimleri aranan kişilerle ilgili bilgileri
KİHBİ sistemine kaydederek aramalarını sürdürüyordu. Bu durumda yargı birimlerinin kayıtları ile KİHBİ kayıtları eş zamanlı güncellenemediğinden kişiler haksız
yere tekrar tekrar gözaltına alınabiliyordu. Söz konusu entegrasyonun kurulmasıyla yargı birimleri ile kolluk kuvvetleri arasında aranan kişilere ilişkin bilgi alış
verişi anında on-line olarak gerçekleştiğinden aranan kişiler etkin bir şekilde takip
edilebilmekte ve daha önce ara süreçlerde gerçekleşen hatalardan ve kayıtlardaki
uyumsuzluktan doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmektedir. Ayrıca ara süreçler ortadan kaldırıldığından emek, kırtasiye ve posta gibi masraflardan tasarruf
sağlanmaktadır.
• UYAP ile Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile temyiz
edilen dosyaların sistem üzerinden anında Yargıtay’a gönderilmesi ve geri dönüşü
sağlanmaktadır. Yine Yargıtay Bilgi Sisteminin UYAP sistem merkezi alt yapısını
kullanması sağlanarak mükerrer yatırımların önüne geçilmiştir.
• Yüksek Seçim Kurulu-SEÇSİS’in UYAP bilişim ağı alt yapısını kullanması sağlanarak
seçim sonuçlarının en kısa zamanda kamuoyuna duyurulabilmesi sağlanmış ve ayrıca mükerrer yatırımların önüne geçilerek kamu kaynaklarında tasarruf sağlanmıştır.
• Hâkim ve savcıların adliye dışından yetkileri dâhilinde dosyalara erişebilmeleri,
avukatların bürolarından dosyalarını takip edebilmeleri, vatandaşların da İnternet
üzerinden dosyalarını takip edebilmeleri imkânı getirilerek yargılama faaliyetlerinde mekân ve zaman sınırı ciddi oranda kaldırılmış, ilgililerin dosyalarını daha
etkin bir şekilde takip edebilmeleri sağlanmış, böylece zamandan tasarruf sağlanarak yargıya hız ve etkinlik kazandırılmıştır.
i. Kağıt üretiminin hammaddesi olan ağaç ihtiyacının azalmış olmasının yanı sıra
ağacın kağıda dönüştürülmesi sırasında harcanacak olan enerji tasarrufu, su tasarrufu hava kirliliğinin engellenmesi, su kirliliğinin engellenmesi, su kirliliğinin
engellenmesi gibi önemli kazançlar sağlanmaktadır.

UYAP’IN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Yukarıda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin genel olarak faydalarından bahsedilmiştir.
UYAP’ın tüm adalet teşkilatı, avukatlara ve vatandaşlara sağladıklarını sıralayacak olursak;

Merkez ve Taşra Teşkilatı
•

•

Merkez ve taşra teşkilatındaki veriler bilgisayar ortamında takip edilmekte ve istenildiği şekilde istatistiksel bilgilere doğru ve hızlı ulaşılabilmektedir. (Örneğin: suç
haritaları)
Doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşılarak doğru kararlar alınıp sevk ve idare fonksiyonu gerçek manasıyla icra edilebilmektedir.
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Cumhuriyet Savcılıkları
•

•
•

•
•

•
•
•

Cumhuriyet Savcılıklarında gerçekleştirilen tüm işlemler bilgisayar kullanılarak
yapılabilmektedir.
Nüfus ve sabıka kayıtlarına her an erişilebilmektedir.
Ön ödeme, zaman aşımı, içtima, müddetname ve para cezasının hapse çevrilmesi,
vb. savcılık işlemlerinde her türlü kullanım kolaylığı, işlemlerin daha hızlı ve doğru
yapılması sağlanmış olup bu bilgiler üzerinde arama ve sorgu yapılabilmektedir.
Her türlü yazışmalar ve ilamatlar, sistem üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir.
İddianame düzenlenmesi, duruşma sonrası işlemleri ve temyiz işlemleri sistem
üzerinden gerçekleştirilebilmekte bu işlemler için kullanıcılar örnek şablonlar hazırlayabilmektedir.
Savcılıkta tutulan tüm bilgilerin tek ve entegre bir bilgi bankasında tutulması sayesinde her türlü geriye dönük sorgulamalar ve istatistiksel veriler alınabilmektedir.
Delillerin hızlı ve sağlıklı bir biçimde toplanması mümkün olmuştur.
Yakalama ve gözaltı süreleri merkezi olarak denetlenerek insan haklarının korunması sağlanmıştır.

Mahkemeler
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hazırlık aşamasında (savcılıkta) girilen bilgiler tekrar girilmemektedir.
Nüfus, sabıka, tapu, vb. kayıtlar ile mahkeme kararları davanın açıldığı anda getirtilebilmektedir.
Duruşma sırasında dahi en güncel mevzuata ve içtihatlara anında erişilebilmektedir.
İstinabeler, talimat ve yazışmalar ağ üzerinden elektronik olarak ve anında gönderilebilmektedir.
Dosyadaki tüm bilgiler veritabanına girileceğinden dosya incelemeleri yetkiler
dâhilinde bilgisayar kullanılarak yapılabilmektedir.
Yargılama sırasında olası usul hatalarının önlenmesi, diğer hataların en aza indirilmesi amacıyla Karar Destek Sistemleri kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
Üst dereceli mahkemelere dosya gönderilmesi ve dosyanın yerine iadesi işlemleri
tamamen elektronik ortamda yapılmaktadır.
Talimatlar ve müzekkereler elektronik ortamda taşra teşkilâtı birimleri arasında
kolaylıkla dolaştırılmaktadır.
Görevleri itibari ile yapmak zorunda oldukları işleri daha kolay ve hata riskini en
aza indirerek gerçekleştirebilmektedir.
Dosya arama işlemleri kolaylaştırılarak zaman kaybedilmemektedir.
Dosyaların kayıt işlemleri ile veri girişleri daha hızlı ve kolay yapılmaktadır.
Bakanlık İnternet sisteminde her birim kendi İnternet sayfasında gereken düzenlemeleri yapabilmektedir.
Doküman Yönetim Sistemi ile evraklar anında gerekli makamlara ulaşabilmekte ve
bu şekilde evrakların ulaştırılması ile kaybedilen zaman kazanılmaktadır.
Yargı birimlerinin karar vermesi hızlanmıştır.
Sistem, kullanıcıların ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye, doğru, güncel ve anında
ulaşmalarını sağlamıştır.
Yargı sürecinde karar verilmesini destekleyecek sorgulamalar yapılabilmektedir.
Hâkim ve savcıların çalışma ortamı dışından belirlenen yetkiler dâhilinde güvenli
bir şekilde dosyalarına erişimi, akıllı kart (smart card) ile kullanmaları sağlanmıştır.
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•

•
•
•
•
•

Kullanıcıların istedikleri şekilde sorgulama yaparak, örneğin bir dosyanın numarasına göre veya taraflardan birinin bilinen bilgisine göre arama yaparak, istenilen
konuda rapor alınması sağlanmıştır.
İddianame düzenlenmesi, duruşma ve temyiz işlemleri sistem üzerinden yapılmakta, bu işlemler için kullanıcılar örnek şablonlar hazırlayabilmektedir.
Personel takibi yapılabilmektedir.
Personelin bilgisayar konusunda alınan eğitimlerle gelişmesi sağlanmaktadır.
Sistemdeki tüm veriler tek bir yerde toplanmakta ve bu verilere hızlı, güvenli bir
şekilde ulaşılmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyona gidilerek bilgi ve belgeler güvenli ve
hızlı bir şekilde bilgisayar sistemi üzerinden sağlanmaktadır. Bu entegrasyon sayesinde, kurum ve kuruluşlar adli makamlardan istedikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Adalet Komisyonları
•

•
•
•
•

•

Adliye ve mülhakatlardaki tüm kadroların süratli ve sağlıklı bir biçimde takibi yapılarak personel hareketleri izlenmektedir.
Personelin tüm özlük haklarına ilişkin işlemler (izin, rapor, yetki, disiplin vs.)
elektronik olarak yapılmaktadır.
Tutulan tüm kayıtlar tek ve entegre bir veritabanında tutulacağından geriye dönük
her türlü arama ve sorgulamalar yapılabilmektedir.
Komisyonlar tarafından tutulan bütün kayıtların Personel Genel Müdürlüğündeki
kayıtlarla tutarlı olması ve bunların merkezden denetlenebilmesi sağlanmıştır.
Hâkim ve savcılar ile diğer personel yetkisi dâhilinde, izin, Yargıtay tarafından verilen notlar, yetki, diğer özlük bilgilerini öğrenme gibi işlemlerini etkileşimli olarak
elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
Merkez teşkilat ile taşra teşkilatı arasındaki her türlü yazışma (personele yapılması
gereken tebligatlar, özlük haklarına ilişkin bildirimler, duyurular, genelgeler, mütalaalar, ayrılış ve başlayış yazıları, komisyonlar ve başsavcılıklar arasındaki tüm
yazışmalar, vb.) elektronik ortamda UYAP programları ile gerçekleştirilmektedir.

Avukatlar ve Vatandaşlar
•

•

Avukatlar UYAP güvenlik standartlarına uymak şartıyla dava açma, harç yatırma,
dilekçe verme, icra takibi, temyiz gibi işlemleri elektronik ortamda yapılabilmekte,
yetkileri seviyesinde bürolarından dosya inceleyebilmektedir.
Vatandaşlara açık olması gerekli görülen bilgiler, İnternet aracılığıyla açılmıştır.
(dosyaların hangi aşamada olduğu, özellikle temyiz aşaması, emsal kararlara İnternet üzerinden erişilmesi, duruşma günlerinin İnternet ortamından takibi gibi)

UYAP Genelinde
•
•

Elektronik posta (e-mail) ve İnternet kullanımına imkân tanınmıştır.
Hukuki konularda ve istenen diğer konularda haber grupları ve sanal tartışma ortamları oluşturulmuştur.

Dokümantasyon Yönetimi
•

•

Her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon yönetimi UYAP aracılığı ile
gerçekleştirilmektedir.
Evraklar için mümkün olan yerlerde otomatik yön tanımları yapılarak evrak akışı
hızlandırılmıştır.
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•
•

Yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde İş Akış Yönetimi sağlanmıştır.
Doküman Yönetim Sistemi ile evraklar anında gerekli makamlara ulaşabilmekte ve
bu şekilde evrakların ulaştırılması ile kaybedilen zaman kazanılmaktadır.

Bilgi Bankası
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik),
İçtihatlar,
Tebliğler
Genelgeler,
Mütalaalar,
Emsal yazı ve metinler,
Şablon yazılar,
Benzeri bilgilere ve diğer bu tür yayınlara sistem üzerinden erişim mümkün olmakta ve bunlar kronolojik olarak takip edilebilmektedir.

Karar Destek Sistemleri
•
•
•

Yargılama sırasında usul hatalarının önlenmesi, diğer hataların en aza indirilmesi,
Yargılamaya sağlık ve hız verilmesi,
Adalete güven kazandırılması hedeflenmektedir.

UYAP hangi kişi, kurum veya kuruluşlar nezdinde kolaylıklar sağlamaktadır?

BİLİŞİM AĞLARI VE DONANIM ALT YAPISI
Bilişim Ağları

Türksat A.Ş. ile imzalanan protokol gereğince yeterli sayıda uydu kurulumu yapılmış ve
geniş alan bilgisayar ağı uydu bağlantısı ile Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.
UYAP işletimine alınan yerlerde bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.

WAN (Wide Area Network/Geniş Alan Ağı) Bağlantıları
Bakanlık Birimleri, Adli ve İdari Yargı Birimleri, Ceza İnfaz Kurumları, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri, Adli Tıp Kurumları, CBS ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,
YSK ve Adli Sicil birimlerinin UYAP Sistem Merkezi ile veri iletişimi sağlanmaktadır.
Birimler UYAP Sistem Merkezinde sonlanan Ana ve Yedek bağlantı hatları ile Operasyonel ve Disaster Sistemleri için Star topolojisi yapısında iletişim kurmakta, tüm servis ve
hizmetler UYAP Sistem Merkezi üzerinden sunulmaktadır.
1. Ana Bağlantılar
a. Türk Telekom Noktadan Noktaya Metreoethernet/G.Shdsl/Adsl Bağlantıları
b. Superonline G.Shdsl/Adsl Mpls-Vpn Bağlantıları
2. Yedek Bağlantılar
a. Turksat Uydu Bağlantıları
b. Vodafone 3G Bağlantıları
Birimler birincil olarak Ana Bağlantı Hatları üzerinden iletişim kurmakta olup, bu
bağlantılarda yaşanabilecek aksaklıklarda iletişim, yedek bağlantı hatları üzerinden sağlanmaktadır.

3
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Şekil 1.2

UYAP Geniş Alan
Ağı Mimarisi
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Metroethernet
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TÜRKSAT
(Gölbaşı)

1200 Adet

UYAP SİSTEM MERKEZİ (Şaşmaz)

LAN (Local Area Network- Yerel Alan Ağı) Bağlantıları
Adli birimlerin; lokaldeki günlük çalışmalarının yapılabilmesi, lokal sunucular üzerinden
işlem yapılabilmesi, uzak ve İnternet erişimleri için kurulan geniş alan ağı iletişiminin
tesisine altyapı oluşturulabilmesi, için kurulan bütünleşik bilgisayar ağıdır.
Bu kapsamda,
• Data Kablolaması
• Elektrik/KGK Kablolaması
• Aktif cihazlar
• KGK’lar temin ve tesis edilmiştir.
Şekil 1.3

YEREL ALAN AĞI FİZİKSEL BAĞLANTISI

Yerel Alan Ağı Fiziksel
Bağlantısı

TOPLAMA MERKEZİ
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KULLANICI ODASI

KGK Kablolaması için
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kanal
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Donanım Alt Yapısı

“E-Devlet” sisteminin bir parçası olacak olan “e-Adalet” sisteminin kurulması suretiyle,
zaman kaybetmeden adaletin en doğru şekilde yerine getirilerek, vatandaşın mağdur olmasının engellenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve
doğruluğunu koruyarak sisteme hız kazandırılmak suretiyle doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşılarak doğru kararlar alınıp, sevk ve idarenin en verimli şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla UYAP donanım altyapısının 7/24 saat çalışır vaziyette tutmak
ve ekonomik ömrünü tamamlamış donanımların güncellenmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
UYAP kapsamında dağıtımı yapılmış ve yapılmakta olan donanımların ve bilgisayar
alt yapısının kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak, ilk aşamada 35 adet Bilgi İşlem Müdürlüğü, 56 adet Bilgi İşlem Şefliği ve 66 adet Bilgi İşlem Bürosunun koordinasyonun
yapmak ve bu birimlerde çalışan teknik personelin bilgi düzeylerini yükseltmek için eğitim vermek ve bu personele teknik konularda destek vermek amacı ile Donanım, Bakım
ve Destek Şube Müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuştur. Donanım alt yapısını oluşturmak ve
varolan alt yapıyı en iyi şekilde korumak amacıyla Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğü şu görevleri üstlenmiştir.
• Adalet Bakanlığı merkez ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım taleplerini toplamak ve talepler doğrultusunda kaynak planlaması yapmak,
• Adalet Bakanlığı merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin ihtiyacı olan donanımların belirlemek,
• Donanım dağıtım kriterlerine göre dağıtım planlaması yapmak,
• Yeni alınacak donanımlar için teknik şartnameleri hazırlamak, ihale sürecini başlatmak,
• Sorunların hata niteliğine göre belirlenmiş bir takip mekanizması oluşturmak, arıza verilerinden hata istatistikleri çıkarmak, mevcut istatistiklerden faydalanarak
yeni alınacak donanımların stratejik planlamasını yapmak,
• Adalet Bakanlığı merkez ile adli ve idari yargı birimlerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yönetilen UYAP Bilişim Sistemlerinde oluşan teknik hatalarla
ilgili yardım başvurularının çözümünü sağlamak, gerektiğinde hizmet tedarikçilerine yönlendirmek ve takip etmek,
• Adalet Bakanlığı merkez ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım ve
yapısal kablolamaya yönelik talep ve arızaları değerlendirmek,
• Adalet Bakanlığı merkez ile adli ve idari yargı birimlerindeki bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar alt yapı sistemlerinin kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak,
• Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulan Bilgi İşlem Müdürlükleri, Şeflikleri ve Bürolarında görevli personelin koordinasyonun sağlanmak,
• Adalet Bakanlığı merkez ile adli ve idari yargı birimlerinde görev yapan teknik
personelin bilgi ve becerilerini artırılması amacı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı ile
koordineli olarak teknik eğitimler düzenlemek,
• Adalet Bakanlığı merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin donanımlarının periyodik bakımının yapılması/yaptırılmasını sağlamak, tedarikçi firmalarla bakım
işleminin planlamasını yapmak ve bakım prosedürlerini belirlemek,
• Adalet Bakanlığı merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin yapısal kablolama ihtiyaçlarını belirlemek ve yapısal kablolama altyapısını yapmak/yaptırmak,
• Yeni yapılan adliye sarayı hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarının yapısal kablolamasının UYAP standartlarına uygunluğunu denetlemek,
• Garantileri biten donanım ve yan donanımların bakım onarım sözleşmelerini gerçekleştirmek,
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•
•

Garanti süreleri biten donanımların tamir ve bakımlarını ilgili firmalara veya Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapmak/yaptırmak,
Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerine dağıtılan bilgisayar ve yan donanımlarının envanterlerini takip etmektir.

UYAP bilişim ağları ile ilgili temel kavramları açıklayınız.

4

ENTEGRASYON YAPISI

UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde, doğru
ve tutarlı bilgi, mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta hâkim ve savcılar ile yargı
personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmaktadır. Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmekte, keza, yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve belge alışverişini elektronik ortamda ve anlık denebilecek kısa
sürelerde gerçekleştirmektedir.
UYAP kapsamında yapılan entegrasyonlarla;
• Hedef yargı birimlerinin, yargılamanın her aşamasında ihtiyaç duydukları bilgi ve
belgelere, herhangi bir yazışma yapmaksızın mevzuat çerçevesinde UYAP ekranları içerisinden doğrudan erişiminin sağlanması
• Yargı hizmetleri sırasında başka birimlere iletilecek verilerin en kısa sürede iletilmesi
• Veri bütünlüğünün sağlanması ve veri tekrarının ortadan kaldırılması
• Yargı birimleriyle ortak çalışan diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması
• Kaçakların ve suistimallerin önlenmesi
hedeflenmiştir.

İç Entegrasyon

Şekil 1.4

Yapılan entegrasyonlarda hedef, yargı birimlerinin, yargılamanın her aşamasında ihtiyaç
duydukları bilgi ve belgelere, herhangi bir yazışma yapmaksızın mevzuat çerçevesinde
UYAP ekranları içerisinden doğrudan erişiminin sağlanmasıdır.

UYAP Entegrasyon
Yapısı
(İç Entegrasyon)
İcra Daireleri
Cumhuriyet
Başsavcılıkları

Hukuk ve Ceza
Mahkemeleri

Bölge idare, idare ve
vergi mahkemeleri

YARGITAY

Cezaevleri

DANIŞTAY
Adli Tıp
Kurumu

19

1. Ünite - Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Hakkında Temel Bilgilerı

UYAP kapsamında diğer birçok ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ayrı ayrı “veri
paylaşımı protokolleri” imzalanarak bilgi sistemleri arasında entegrasyon sağlanmıştır.
Böylece UYAP ile;
• İstatistik Genel Müdürlüğü/ Adli Sicil Bilgi Sistemi’nden kişiye ait sabıka kayıtlarının alınması,
• Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/ MERNİS’ten nüfus kayıtları kişinin
aile nüfus bilgisi, tam tekmil aile nüfus bilgisi, kişilerin adres bilgisi alınması, vatandaşlıktan çıkarılan, ölen ve nüfus kayıtlarında değişiklik gerçekleşen kişilerin
bilgilerinin kişinin UYAP Bilgi sisteminde kayıtlı olan dosyalarına otomatik olarak
yansıması,
• Emniyet Genel Müdürlüğü/ POLNET’ten ehliyet kayıtları, yakalama–tutuklama
kayıtlarının UYAP Bilgi Sisteminden sorgulanması, araçlar üzerine çevrimiçi haciz
konulup kaldırılabilmesi,
• PTT’den barkod bilgilerinin UYAP üzerinden basılması ve tevdi listesi yerine geçecek bir sayfalık referans barkod bilgisinin PTT tarafından çevrimiçi olarak UYAP
Bilgi Sisteminden çekilmesi, UYAP Bilgi Sisteminden tebligatların durumunun
sorgulanabilmesi,
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS)’ten tapu ve kadastro kayıtlarının alınması, kişinin tüm Türkiye’de yer alan gayrimenkul bilgilerinin görüntülenebilmesi,
• Merkez Bankası’ndan döviz kurlarının sistem üzerinden otomatik olarak alınması, Çekten yasaklılık kararı verilen kişilerle ilgili bilgilerin Merkez Bankası’na çevrimiçi olarak aktarılması sağlanmıştır. Bu kayıtların sistemden otomatik ve anlık
sürelerde alınmasıyla yargı sürecine hız kazandırılmış, insan unsurundan kaynaklanan hataların önüne geçilmiş, emek, kırtasiye ve posta gibi masraflardan önemli
ölçüde tasarruf sağlanmıştır.
Şekil 1.5
UYAP Entegrasyon Yapısı (İç -Dış Entegrasyon)

POLİS

On - line

YARGITAY

Ehliyet Sorgusu
ADLİ SİCİL

On - line
AODRNHMKCZMLYSZÇCVCÜRKHLYMTÜÜ
ESKİŞEHİR
eaütkmlmktütnhylmktaüthplmktüaütkmlktüamktütkmkkmkmlymmkkkk.
04.05.2016 rihinde (08.30-12.00) yarım gün izin almak isti(Hastane İçiklttkütatatüktm
ktmktaıoddhpylktaüuiaütcçzspkteğımktüaeijövcçzsbylmktüaeğıodrnhpylmktücçzsbm
ktüdrnhpybszçcv cçzsblmktüaodrnhpylmktücçzs..LAYOPHKOZÜTOKT KÜOTKMAÜKTL
AMÜKANTKHÜLÜAKTLAÜYTKMÜANHOIHDKIOTKLÜAMYTPNTDOTKMHTMKAÜT;POI
KMÜTKÜAEKÜATHOIKUİGĞPKIÜSÇAEPÜAMTOHPHŞUĞIKOTMÇÜKTÇNHOHTŞEYTKM
TMOTKOMTPIOTMHIOKMTIOTMDMKHDIOLKTNHOIHTPMIHTHPMHMIOHKTHPKHDKHID

MERNİS

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

04.05.2016 V
ktatataükükmüküükmtm

Savcılıklar

Suç Sorgusu
On - line

Mahkemeler

On - line

Adres: aüteakttkmlmyykütüürdhp;ylktüauieaütkmbszçzs4
ESKİŞEHİR
Tel: 5556989563235
KÜNKIONÜHIOTOHTPIOTPIOMLTKHPTPHTMHPTHTPTLPTP
OMTLHOKTKNZTNIOKTHIOMTHIOMKTMKIOPHTIOLKTHITP
TMLOMTKOTMOTODHTMIOHPKTIH;>ĞIGĞLYIMTHPOIMTP
IKMÜEKTKOHYTLM

TELEKOMUNİKASYON

KURUMU

İLAM
AODRNHMKCZMLYSZÇCVCÜRKHLYMTÜÜ
ESKİŞEHİR
eaütkmlmktütnhylmktaüthplmktüaütkmlktüamktütkmkkmkmlymmkkkk.
04.05.2016 rihinde (08.30-12.00) yarım gün izin almak isti(Hastane İçiklttkütatatüktm
ktmktaıoddhpylktaüuiaütcçzspkteğımktüaeijövcçzsbylmktüaeğıodrnhpylmktücçzsbm
ktüdrnhpybszçcv cçzsblmktüaodrnhpylmktücçzs..LAYOPHKOZÜTOKT KÜOTKMAÜKTL
AMÜKANTKHÜLÜAKTLAÜYTKMÜANHOIHDKIOTKLÜAMYTPNTDOTKMHTMKAÜT;POI
KMÜTKÜAEKÜATHOIKUİGĞPKIÜSÇAEPÜAMTOHPHŞUĞIKOTMÇÜKTÇNHOHTŞEYTKM
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Yine UYAP entegrasyon çalışmaları sayesinde;
• KİHBİ (Kaçakçılık İstihbarat Harekât Birimi) ve POLNET (Polis Elektronik Sistemi) entegrasyonları sonucu kolluk kuvvetleri tarafından UYAP’tan aranan (hakkında yakalama emri ya da tutuklama kararı bulunan) kişilerin sorgusu yapılabilmektedir.
• PTT ile sağlanan entegrasyon sonucu tebligatların akıbetleri hangi postacıda olduğuna varıncaya kadar UYAP sistemi üzerinden takip edilebildiğinden, yargı birimleri duruşma günlerini ve yapacakları diğer işlemlerin zamanını en iyi şekilde
ayarlayabilmektedir.
• Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile temyiz edilen dosyaların sistem üzerinden Yargıtay’a gönderilmesi ve geri dönüşü sağlanmıştır. Ayrıca Yargıtay Bilgi Sistemi, UYAP Sistem Merkezi ve Acil Durum Merkezi alt yapısını kullanarak çalışmaktadır. Bu da mükerrer yatırımları engelleyerek tasarruf
sağlamıştır.
• Yüksek Seçim Kurulu/SEÇSİS, UYAP bilişim ağı altyapısını kullanarak seçmen kütüklerini güncelleyebilmekte ve seçim sonuçlarını çok kısa zamanda kamuoyuna
duyurabilmektedir.
• Bunların dışında yargı birimlerinin bilgi alışverişi ilişkisinin bulunduğu diğer yüksek yargı organları, andarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu, Türkiye Noterler Birliği gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi alışverişi elektronik ortamda yapılabilmektedir.
• Avukatların UYAP’tan İnternet üzerinden dava açabilmeleri, harç ve yargılama
masraflarını mahkeme vezne hesaplarına çevrimiçi (on-line) İnternet bankacılığı
sistemi üzerinden ödeyebilmeleri imkânı getirilmiştir.
• UYAP iç ve dış birimlerle entegrasyonu sağlayarak, idari ve yargısal süreçte mükerrer yapılan işlemlerle gereksiz uygulamaları, ara süreçleri ortadan kaldırmıştır.
• UYAP entegrasyon sayesinde sürat ve kolaylıklar sağlamış, böylece iş yoğunluğunu
azaltmış ve personel açığından kaynaklanan sıkıntıları en aza indirerek posta ve
kırtasiye gibi masraflardan önemli ölçüde tasarruf sağlamıştır.
UYAP sayesinde tahminen 7837 çam ağacı ve 32270 m2 tahrip olan alan kurtulmakta,
1890100 kwh elektrik tasarrufu yapılmakta, 14752 ton su tasarruf edilmekte, 806750 lt fueloil tasarruf edilmekte, 124470 kg atık gazın atmosfere atılması engellenmektedir.
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Özet
Anayasamızın 141’nci maddesinde “Davaların en az giderle
ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu görevin en az maliyetle ve
mümkün olan süratle sonuçlandırılması için hazırlanan Ulusal Yargı Ağı Projesiyle Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile
adli ve idari yargı sistemi içerisindeki tüm mahkemeler çağın
en son teknolojik olanaklarına kavuşmuştur.
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) çatısı altında yüksek yargı
organları ve yargı için bilgi temininde vazgeçilmez özellikte
bulunan diğer kurumları içine alacak şekilde ülke geneli için
geniş bilgisayar ağı (WAN) kurma ve uygulama geliştirme
çalışmaları tamamlanarak Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı
ile birlikte tüm mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve
İcra Daireleri elektronik ortamda birbirine bağlanmıştır.
E-Devlet mekanizmasının gereksinimleri karşılayacak şekilde bir e-kurum uygulaması olan UYAP, adaletin daha ekonomik, hızlı ve gecikmeksizin yerine getirilerek vatandaşın
mağdur olmaması, Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin
işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu korumaya yönelik
olarak hazırlanmıştır. 1990’lı yılların başından itibaren tüm
dünyada, ekonomik ve sosyal nedenlerle bilgi toplumu olma
yönünde çabaların arttığı gözlenir. ABD’nin bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayalı olarak sağladığı verimlilik artışı ve ekonomik büyümesi bu çabaları daha da yoğunlaştırmıştır. Avrupa Birliği de bu çabalar içerisinde önemli bir aktör olarak
yerini almıştır. Ülkemizde adalet sahasında ilk otomasyon
çalışmaları 1998 yılında başlamış, böylece adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla; üretkenliği ve verimliliği arttırmak için UYAP adı altında çoklu-kullanıcılı ve iş
odaklı bir sistemin uygulamaya geçirilmesi kararı verilmiştir.
UYAP çatısı altında yüksek yargı organları ve yargı için bilgi
temininde vazgeçilmez özellikte bulunan kurumlar da sisteme dâhil edilmiş, bunun için Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile birlikte tüm mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları
ve icra dairelerini de içine alacak şekilde Türkiye geneli için
geniş bir bilgisayar ağı (WAN) kurulmuştur. Bir e-kurum
uygulaması olan UYAP, adaletin daha ekonomik, hızlı ve gecikmeksizin yerine getirilerek vatandaşın mağdur olmasını
engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin işleyişinin
güvenirliğini ve doğruluğunu koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla UYAP I ve UYAP II şeklinde iki aşamalı
olarak planlanmıştır.
UYAP I aşaması ile merkezde birimler arası bütünleşme sağlanmış, birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Birimler arasında
yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları, birimlerinde günlük işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapıl-

ması, tüm verilerin veri tabanında tutulması, tüm personel,
finans, tedarik, malzeme bilgileri ve ceza infaz kurumlarına
ait bilgilerin izlenebilmesi sağlanmış, her türlü veri bilgi ve
belge akışı ile doküman yönetiminin UYAP aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki
verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı
erişim gerçekleşmiştir.
UYAP II Projesi; yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı taşra
teşkilatında bulunan tüm birimlerinin yargı ve yargı destek
faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlamaktadır.
UYAP, yargı sistemine 3 temel noktadan verimlilik sağlamıştır. Bunlar;
• Zamandan kazanç
• Maliyetten kazanç
• İş Gücünden kazanç
UYAP; yargı sistemine adalet, hız, doğruluk, tutarlılık, şeffaflık, etkinlik ve verimlilik getiren; zaman, maliyet ve iş
gücünden tasarruf sağlayan, usulsüzlük ve yolsuzlukları
önleyen avantajlar getirmiştir. UYAP çalışmaları sırasında,
Türksat A.Ş. ile imzalanan protokol gereğince yeterli sayıda
uydu kurulumu yapılmış ve geniş alan bilgisayar ağı uydu
bağlantısı ile Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.
UYAP işletimine alınan yerlerde bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Ülkemizde Ulusal Yargı Ağı Bilişim sistemi otomasyon
çalışmaları kaçi yılında başlamıştır?
a. 1990
b. 1998
c. 1994
d. 1999
e. 2001
2. UYAP’ın dış otomasyonu kapsamında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
a. Dış İşleri Bakanlığı
b. Milli Eğitim Bakanlığı
c. Türkiye Barolar Birliği
d. Türkiye Noterler Birliği
e. Kamu İhale Kurumu
3. Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın faydalarından biri değildir?
a. Yargılama sürecinin hız kazanması sağlanmıştır.
b. Vatandaşların evlerinden dahi sisteme girişi sağlanmıştır.
c. Kağıt tasarrufu ile çevreye verilen zarar azaltılmıştır.
d. Telekonferans sistemi ile yargılama sistemine yeni bir
soluk getirilmiştir.
e. Yargıda şeffaflık sağlanmış ve usulsüzlüklerin önüne
geçilmiştir.
4. Aşağıdakilerden hangisi UYAP otomasyonu bilgi bankası içerisinde bulunmaz?
a. Mevzuatlar
b. İçtihatlar
c. Tebliğler
d. Mütalaalar
e. Emniyet Genel Müdürlüğü Tutanakları
5. Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın hedeflerinden biri değildir?
a. Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve
yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde
otomasyona geçirilmesi
b. Dış sistemlerle ihtiyaç duyulan veri alış-veriş entegrasyonunun sağlanması
c. Her türlü yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda yapılması
d. Davaların hazırlık aşamasından itibaren sonuçlanana
kadar elektronik ortamda bakılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi hedeflenmiştir
e. Türk Emniyet Kuvvetlerinin iş yükünün azaltılması
amaçlı bilgi ve bulguların elektronik ortama aktarılması

6. UYAP düzenlemesinin aşağıdaki faydalarından hangisinde yargıya hız kazandırdığından söz edilemez?
a. Bilgi ve evrakların aynı ortamda toplanması
b. Hakim ve Savcıların devir işlemlerinin sıra cetvelinde bulunması
c. Yargı sistemi içerisindeki yazışmaların tek ortamda
toplanması
d. Dava sonucunun tebliğinin posta yolu ile tebliğ edilmesi anı beklenmeden sistem içerisinden takip edilebilmesi
e. Anında talep, istek veya dosya durumunun güncellenmesi, takip edilebilmesi
7. UYAP I merkez otomasyonu sisteminin yazılımına kaç
yılında başlanmıştır?
a. 2000
b. 1998
c. 2002
d. 1996
e. 2004
8. Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın WAN (Geniş Yargı
Ağı) bağlantılarından biri değildir?
a. Ceza İnfaz Kurumu veri ağı
b. Adli Tıp Kurumu
c. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
d. YSK
e. Türkiye Futbol Federasyonu
9. UYAP iç entegrasyonu ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmamıştır?
a. Yargı hizmetleri sırasında başka birimlere iletilecek
verilerin en kısa sürede iletilmesi
b. Veri bütünlüğünün ve tekrarının ortadan kaldırılması
c. Yargı birimleriyle ortak çalışan diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması
d. Kaçakların ve suiistimallerin önlenmesi hedefi
e. Savcıların yetkilerini daraltmak amaçlı yeni düzenlemeler getirmesi
10. UYAP otomasyonunda on-line bilgi akışına aşağıdaki
kurumlardan hangisi dâhil edilmemiştir?
a. PTT
b. Adli Tıp Kurumu
c. Yargıtay
d. Bankalar
e. Türkiye Sendikalar Birliği
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b
2. b
3. d
4. e
5. e
6. b
7. a
8. e
9. e
10.e

Yanıtınız yanlış ise “UYAP Tarihçesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “UYAP Fonksiyonel Kapsamı”
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise ‘’UYAP’ın Faydaları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “UYAP’ın Sağladığı Kolaylıklar”
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “UYAP’ın Hedefleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargı Sisteminin Hızlanması”
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “UYAP’ın Tarihçesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “WAN (Geniş Yargı Ağı)” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “UYAP’ın İç entegrasyonu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “UYAP’ın İç Entegrasyonu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
UYAP’ın ana amacı, zaman kaybetmeden adaletin yerine
getirilerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve
doğruluğunu koruyarak sisteme hız kazandırmaktır.
UYAP’ın hedefi; e-Dönüşüm ve e-Devlet sürecinde gerekli
tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile tüm yargı ve yargı destek
birimlerinin, donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve
benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu
kurum ve kuruluşları ile entegrasyonunu (otomasyonu) sağlayarak e-Devlet yapısının adalet ayağını (e-Adaleti) oluşturmak ve kurumu kâğıtsız ofis ortamına taşımaktır.
Sıra Sizde 2
UYAP II Projesi; Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin
yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde
otomasyona geçirilmesini amaçlar. Proje taşra teşkilatımızın
gereksinimi doğrultusunda belli aşamalara bölünmüş ve bu
aşamalara göre harf bazında isimlendirilmiştir.
Hedefleri arasında;
• Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve
yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde
otomasyona geçirilmesi,

•
•
•

Dış sistemlerle ihtiyaç duyulan veri alış-veriş entegrasyonunun sağlanması,
Her türlü yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda yapılması,
Davaların hazırlık aşamasından itibaren sonuçlanana
kadar elektronik ortamda bakılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi yer almaktadır.

Sıra Sizde 3
UYAP’ın tüm Adalet teşkilatı, Cumhuriyet Savcılıkları, Mahkemeler, Adalet Komisyonları, Avukatlar ve Vatandaşlar ve
daha bir çok kurum ve kişiye fayda sağladığını belirtebiliriz.
Sıra Sizde 4
Türksat A.Ş. ile imzalanan protokol gereğince yeterli sayıda
uydu kurulumu yapılmış ve geniş alan bilgisayar ağı uydu
bağlantısı ile Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.
UYAP işletimine alınan yerlerde bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.
WAN (Wide Area Network/Geniş Alan Ağı) Bağlantıları
Bakanlık Birimleri, Adli ve İdari Yargı Birimleri, Ceza İnfaz
Kurumları, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri, Adli Tıp
Kurumları, CBS ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, YSK ve
Adli Sicil birimlerinin UYAP Sistem Merkezi ile veri iletişimi
sağlanmaktadır.
LAN (Local Area Network- Yerel Alan Ağı) Bağlantıları adli
birimlerin; lokaldeki günlük çalışmalarının yapılabilmesi,
lokal sunucular üzerinden işlem yapılabilmesi, uzak ve İnternet erişimleri için kurulan geniş alan ağı iletişiminin tesisine
altyapı oluşturulabilmesi için kurulan bütünleşik bilgisayar
ağıdır.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Elektronik imzanın niteliği ve amacını anlatabilecek,
Dava açılışı, ilgili dilekçelerin sisteme yüklenmesi ve evrak kayıtları gibi işlemleri yapabilecek,
Döküman Yönetim Sisteminin kullanımını açıklayabilecek,
Elektronik imza kullanımını gerçekleştirebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• E İmza
• Evrak
•
ok man
•
ilek e
•
ava

• Taki
•
i en elen Evrak
• Tarama
• Ka ıt Silme

İçindekiler
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Elektronik İmza ve Dokümantasyon
Yönetim Sistemi

• ELEKTR İK İMZA
•
K MA Y ETİM SİSTEMİ
• E EL LARAK
K MA Y ETİM
SİSTEMİ
• İ E EVRAK
• EVRAKA AİT ETAY BİL İLERİ
• EVRAKA AİT EK LUŞTURMA
• İ E EVRAK
AY İŞLEMLERL
• YS E E İMZA KULLA IMI

Elektronik İmza ve Doküman
Yönetim Sistemi
ELEKTRONİK İMZA

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın
oluşturduğu orijinal hâliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik
veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.
Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin elle atmış olduğu imzaların
tarayıcıdan geçirilmiş hâli olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak
izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri
içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.
Şekil 2.1
E-İmza
İmza

Doğrulama

Metin
İmzalı Metin

Sayısal imza, imzalanan metne göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir.
Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda ve bu metinde geçen “elektronik imza” kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir.
UYAP üzerinden yapılan işlemlerin onayında kullanılan elektronik imza; ıslak imza ile
aynı yasal yükümlülükleri taşımaktadır.
UYAP Avukat Bilgi Sistemine girişte “Güvenli Elektronik İmza” ile kimlik doğrulaması
yapılmaktadır. Bu nedenle UYAP Avukat Bilgi Sistemi’nden faydalanmak isteyen avukatların Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesine başvurmadan önce nitelikli e-İmza sertifikaları (NES) Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sertifika hizmet sağlayıcılarından (ESHS) herhangi birine başvurarak almaları gerekmektedir.
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UYAP kapsamında yargı çalışanlarına “Nitelikli Elektronik Sertifika” dağıtımının tamamlanması ve kullanılması ile birlikte savcılık ve mahkemelerde tutulan defter ve kartonlara, yargı birimleri arasında gerçekleşen talimat ve benzeri diğer yazışma evraklarının
ıslak imza ile imzalanmasına ve diğer yargı birimlerine fiziki evrak gönderilmesine büyük
oranda ihtiyaç kalmamıştır, bunun sonucu olarak da yargılamalar makul sürede bitirilecek; personel, emek, zaman, kırtasiye, ulaşım ve iletişim giderlerinden büyük oranda
tasarruf sağlanmış olacaktır.
Elektronik imza altyapısına uygun olarak UYAP kapsamındaki yargı birimleri ile idari birimlerin tüm bilgi ve belgeleri doğru ve tutarlı, değişmez ve güvenli bir şekilde merkezi bir yerde güvenli elektronik ortamda saklanmakta ve yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir. Sistem
içinde tüm evrakların elektronik imza ile imzalandıktan sonra sirkülasyonu istenmektedir.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerin yargı mensuplarına, personeline ve Adalet Bakanlığı personeline dağıtılan elektronik imzalar ile yapılıyor olması güvenliğin kâğıt ortamından daha yüksek olmasına imkân sağlamaktadır.
Elektronik imza riskleri:
Portal giriş işlemlerinde elektronik imza kullanılmaktadır. Elektronik imza ve şifresi
nin 3.şahısların eline geçmesi durumunda elektronik imzanın geçerli olduğu her yerde ıslak imza ile yapılabilen tüm işlemler yapılabilir. E-İmza şifresinin alındığı ilk günkü şifresi
ile bırakılmaması gerekmektedir.
Güvenli şifre oluşturulması:
Güvenli bir şifre oluşturmak için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir. Şifre seçiminde en çok kullanılan yöntemler;
• Eşinizin, çocuğunuzun ya da sevdiğiniz başka bir varlığın (evcil hayvan, çizgi film
kahramanı, ismi gibi),
• Ali123, Ayşe321, Ankara06 vb.
• Siciliniz
• Adalet123, Adalet, ABSicil,
• Ev veya cep telefonu numaranız
• 1234567, 123123, 123 e, e123vb. şifreler
• Masanızda sürekli bulunan cisimlere ait marka, isim ya da reklamlar
• Doğum tarihiniz veya sizin için önemli olan tarihler
Yukarıdaki şifreler herkes tarafından kolayca tahmin edilebilen şifre grubuna girmektedir.
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi basit ve tahmin edilebilir bir şifrenin seçilmesi durumunda, şifre sizi tanıyan biri tarafından kolayca tahmin edilebilir ya da seçtiğiniz şifre,
şifre kırma yazılımlarıyla birkaç dakika içerisinde kırılabilir.
Güçlü şifre; tahmin edilmesi mümkün olmayan ve şifre kırma programları tarafından
kırılması yıllar alan şifre grubudur. Şifrenin güçlü olması şifrenin uzunluğuna ve içerisinde kullanılan karakterlerin karmaşıklığına göre değerlendirilmektedir.
Aşağıdaki şekilde güçlü şifre oluşturulabilir;
• Şifreniz sizi tanıyan birileri tarafından tahmin edilemeyen,
• En az 8 karakterden oluşan,
• Büyük ve küçük harflerden oluşan,
• İçeriğinde en az 3 rakam olan,
• Standart klavye karakterleri dışında karakter kullanılan ( , , , , , , ) şifrelerin oluşturulması güvenliğiniz açısından önemlidir.
Basit Şifre (B)-Güçlü Şifre (G)
1) Ali123 (B) - Li123 (G)
2) Ayşe321 (B) - Ay 123 (G)
3) Adalet (B) - d L (G)
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Şifre güvenliği için alınabilecek önlemler;
• Şifrenizi üçüncü kişilerle paylaşmayınız,
• Güçlü bir şifre seçiniz,
• Farklı hesaplarınızda (e-Posta, bilgisayar açılış (domain) şifreniz vb.) farklı şifreler
kullanınız,
• Şifrelerinizi bilgisayarınızda veya herhangi bir kâğıt üzerinde not olarak eklemeyiniz.
Elektronik imza hakkında bilgi veriniz.
Elektronik imzanın ülkemizde kullanımı ile birlikte özellikle kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları dijital ortamda dosya ve belgelerin imzalanması alanındaki faaliyetlerini arttırmışlardır. Bilişim teknolojisine önem veren ülkemizde elektronik imza sahibi olan kişilerin
sayısı kısa sürede 2 milyona ulaşmıştır. 2010 yılından itibaren ülkemizde ıslak imzanın yerini
tutan elektronik imza uygulamasını kullanan sektörler ve kişilerin sayısı her geçen gün ilerleme kaydetmektedir. 6 yıl gibi bir sürede 2 milyon kişi tarafından kullanılır hâle gelen elektronik imza uygulaması oldukça pratiktir ve kullanım alanları son derece kapsamlıdır.

UYAP’ta E-İmzalamanın Yapılış Şekli
Elektronik imza elektronik belgeye eklenmiş bilgidir. Gönderilecek belgeden matematiksel yöntemler yardımıyla ve özgün bir biçimde kısaltılmak suretiyle sabit uzunlukta sayısal bir bilgi elde edilir ki buna mesajın özeti veya hash adı verilir. Hash metodu ile elde
edilen bilgi, geri dönüşümü olmayan bir bilgidir. İkinci adım olarak mesaj özeti gönderen
tarafın özel anahtarıyla şifrelenmektedir. Bu kodlanmış olan hash, elektronik imza olarak
adlandırılmaktadır. Elektronik imza belgeye eklenir ve belgeyle birlikte alıcıya gönderilir.
Her mesajın farklı bir özeti vardır. Belgede en ufak bir değişiklik yapılması hâlinde şifrelenmiş olan mesaj özeti ile sonradan oluşturulan mesaj özeti arasına fark olacaktır. Fark
yoksa imza geçerli bir elektronik imza demektir. Bu şekilde belge içeriğinin değişmediği
ispatlanmış olur.
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından nitelikli elektronik sertifika temin edilmiş olan avukatlar, Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmekte, dava harçlarını yatırabilmekte ya da mevcut dava dosyasına evrak
gönderebilmektedirler.
Dava Açılış uygulaması İnternet üzerinden dava açılış harç ve masraf yatırma işlemlerini içerdiğinden bu işlemleri temin amacıyla bir banka ile protokol yapılmıştır. Dolayısıyla
sertifika sahibi avukatların “Dava Açılış” ekranlarını kullanabilmeleri için ilgili banka şubesinden interaktif bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir hesap açtırmaları gerekir.

Dava Açılış Ekranlarında E-İmza ile Yapılabilecek İşlemler
Dava Açılış ekranları üzerinden;
• Hukuk dava açılış ve harçlandırma
• İdari yargı dava açılış ve harçlandırma
• İcra dosya açılış ve harçlandırma
• Dosya tevzi durumu bilgilerini takip etme
• Dava açılış dosyasına evrak ekleme
• Banka işlemleri takip etme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

1
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UYAP Üzerinden Açılan Dosyaların Durumu

Dava Açılış işlemleri tamamlandığı zaman ilgili birimde UYAP sisteminde bir dava açılış
dosyası (tevzi dosyası) oluşturulur. Oluşturulan bu tevzi dosyası dava açacağınız adli birimdeki tevzi memuruna bağlı UYAP tevzi işlemi ekranında görüntülenir ve tevzi memuru dosyanızı ilgili mahkemeye tevzi eder. Dosyanın hangi mahkemeye hangi esas no ile
tevzi edildiği Dosya Tevzi Durumu Bilgileri ekranından takip edilebilmektedir.

Dava Açılış Ekranlarında E-İmza Uygulaması

UYAP ekranları kendi içerisinde kullanım bilgilerini de içerir. Kullanımı kolaylaştırmak
amacı ile her ekranda adım adım kullanım yardım bilgileri bulunmaktadır.
Güvenli elektronik imza ile bir mazeret dilekçesinin ilgili mahkemeye gönderilmesinde izlenen adımları sırasıyla görelim.
• Dava açılış ekranlarına menüdeki Dava Açılış düğmesine tıklayarak aşağıdaki ekrana ulaşınız.
Şekil 2.2
Dava Açılış Ekranı

•

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi UYAP Doküman Editörü ekranı aracılığıyla
mahkemeye gönderilmek üzere, mazeret dilekçesi kaydetmeye ve yazdırmaya hazır hâle getiriniz.
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Şekil 2.3
UYAP Doküman
Editörü Ekranı

•
•
•

UYAP Doküman Editörü programının sol üst kısmında bulunan Dosya alt menüsünde Dokümanı İmzala seçeneğine tıklayınız.
Açılan sertifika seçimi ekranından Tamam butonunu tıklayınız.
Mazeret dilekçesinin bir örneğinin karşı tarafın avukatına da elektronik posta ile
iletilmesi gerektiğinde ise söz konusu metni elektronik posta içeriğine yazılarak
ekine mazeret dilekçesi örneğini koyunuz.
Şekil 2.4
UYAP E-posta Ekranı

Seçenekler menüsünden güvenlik ayarları bölümünü seçiniz.
Güvenlik Özellikleri menüsünden Bu iletiye dijital imza ekle seçeneğini işaretleyiniz.
• Talep edilmesi durumunda bu ileti için S/MIME alındı bilgisi iste seçeneği işaretlenerek Tamam butonunu tıklayınız.
İmzalama sertifikası seç butonunu tıklayınız ve açılan ekrandan sisteme kayıtlı elektronik imzayı seçilerek Tamam butonuna basınız.
•
•
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•
•
•

Gönderme butonuna basmadan önce açılan şifre giriş ekranından Prime E D p1
için şifre giriniz ve İmzala butonunu tıklayınız.
Gelen elektronik postadaki elektronik imzayı kontrol etmek için sağ üst köşedeki
elektronik imza simgesini tıklayınız. Açılan Dijital İmza ekranında iletideki dijital
imanın geçerli ve güvenilir olup olmadığı denetleyiniz.
Ayrıntılar seçeneğinden imza bilgilerine ulaşarak kontrol ediniz.

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ
Genel Olarak Doküman Yönetim Sistemi (DYS)

UYAP kapsamında e-İmza altyapısına uygun olarak çalışan Doküman Yönetim Sistemi (DYS), fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya bu uygulamalar
dâhilinde üretilen tüm evrakların elektronik ortamda yönetimini, onay işlemlerinin gerçekleştirilmesini, arşivlenmesini ve “full te t search” ile aranabilmesini sağlamaktadır. Merkez
Birimler ile Taşra Birimleri arasındaki evrak ve bigi akışı DYS ile elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. UYAP doküman yönetim sisteminin temel işlevlerini şöyle sıralayabiliriz;
• Her türlü veri, bilgi ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile anında ilgili makamlara
ulaştırılmasını sağlamak
• Yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş akış yönetimini sağlamak.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, (2015). Adalet Bakanlığı Personeli Görevde
Yükselme Eğitimi Bilgisayar ve UYAP Bilişim Sistemi Ders Notları, Ankara.
Adalet Bakanlığı, bilgi toplumunda yer almanın gereği olarak “e-Devlet” sisteminin
bir parçası olan “e-Adalet” sisteminin kurulması için bilgi alışverişinin elektronik ortama
taşınması, yazışmaların dokümantasyon yönetimi ile her türlü veri, bilgi ve belge akışının
UYAP aracılığıyla gerçekleştirilebilmesi, evrakların mümkün olan yerlerde otomatik yön
tanımları yapılarak evrak akışlarının hızlandırılması, yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş akış yönetiminin sağlanması için Doküman Yönetim Sistemini (DYS) geliştirmiştir.
UYAP’ta bulunan Doküman Yönetim Sistemi sayesinde evrakların ve iş akışlarının takibi kolayca yapılabildiğinden ve evrak versiyonları saklanabildiğinden bir evrak üzerinde
kimin, ne zaman ve ne yaptığı, bu işlemi ne kadar sürede yaptığı, bu süre zarfında ilgilinin
üzerindeki iş yükünün ne olduğu gibi hususlar ve bazı savsaklama veya ihmaller kolaylıkla
tespit edilebilmekte, böylece etkin bir yönetim ve denetim sağlanmaktadır.
Doküman Yönetim Sistemi, kâğıt ortamındaki belgelerin elektronik ortama aktarılmasını ve bunların tüm yaşam döngülerinin güvenli ve etkili şekilde yönetilmesini sağlayan
bir yazılımdır. DYS, Adalet Bakanlığının evrak takip süreçlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Doküman Yönetim Sistemi ile evraklar anında gerekli makamlara ulaşabilmekte, bu şekilde evrakların ulaştırılması ile kaybedilen zaman ortadan kaldırılıp personel
iş gücünden ve kırtasiye giderlerinden tasarruf sağlanmakta, donanım giderleri ve posta
masrafları azalmaktadır.
Adalet Bakanlığında Doküman Yönetim Sistemi 2001 yılında genel müdürlükler ve
daire başkanlıklarında kullanılmaya başlanılmıştır. Bu süreç devam ederken UYAP II projesi kapsamında yargı birimleri ve Bakanlık taşra birimleri için geliştirilen DYS modülünün yetenekleri ve esnek yapısı göz önüne alınarak, belirlenen teknik sorunlar ve talepler
doğrultusunda, UYAP II yazılımı içinden ayrıştırılarak, Bakanlık merkez teşkilatının ihtiyaç ve talepleri de göz önüne alınarak tekrar yazılması gündeme gelmiş, geliştirilen bu
yeni yazılımın 2006 yılının Mart ayından itibaren eğitimleri ve pilot birimlerde işletime
alma çalışmaları başlatılmıştır.
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Doküman Yönetim Sistemi’nin genel özellikleri şöyledir:
• Platform bağımsız çalışabilmektedir. ( ava ile yazılmıştır)
• Kaynak kodlarının tamamı Adalet Bakanlığına ait olduğu için ihtiyaçlara göre değişiklikler yapılabilmektedir.
•
ML tabanlıdır. Diğer uygulamalar ile entegre çalışmaktadır.
• Evraklar veritabanı yerine Content Manager üzerinde saklanmaktadır.
• Elektronik imza desteği vardır.
• TUBİTAK, e-Güven, e-Tuğra, TÜRKTRUST, TURKCEL mobil imza, AVEA mobil
imza uygulamaları UYAP doküman editörünün (udf) desteklediği elektronik imza
altyapılarıdır.
• Standart hâle gelmiş bir çok doküman formatı desteklenmektedir.
• UYAP doküman yönetim sisteminin desteklediği formatlar: “tif ”, “ti ”, “jpeg”,
“jpg”, “gif ”, “txt”, “text”, “xml”, “udf ”, “pdf ”, “doc”, “rtf ”, “xls”, “ppt”, “zip”, “rar” bu
formatların dışında oppeno ice doküman desteği de mevcuttur.
Yukarıda yazılı bulunan formatların arasında bulunan “udf (UYAP doküman formatı)”, “tif ”, “ti ” ve openo ice’in kullandığı dosya formatlarını Doküman Yönetim Sistemi
otomatik olarak açabilmektedir. Diğer dosya formatlarında ise ilgili formatı destekleyen
görüntüleyici program kullanmak gereklidir.
• Gelişmiş evrak sorgusu yapma seçeneği mevcuttur. (Dosya numarası, evrak türü,
tarih, numara, tekid bilgisi vs.)
• Kelime bazlı arama yapılabilmektedir. (Full te t search)
• UYAP Editör ile kullanılabilmektedir.
• Personelin performans sorgusu yapılabilmektedir.
• Personel üzerindeki işler takip edilebilmektedir.
• Yetki devri yapılabilmektedir.
• İlgilenilen dokümanlara sorgulama yapmadan direkt erişim imkânı mevcuttur.
• Evrakların tüm versiyonlarına erişilebilmektedir.
• Yapılan tüm işlemlerin safahatı takip edilebilmektedir.
• Yapılan işlemler loglanmaktadır.
Doküman Yönetim Sistemi UYAP uygulamalarının kullanıldığı tüm birimlerde ve
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında kullanılmaktadır.
DYS ile gelen evrakların sisteme katılması, ilgili birimlere yönlendirilmesi (havale
edilmesi), ilgili birimlerde kayıt olması veya iade edilmesi, giden evrakların oluşturulması, üzerinde değişikler yapılması ve takip edilmesi, onaylanması (elektronik imza ile
imzalanması) gibi işlemler yönetilmektedir.
DYS’de gelen evrak ve giden evrak olmak üzere iki tür evrak bulunmaktadır. Gelen
evrak, birime gelen evrakların sisteme katıldığı yerdir. Gelen evrak kullanıcısı evrakın
türüne göre evrakı sisteme eklemektedir. Eğer evrak kâğıt olarak gelmiş ise (dış birimlerden gelen evraklar) evrak tarayıcı ile taranıp sisteme eklenmekte ve ilgili büroya gereği
için havale işlemi gerçekleştirilmektedir. Evrak eğer DYS kullanan bir birimden gelmiş ise
on-line olarak gelen evrak kullanıcısına gelmekte ve Genel Müdürlük/Başkanlığın ilgili
birimine havale edilmektedir. Giden evrak kullanıcısı ise bürodan giden evrakları ilgili
birimin gelen evrak kullanıcısına havale etmektedir.
Genel olarak DYS’nin getirdikleri şöyle sıralanabilir:
• Dokümanların elektronik ortamda saklanabilmesi sağlanmıştır.
• Dokümanların sistemde geçirdikleri tüm yaşam döngülerinin her kademe tarafından her an izlenebilirliği sağlanmıştır.
• Dokümanların bulunduğu her noktada sorgulanabilmesi ve erişilebilmesi sağlanmıştır.
• Çalışanların performanslarının takip edilmesi sağlanmıştır.
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•

•
•
•

Dokümanların hızlı bir şekilde hareket etmesi sağlanmıştır. Ciddi anlamda kâğıt ve
zaman tasarrufu sağlanmıştır, bunun boyutunun taşra uygulaması devreye girdikten sonra artması hedeflenmiştir.
Özellikle elektronik imza uygulaması ile DYS’ deki iş süreçleri daha da kısalacaktır.
Sistemde elektronik imzanın kullanıma başlanması ile şu an kullanıcıların yaşadıkları paralel uygulamaların hepsi ortadan kalkacaktır.
Taşra entegrasyonu ile manuel olarak yürütülen evrak akışları ortadan kalkacak ve
iş yükleri hafifleyecektir, bunun için kullanıcıların kendi taraflarındaki DYS uygulamalarını ciddi bir şekilde takip etmeleri ve bilgi girişi yapmaları gerekmektedir.

Genel olarak DYS hakkında bilgi veriniz.

2
http://www.edb.adalet.gov.tr/duyurular/iimnotlar/uyap.pdf

Giden Evrak

Adalet Bakanlığı bürolarınca hazırlanan yazışmalar, giden evrak kapsamına girmektedir.
Bürolarca yazılan yazıların, uygun paraf sırasından geçmesi, onaylanması ve daha sonra
ilgili Bakanlık içi bürolara, Bakanlık içi Genel Müdürlük/Daire Başkanlıklarına veya dış
birimlere dağıtım işlemleri giden evrak kapsamına girmektedir.

Büro Fonksiyonu
Adalet Bakanlığı büro ve Şube Müdürlükleri’nce yapılan yazışmaların, Doküman Yönetim
Sistemi’ne katılması, uygun paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına sokulması, uygun kişiler tarafından düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden evrak kaydının alınması işlemlerini kapsamaktadır.

Sisteme Evrak Katma (Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma)
Bürolarca hazırlanan yazışmaların, Doküman Yönetim Sistemi içinde dolaşımını ve işlem
görmesini sağlamak için, öncelikle kullanıcının istemci bilgisayarından alınıp, Adalet Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi sunucusuna taşınması gerekmektedir. Bu işlem, Giden
Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma ekranı aracılığıyla gerçekleştirilir.
Şekil 2.5
Giden Evrak
Oluşturma
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Ekran İşleyişi;
Giden Evrak İşlemleri ve Akış Başlatma ekranında izlenmesi gerek işlem sırası;
a. Doküman Seçimi
b. Dosya Seçimi
c. Evrak Hazırlama
d. Dağıtım Listesi Hazırlama
e. İş Akışı Düzenleme
f. Evrakı Kaydetme ve Onaya Sunma

Doküman Seçimi

Doküman Seçme işlemi Doküman seçme paneli bölümünden gerçekleştirilmektedir.

Doküman seçme işleminde seçilecek doküman UYAP Editöründe hazırlanacak bir evrak ise Diskten Evrak Seç seçeneği kaldırılır. Kelime İşlemciyi Aç butonu vasıtasıyla UYAP
Editörüne geçilir ve doküman seçme işlemi gerçekleştirilir.

Diğer formatlarda (tif, doc, pdf..) doküman seçmek için Diskten Evrak Seç seçeneği
işaretlenir ve Doküman Seç butonuna basılarak diskten evrak seçilebilir.
: Butonu ile seçilen doküman izlenebilir.
: Butonu ile seçilen doküman iptal edilebilir.

Dosya Seçimi
Evrakın büro içinde hangi dosya veya dosyalara gireceği bilgisi girilir. Ekran aracılığı ile
büro içindeki yeni dosya açma işlemi de gerçekleştirilir. Ya da sistemde son işlem yaptığımız dosya son dosya butonu ile seçilerek işlem yapılabilir.

Bu panelde seçilecek olan dosya yeni açılan bir dosya ise “Yeni Dosya” seçeneği seçilir. Dosya no alanına yeni açılacak olan dosyanın adı yazılır. Açıklama alanına dosyaya
ait açıklama bilgisi yazılır. Son olarak Ekle butonuna basılır ve oluşturulan dosya Seçilen
Dosyalar listesine eklenir.
Bu panelde seçilecek olan dosya varolan bir dosya ise Eski Dosya seçeneği seçilir.
butonu ile “Dosya Arama Ekranına” gidilir.
Dosya Arama Ekranında Dosya No, Dosya Türü, Dosya Durum, Açılış Kapanış tarihlerine göre sorgulama yapılabilir. Adının tamamı hatırlanmayan Dosya adları için Dosya
sorgularken Dosya No alanına ilk iki kayıt girilmek şartı ile son karakterine “ ” işareti
konularak arama yapılabilir.

35

36

Ulusal Yargı Ağı Projesi-I

Dosya seçimi panelinde daha önceden oluşturduğumuz dosya, dosya arama ekranı ile
seçildikten sonra ekle butonu ile Seçilen Dosyalar listesine eklenir.
Şekil 2.6
Dosya Arama Ekranı

Evrak Hazırlama
Evrak hazırlama panelinde evraka ait Evrak Türü, Evrak Tipi, Ek Listesi, Detaylar, İlgili
Evrak Listesi gibi bilgilerin hazırlandığı alandır.
Şekil 2.7
Dosya Arama Ekranı

Evrak Türü: DYS’ de default olarak Genel Evrak gelir ve genelde Genel Evrak seçilir.
Evrak Tipi: DYS’ de default olarak Giden Evrak gelir ve genelde Giden Evrak seçilir.
Evraka Ait Ek Oluşturma İşlemleri:
Evrak hazırlama panelinden
butonu aracılığıyla;
Ek Listesi ekranına geçilir.
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Şekil 2.8
Evrak Ek Listesi

butonu ile Ek Tanıtma ekranına geçilir.
Butonu ile bilgisayardaki herhangi bir belge evraka ek olarak eklenebilir.
Butonu ile evraka ek olarak eklenen belge iptal edilebilir.
Butonu ile seçilen ek üzerinde “Ek Yeri”, “Geldiği yer”, “Geldiği sayı”
gibi bilgiler üzerinde düzenlemeler yapılabilir.
Şekil 2.9
Ek Tanıtma Ekranı

•

Butonu ile Dosya Evrak Listesi görülebilir.

•

Butonu ile disk üzerindeki belgeler evraka ek olarak eklenebilir.

•

Butonu ile Evrak Arama Ekranına geçilir. (Bkz. Evrak Arama Ekranı) Bu ek-

randa daha önce DYS’ ye katılmış herhangi bir evrak, seçilen evraka ek olarak eklenebilir.
•
•
•

Butonu ile seçilen ek locale kaydedilebilir.
Butonu ile seçilen belge ek olarak eklenir ve ekrandan çıkılır.
Butonu ile seçilen belge ek olarak eklenir ekrandan çıkılmaz, başka

bir belgeyi ek olarak ekleme işlemine devam edilebilir.
Evraka Ait Detay Bilgileri:
Butonu ile Evraka ait Detay Bilgileri ekranına geçilir.
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Şekil 2.10

Evrak Detay Bilgileri

Bu evrakı daha sonra
aradığınızda kolaylıkla
bulmanızı sağlayan alandır

Evrak dosyasına girdiği
zaman diğer evraklardan
ayırt edilmesini sağlayan
alandır

Bu ekranda evraka ait “Konusu”, “Açıklama”, “Nev’i”, “Gizlilik Derecesi”, “Tekit Tarihi”
gibi bilgiler girilip kaydedilebilir.
Evraka İlgi Tanımlanması:
•
Butonu ile İlgili Evrak Listesi Ekranına geçilir.
Şekil 2.11
İlgili Evrak Listesi
Ekranı

•
Butonu ile Evrak Arama Ekranına geçilir. (Bkz. Evrak Arama
Ekranı) Bu ekranda daha önce DYS’ ye katılmış herhangi bir evrak, seçilen evraka ilgi
olarak tanımlanabilir.
•

Butonu ile Evraka tanımlanan ilgi kaldırılabilir.

•

İlgi seçilen evrakı varsa eki de görüntülenebilir

•

Butonu ile Evraka ilgi olarak tanımlanan belge Evrak Görün-

tüleme ekranında görüntülenebilir.
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Dağıtım Listesi Hazırlama
Evrak Dağıtım Bilgileri ekranı aracılığı ile Giden Evrak Kayıt Ekranı’nda kayıt işlemleri sürdürülen giden evraka ait dağıtılacağı yerler bilgilerinin girilmesi işlemleri gerçekleştirilir.

•
Butonu ile Dağıtım Listesi ekranına geçilir. Seçilecek yer
türüne göre seçilen birimler evrakın Dağıtım Listesi birimlerine eklenir.
Şekil 2.12
Dağıtım Listesi Ekranı

“Seçilecek yer türü” Combosunda;
• Birim/Dış Kurum: Adalet Bakanlığı’nın sıklıkla yazışma yaptığı ve çalıştığı kurumlar listelenir. Bu listede yer alan kurumların sisteme tanıtılması işlemi, Doküman Yönetim Sistemi yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.
• Diğer Kişi/Kurum: Birim Dış Kurum listesinde yer almayan dağıtım yerlerinin
veya şahısların yapılan yazışmaların gönderilmesi için bu alana elle veri girilebilir.

İş Akışı İşlemleri

Birimler tarafından hazırlanan yazışmalar, İş Akışı Başlatma işlemi aracılığı ile Doküman
Yönetim Sistemi içinde akışa gönderildiklerinde, ilgili akışta yer alan ve o evraka paraf

40

Ulusal Yargı Ağı Projesi-I

atacak olan kişilerin İş Listelerine düşer. Evraka paraf olan kullanıcılar iş akışı düzenleme
panelinde eklenir.
•
Butonu ile İş akışına eklenecek kişilerin seçilmesini sağlayan İş Adımı Tanımlama ekranına geçilir.
İş Adımı Tanımlama:
Listede akış dâhil edilecek kullanıcı sağ tuşa basarak ekle ile Onaylayacaklar listesine
eklenir ve akışa dâhil edilmiş olur. Onaylayacaklar listesindeki sıra aynı zamanda paraf
sırasıdır, akıştaki kullanıcılar evrakları bu sıra ile görebilir ve işlem yapabilirler.
Onaylayacaklar Listesinde kullanıcı üzerinde sağ tuşa basıldığında;
İmza Listesine dâhil etme seçeneği seçildiğinde akışta seçilen kullanıcı evrakı görür
ancak imza listesinde yer almaz.
Kaldır seçeneği seçildiğinde seçilen kullanıcı onay listesinden kaldırılır.
Seçici kullanıcı olarak ata seçildiğinde; evrakın seçilen kullanıcının kendisinin alt
grubundaki kullanıcılardan hangisine gönderileceğini bu kullanıcı seçer.
Aşağı yukarı, seçenekleri kullanıcıların akış adımlarını düzenler.
Zaman sınır koy, seçeneği kullanıcının ne kadar sürede bu evrak üzerinde işlem yapacağını belirler. Gün, saat, dakika olarak süre belirlenebilir.
Şekil 2.13
İş Akışı Düzenleme

•
•
•
•

butonu ile oluşturulan akışlar akış şablonunun adı alanına uygun
isimler girilerek kaydedilebilir.
butonu ile daha önce oluşturulmuş akışlar sorgulanabilir.
Butonu ile daha önce oluşturulmuş akışların üzerinde değişiklik
yapılabilir.
Butonu ile daha önceden oluşturulmuş akış silinebilir.

Evrakı Kaydetme ve Onaya Sunma
Giden evrak oluşturma ve akış başlatma işlemlerinde yukarıda belirtildiği sırada evraka
ait işlemler gerçekleştirildikten sonra
butonu ile evrak kaydedilir.
Daha sonra
butonu ile evrak için akış başlatılmış olur. Evrak
akışta belirtilen ilk kullanıcının iş listesine düşer.
Onay Sonrası
Birimler tarafından hazırlanıp uygun onay akışına sokulan giden evraklar, ilgili kişinin onayından çıktıktan sonra, o akışı başlatmış olan kullanıcının görev panosuna “Onay
Sonrası Gözden Geçirme” işlemi olarak gelir.
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Şekil 2.14
Olay Sonrası Evrak
Görüntüleme Ekranı

•

E-İmza ile imzalanarak onaylanmış olan evrak birim içi yazışma ise çıktısını almadan ilgili birime on-line olarak gönderilir.

•

Eğer evrakın çıktısını almak gerekirse

butonu ile yazdırılır.

• Evrak sayı ve tarih alarak kayda girmiş olur.
İş Listesi
Şekil 2.15
İş Listesi Ekranı

Kullanıcıların Evrak Onay İşlemleri, Gözden Geçirme İşlemleri, Onay Sonrası Gözden
Geçirme İşlemleri, Reddedilip Dönen Evraklar “İş Listesi” ekranından takip edilir.
İş listesi panelinde bulunan sütunlar;
Dosya: Giden evrakın hangi dosyadan geldiğini,
Başlatan: Evrakın hangi birim tarafından başlatıldığını belirtir.
Gönderen : Evrakın hangi birim/kim tarafından gönderildiğini belirtir.
Tarih: Evrakın geldiği zaman bilgisini tarih ve saat olarak bildirir.
Açıklama: Evrak oluşturulurken detay bilgileri akranında girilen açıklama bilgisini
bildirir.
İş Listesini yeniler.
Üç ay öncesine ait işleri getirir.
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Yardım Menüsüdür.

Birden fazla rolü olan kullanıcılar için rol değiştirme işlemi yapılır.

İşlerin İş listesindeki kayıtlarından herhangi birine göre filtreleme yapılmasını sağlar.
Aynı zamanda kayıt altına alır.

İş sürecine zaman sınırı eklenmesi durumunda
gelmektedir.

Onay listesindeki personele zaman sınırı eklen
mesi durumunda gelmektedir.
“Elektronik İmza”
“Durum Bilgisi”
“İş Zaman Limiti”
“İş Adımı Zaman Limiti”
İş önceliğini gösterir.
İşin hiç açılmadığı durum bilgisidir.
İşin daha önceden açılmış olduğu durumunu gösterir.
Reddedilen işin durum bilgisini gösterir.
“İş Aktarımı” ekranına geçiş için kısayoldur. İş listesinden herhangi bir iş seçili
durumda iken o iş için rol veya kişi aktarımı yapılır.
Bitirilen işin durum bilgisini gösterir.
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“İş Akışı Durumu” kontrol edilir. Üzerinde mouse ile sabit kalındığında “İş Adımı
Numara Bilgisini” gösterir .
Sırasıyla “Elektronik İmza, Öncelik, İş Zaman Limiti, İş Adımı Zaman Limiti, Durum” kriterlerini filtreler.
Şekil 2.16
İş Listesi Sorgulama
Ekranı

•
•
•

Butonu ile iş listesi ilk açıldığında 30 adet iş listelenir.
İlk 30 işten sonraki işleri listelemeye devam eder.
Butonu ile İş Sayıları ekranı açılır ve bu ekranda uygulamaya hangi birimden hangi rolle bağlanıldığını ve kullanıcının üzerindeki toplam iş sayısını belirtir.
Şekil 2.17
İş Sayıları Döküm
Ekranı
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Gelen Evrak

Gelen Evrak, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı’na gelen evrakları ifade eder.
Şekil 2.18

Gelen Evrak Kayıt İşlemleri

Gelen Evrak Kayıt
İşlemleri Ekranı

Gelen evrak kayıt ekranında; kaydı yapılacak evrakın Evrak Bilgileri tabında,
Evrak Türü = Genel Evrak, Evrak Tipi = Gelen Evrak olarak otomatik seçilir. Daha
sonra Dosya Bilgileri – Ek Listesi tabında evrakın hangi dosyaya kaydedileceği belirtilir.
Son olarak kaydet tuşu ile evrakın kayıt işlemi gerçekleştirilir.
Şekil 2.19
Dosya Bilgileri Ekranı

İlgili evrak listesi tabında evraka ait tanımlanan ilgili evraklar görüntülenebilir. Evrakı
göster butonu ilgili evrakın gösterilmesini sağlar. Evraka ait ilgi tanımlamak ya da kaldırmak için Evrak Ekle, Evrak Kaldır butonları kullanılır.
Evrak başka bir kullanıcıya yönlendirilecekse, İşi Yönlendir butonu ile
işin aktarılacağı kullanıcı seçilir, gerekiyorsa bilgi notu yazılır ve gönderilir.
Evrak iade edilecekse, not bilgisi girilmesi zorunludur. Not bilgisi girildikten iade butonuyla evrak geldiği kullanıcıya iade edilir.
Dağıtıldığı bürolar butonu ile evrakın dağıtıldığı büro listesi görülebilir.
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Evrak kullanıcının bilgisayarına kaydedilmek istenirse diske kaydet butonu ile bu işlem gerçekleştirilebilir.
Evrakın akıştaki kullanıcılarını ve onay durumu onay durumu tabında görüntülenebilir.
Şekil 2.20
Onay Durumu Ekranı

Evrakın iade edilmesi için iade notunun girilmesi gerekiyor.
Butonu ile Dağıtım Yapıldığı Bürolar ekranı açılır ve bu
ekranda evrakın dağıtıldığı büro ve evrakın durumu görebilir.
Birimlere gelen evraklar; Gn. Md./D. Bşk. Gelen Evrak Takibi Ekranından takip edilebilir. Kriterler alanındaki bilgiler girilerek sorgulama yapılır, sorgulama sonucunda Evrak
Listesi bölümünde sorgu sonucunda gelen evraklar görüntülenir. Evrak listesindeki evraklar Ön İzleme butonu ile görüntülenebilir. İş Akışı Detayları butonu ile evraka dair iş
akışı bilgileri görüntülenebilir.
Şekil 2.21
Gelen Evrak Takip
Ekranı

Evrak Onay İşlemleri
Giden Evrak Onay İşlemleri
Giden evrak onay işlemlerinde notlar bölümünde evraka ait akıştaki kullanıcılar tarafından yazılan notlar bulunur. Kullanıcı kendi notunu not girişi bölümüne yazabilir. Sağ taraftaki büyük panelde evrakın formatı (tif, udf) uygunsa görülebilir. İş akışı bilgileri tabında
evraka ait iş akış adı, iş akış tanımı, öncelik vb. iş akışı bilgileri görüntülenir. Eğer evrak
uygunsa Onayla butonu ile akışta varsa bir sonraki kullanıcıya iletilir. Ret işlemi yapılacaksa bilgi notu girildikten sonra Reddet butonu ile evrak işi oluşturan ve akışı başlatan
kullanıcıya geri döner.
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Gözden Geçirme İşlemleri
Gelen Evrak Büro Kaydı ekranında gelen bir evrakın büro kaydı alınırken o evrakın ilgili
büroda veya ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı altında yer alan diğer kullanıcılara
bilgi amaçlı gönderilmesi işlemine “Gözden Geçirme” işlemi denir.
Butonu ile evrakı gözden geçirme işlemi tamamlanır.

Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
Şekil 2.22
Evrakı Onaya Sunma
İşlemleri Ekranı

Evrak Onaya Sunma İşlemlerinde;
• Dosya No bilgisi
butonu ile Dosya Arama ekranında (Bkz. Dosya Arama Ekranı) girilerek, seçilen Dosya Numarasındaki evrakların İşin Adı, Onaya Sunma Tarihi, Evrak Türü, Evrak Durumu, Konu vs. alanları hakkında bilgi sahibi olunabilir.
• Hazırlayan combosunda; kullanıcılar kendi birimindeki kişilerin başlattıkları işleri
ve bu evraklara ait bilgileri görebilirler.
• İlgili Tarih Aralığı; evraklar için belirtilen tarih aralıklarında işlem yapılan evrakları ve evraklara ait bilgileri listeler.

•

Evrakın durumu combosunda Otomatik oluşturulmuş, Kullanıcı Tarafından Düzenlenmiş, Onaya Sunulmuş, Dosyasına Aktarılabilir gibi seçenekleri içeren evrakları ve evraklara ait
bilgileri listeler.

İş Akışı İptali Ekranı
Kullanıcıların kendilerinin oluşturduğu ve akışa sunduğu evrakların Ret’ edildiği takdirde İş Akışı İptali ekranı İptal Edilebilecek Akışlar listesine düşer.
Butonu ile İş Akışı İptal edilebilecekler listesindeki evrakların onay
durumları “İş Akışı Durumu ekranına yönlendirilerek” görülebilir.
İş akışı durumu ekranında Onaylayacaklar listesindeki
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işareti evrakın şu an akıştaki hangi kullanıcının iş listesinde olduğunu belirtir.
işareti ise kullanıcının akışta olduğu ancak henüz akış sırasının kullanıcıya gelmediği anlamına gelmektedir.
butonu ile tarihçe ekranına geçilir ve bu ekranda evraka ait hangi kullanıcıların ne kadar sürelerde evrak üzerinde yaptığı işlerin bilgisini verir.
Şekil 2.23
İş Akış Durumu
Ekranı

butonu ile kullanıcının başlatıp akışa sunduğu evrak RET’
edilirse İptal Edilebilecek Akışlar listesine düşer ve Akışı İptal Et butonu ile evrak iş akışı
iptal edilebilir. Akışı iptal edilen evrak kullanıcının iş listesinden düşer.

Sorgular
Büro Evrak Sorgusu

Şekil 2.24
Büro Evrak Sorgusu
Ekranı

Büro evrak sorgusu ekranında kullanıcıların birim bazında işlem yapılan evraklar sorgulanabilir. Sorgu sonuçları Dosya Evrak Listesi paneline gelir. Burada evrakın üstünde Mouse
sabit bırakıldığında evraka ait büro no, büro tarihi, gönderen kişi vs bilgileri görülebilir.
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Evrakı seçip;
butonuna basıldığında evraka ait ilgi listesi görüntülenir.
butonuna basıldığında evrakın Dağıtıldığı Birimler bilgileri
görüntülenir.
Dosya no bilgisine
göre sorgulama yaparken Son düğmesi en son işlem yapılan dosyayı ifade eder.
Butonu ile sorgu sonucunda listelenen evraklara ait bilgilerin bulunduğu rapor alınabilir.
Şekil 2.25
Rapor Ön İzleme
Ekranı

Dosyalar Sorgusu
Şekil 2.26
Dosyalar Sorgusu
Ekranı

49

2. Ünite - Elektronik İmza ve Doküman Yönetim Sistemi

Dosyalar sorgusunda Dosya Açılış Tarih aralıkları ya da ‘Dosya No’ kısmına dosya no ya
da dosya adı girilerek dosya listesi görebilir. Açıklama alanında dosyaya ait varsa açıklama bilgileri görüntülenir. Sağ taraftaki Dokümanlar panelinde ise seçilen dosyanın içinde
bulunan evraklar görüntülenir.
butonu ile Yeni bir dosya açabilir
butonu ile dosya adı değişme ve açıklama değiştirme işlemi
yapabilir
Evrak seçip sağ tuşa bastığımızda evrakı görüntülenir; evraka ait detay bilgileri, evrakın ekleri ve versiyonları görebilir. Bu ekranda
butonu ile oluşturulan bir
dosya silinebilinir. Ancak dosyada işlem görmüş yada akışa dâhil edilmiş ancak işlemi
bitmemiş bir evrak olmaması gerekir.
Evrakın versiyonları; bir evrakın akıştaki kullanıcıların üzerinde yaptıkları değişikliklerinin tutulduğu dokümanlardır.

Performans Sorgusu (Yönetici Ekranları)
Şekil 2.27
Performans Sorgusu
Ekranı

Performans Sorgusu ekranı aracılığıyla, kullanıcılar yetkileri dâhilindeki kullanıcıların sistem üzerinde gerçekleştirdikleri çeşitli işlemlere ait performans zaman ölçülerini sorgulayabilirler. Hangi kullanıcının hangi kullanıcı grubunu sorgulayabileceğini tanımlanması ve
güncellenmesi işlemleri, Doküman Yönetim Sistemi yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.
Performans Ölçülecek Tarih Aralığı Bloğu: Alana sorgulanmak istenen tarih aralığı girilir.
Kullanıcı Bloğu: Alana sorgulanmak istenen kullanıcı girilir.
Görev: Olası değerleri “Bakanlık İade Kaydı”, “Evrak Büro Kaydı”, “Evrak Kayıt (Gn.
Md.)”, “Gelen Evrak Kayıt”, “Gn. Md. İade Kaydı”, “Gözden Geçirme”, “Havale”, “Sisteme
Aktarma” şeklindedir.
Ortalama Zaman: Alanda tarih bilgisi görüntülenir. Görüntülenen değer GG/AA/
YYYY biçimindedir.
Toplam: Alanda performans sorgusuna dair sayısal bilgiler görüntülenir.
Durumu: İki değer alır. BİTİRİLMİŞ GÖREVLER, AKTİF GÖREVLER.
Performans sorgusu sonucunda
butonu ile rapor alınabilir.
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DYS’de yer alan sorgu ekranları hakkında kısaca bilgi veriniz.

Personelin İş Listesinde Bekleyen Görevler

Şekil 2.28
Personelin İş
Listesinde Bekleyen
Görevler

Aktif İşler Sorgusu ekranında sorgulanacak personel bilgisi girilerek, Personelin İş Dökümü panelinde üzerindeki işlem görüntülenebilir.
Rol Adı: Üzerindeki işin rol türünü gösterir.
İşin Geliş Şekli: Üzerindeki işin ne şekilde geldiği görüntülenir. “Seçici kullanıcı olarak”, “Kullanıcıya”, “Role” bilgilerini alabilir.
İş Sayısı: Üzerindeki role ve iş geliş şekline göre aynı gruptaki toplam iş sayısını gösterir.
İş Akışı Yetki Devri
Kullanıcılar üzerindeki işleri yada daha sonra akışta oldukları evrakları başka bir kullanıcıya yönlendirebilir. Bu işlem İş Akışı Yetki Devri ekranı ile gerçekleştirilir.
Zaman Sınırı ile Yetki Devri İşlemi: Bu alan seçilerek belirli bir zaman sınırı içerisinde yetki devri gerçekleştirilir.
Zaman Sınırı Olmadan Yetki Devri İşlemi: Bu alan seçilerek zaman sınırı olmaksızın
yetki devri işlemi gerçekleştirilir.
Daha sonra kullanıcı seçilir. Eğer üzerindeki işler de aktarılmak istenirse Aktif Görevleri de aktar seçeneği seçilir.
Son olarak

butonu ile yetki devri işlemi gerçekleştirilir.
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Şekil 2.29
İş Akışı Yetki Devri
Ekranı

DYS’ de E-İmza Kullanımı

Kelime işlemcide hazırlanan bir evrakı imzalamak için ‘imzala’ butonuna basılır,
Şekil 2.30
Dokümanı
imzala

Doküman Editörü
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Şekil 2.31

E-İmzalı Belge

•
•
•
•

ESHS (e-Sertifika hizmet sağlayıcıları) seçimi yapılır.
Sertifika seçiminde Nitelikli İmza Sertifikası seçilir.
Sertifika şifresi (pin kodu) girilir.
Bir saat içersinde tekrar şifre istemeden diğer evraklar imzalanabilir.

DYS’de e-İmza kullanımı için hangi işlemler yapılır?

4
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Özet
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle
elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya
elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimli doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilgini üçüncü tarafların erişimine kapalı bir
ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal hâliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden
harf, karakter veya sembollerden oluşur.
Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin
elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hâli olan
sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi
ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu
sağlayan sayısal imzaları içermektedir.
Elektronik imza elektronik belgeye eklenmiş bilgidir. Gönderilecek belgeden matematiksel yöntemler yardımıyla ve özgün bir biçimde kısaltılmak suretiyle sabit uzunlukta sayısal
bir bilgi elde edilir ki buna mesajın özeti veya hash adı verilir.
Hash, metodu ile elde edilen bilgi geri dönüşümü olmayan
bir bilgidir. İkinci adım olarak mesaj özeti gönderen tarafın
özel anahtarıyla şifrelenmektedir. Bu kodlanmış olan hash,
elektronik imza olarak adlandırılmaktadır. Elektronik imza
belgeye eklenir ve belgeyle birlikte alıcıya gönderilir. Her
mesajın farklı bir özeti vardır. Belgede en ufak bir değişiklik
yapılması hâlinde şifrelenmiş olan mesaj özeti ile sonradan
oluşturulan mesaj özeti arasına fark olacaktır. Fark yoksa
imza geçerli bir elektronik imza demektir. Bu şekilde belge
içeriğinin değişmediği ispatlanmış olur.
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından nitelikli elektronik sertifika
temin edilmiş olan avukatlar, Avukat Bilgi Sistemi üzerinden
dava açabilmekte, dava harçlarını yatırabilmekte ya da mevcut dava dosyasına evrak gönderebilmektedirler.
Dava Açılış uygulaması İnternet üzerinden dava açılış harç
ve masraf yatırma işlemlerini içerdiğinden bu işlemleri temin
amacıyla bir banka ile protokol yapılmıştır. Dolayısıyla sertifika sahibi avukatların “Dava Açılış” ekranlarını kullanabilmeleri için ilgili banka şubesinden interaktif bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir hesap açtırmaları gerekir.
UYAP kapsamında e-İmza altyapısına uygun olarak çalışan
Doküman Yönetim Sistemi (DYS), fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya bu uygulamalar
dâhilinde üretilen tüm evrakların elektronik ortamda yönetimini, onay işlemlerinin gerçekleştirilmesini, arşivlenmesini
ve “full te t search” ile aranabilmesini sağlamaktadır. Mer-

kez Birimler ile Taşra Birimleri arasındaki evrak ve bigi akışı
DYS ile elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Doküman
Yönetim Sistemi, kâğıt ortamındaki belgelerin elektronik
ortama aktarılmasını ve bunların tüm yaşam döngülerinin
güvenli ve etkili şekilde yönetilmesini sağlayan bir yazılımdır. DYS, Adalet Bakanlığının evrak takip süreçlerine uygun
olarak hazırlanmıştır. Doküman Yönetim Sistemi ile evraklar
anında gerekli makamlara ulaşabilmekte, bu şekilde evrakların ulaştırılması ile kaybedilen zaman ortadan kaldırılıp personel iş gücünden ve kırtasiye giderlerinden tasarruf sağlanmakta, donanım giderleri ve posta masrafları azalmaktadır.
Adalet Bakanlığı büro ve Şube Müdürlükleri’nce yapılan yazışmaların, Doküman Yönetim Sistemi’ne katılması, uygun
paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına sokulması, uygun kişiler tarafından düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden evrak
kaydının alınması işlemlerini kapsamaktadır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi dava açılış ekranında e-İmza ile
yapılamaz?
a. Hukuk davası açmak
b. İdari yargı davası açmak
c. Dosya tevzi işlemlerini gerçekleştirmek
d. Banka işlemlerini takip etmek ve gerçekleştirmek
e. Yargılama ile ilgili şikayetleri bildirmek
2. Aşağıdakilerden hangisi UYAP döküman yönetim sisteminin işlevlerinden biridir?
a. Banka dekontlarının kayıtlarının girdi işlemlerinin
gerçekleştirilmesi
b. Güvenlik kuvvetleri ile döküman paylaşımı yapmak
c. Dış İşleri Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütmek
d. Devlet posta teşkilatının altyapısını güçlendirmek
e. Her türlü veri, bilgi ve belgeyi otomatik yön tanımlama
ile anında ilgili makamlara ulaştırılmasını sağlamak
3. Aşağıdakilerden hangisi DYS’nin genel özelliklerinden
değildir?
a. Başka bir program yardımı olmadan bağımsız çalıştırılabilmesi
b.
ML tabanlıdır
c. Yapılan işlemler loglanmaktadır
d. E-İmza desteği vardır
e. Yetki devrine izin verilmez
4. Aşağıdakilerden hangisi DYS içerisinde büro fonksiyonu
işlemlerinden biri değildir?
a. Evrakın paraf sırasının seçilmesi
b. Evakın paraf akışına sokulması
c. Evrakın onaya girmesi
d. E-İmza ile gelen evrak kaydının alınması
e. Giden evrak kaydının alınması
5. Kullanıcının evrak onay işlemleri, reddedilip dönen evrakların durumu aşağıdaki ekranlardan hangisinde incelenir?
a. İş Listesi
b. Giden Evrak
c. Gelen Evrak
d. Gözden Geçirme
e. Evrak Onaya Sunma

6. Bürolarca hazırlanan yazışmaların UYAP sistemine katılması, dolaşımının sağlanması (Akış başlatma) aşağıdaki
ekranlardan hangisinin yardımı ile gerçekleştirilmektedir?
a. Evrak Onay
b. Ek Tanıtma
c. Giden Evrak Oluşturma
d. Gözden Geçirme
e. Gelen Evrak
7. Gelen Evrak Büro Kaydı ekranında gelen bir evrakın
büro kaydı alınırken o evrakın ilgili büroda veya ilgili Genel
Müdürlük/Daire Başkanlığı altında yer alan diğer kullanıcılara bilgi amaçlı gönderilmesi işlemine ne ad verilir?
a. İş Listesi Kontrolü
b. Gözden Geçirme
c. Evrak Tarama
d. Paraf Atma
e. Giden Evrak Onayı
8. Kullanıcıların kendilerinin oluşturduğu ve akışa sunduğu evrakları Ret’ edildiği takdirde aşağıdaki ekranlardan
hangisi ile iptal edilir?
a. İş Akışı İptali
b. Giden Evrak İptal
c. Gözden Geçirme ve İptal
d. Gelen Evrak İptal
e. İş Bitirme
9. DYS ilk olarak kaç yılında Adalet Bakanlığı tarafından
denenmeye başlanmıştır?
a. 1996
b. 1998
c. 2001
d. 2003
e. 2005
10. Aşağıdakilerden hangisi Giden Evrak İşlemleri ve
Akış Başlatma ekranında izlenmesi gereken işlemlerden
biri değildir?
a. Doküman Seçimi
b. Dosya Seçimi
c. Evrak Hazırlama
d. Dağıtım Listesi Hazırlama
e. Tarih Seçimi
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. e

Sıra Sizde 1
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle
elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya
elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimli doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilgini üçüncü tarafların erişimine kapalı bir
ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal hâliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden
harf, karakter veya sembollerden oluşur.
Elektronik imza altyapısına uygun olarak UYAP kapsamındaki yargı birimleri ile idari birimlerin tüm bilgi ve belgeleri
doğru ve tutarlı, değişmez ve güvenli bir şekilde merkezi bir
yerde güvenli elektronik ortamda saklanmakta ve yetkisiz
erişimlere izin verilmemektedir. Sistem içinde tüm evrakların elektronik imza ile imzalandıktan sonra sirkülasyonu
istenmektedir.

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

Yanıtınız yanlış ise “E-İmza” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “DYS’nin işlevleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Genel Olarak DYS” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “DYS’nin Büro Fonksiyonu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İş Listesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Giden Evrak Oluşturma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Gözden Geçirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İş Akışı İptali Ekranı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Genel Olarak DYS” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Giden Evrak Penceresi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Doküman Yönetim Sistemi, kâğıt ortamındaki belgelerin
elektronik ortama aktarılmasını ve bunların tüm yaşam
döngülerinin güvenli ve etkili şekilde yönetilmesini sağlayan bir yazılımdır. DYS, Adalet Bakanlığının evrak takip
süreçlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Doküman Yönetim
Sistemi ile evraklar anında gerekli makamlara ulaşabilmekte, bu şekilde evrakların ulaştırılması ile kaybedilen zaman
ortadan kaldırılıp personel iş gücünden ve kırtasiye giderlerinden tasarruf sağlanmakta, donanım giderleri ve posta
masrafları azalmaktadır.
Doküman Yönetim Sistemi UYAP uygulamalarının kullanıldığı tüm birimlerde ve Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında
kullanılmaktadır.
DYS ile gelen evrakların sisteme katılması, ilgili birimlere
yönlendirilmesi (havale edilmesi), ilgili birimlerde kayıt
olması veya iade edilmesi, giden evrakların oluşturulması,
üzerinde değişikler yapılması ve takip edilmesi, onaylanması (elektronik imza ile imzalanması) gibi işlemler yönetilmektedir.
Sıra Sizde 3
UYAP’ın Büro evrak sorgusu ekranında kullanıcıların birim
bazında işlem yapılan evraklar sorgulanabilir. Sorgu sonuçları Dosya Evrak Listesi paneline gelir. Burada evrakın üstünde
Mouse sabit bırakıldığında evraka ait büro no, büro tarihi,
gönderen kişi vs bilgileri görülebilir.
Dosyalar sorgusunda Dosya Açılış Tarih aralıkları ya da
‘Dosya No’ kısmına dosya no ya da dosya adı girilerek dosya
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Yararlanılan Kaynaklar
listesi görebilir. Açıklama alanında dosyaya ait varsa açıklama bilgileri görüntülenir.
Performans sorgusu ekranı aracılığıyla, kullanıcılar yetkileri
dâhilindeki kullanıcıların sistem üzerinde gerçekleştirdikleri
çeşitli işlemlere ait performans zaman ölçülerini sorgulayabilirler. Hangi kullanıcının hangi kullanıcı grubunu sorgulayabileceğini tanımlanması ve güncellenmesi işlemleri, Doküman Yönetim Sistemi yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.
Sıra Sizde 4
• ESHS (e-Sertifika hizmet sağlayıcıları) seçimi yapılır.
• Sertifika seçiminde Nitelikli İmza Sertifikası seçilir.
• Sertifika şifresi (pin kodu) girilir.
• Bir saat içersinde tekrar şifre istemeden diğer evraklar imzalanabilir.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (2015). Görevde
Yükselme Notları, Ankara.
Ankara Barosu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (2007). Ulusal Yargı Ağı Projesi, Ankara Barosu Yayınları, Genişletilmiş 6. Basım.
Arifoğlu, A. (2004). E-Dönüşüm: Yol Haritası, Dünya-Türkiye, Ankara: SAS Bilişim .
Erdal, M. (2004). Elektronik Devlet: E-Türkiye ve Kurumsal Dönüşüm, İstanbul: Filiz Kitabevi.
İnce, M. (2011). Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin
Sunulmasında Yeni İmkanlar, Ankara: DPT Yayınları.
Köksal, A. (2008). Türkiye’nin Bilişim Toplumuna Dönüşüm Uzgörüsünde Önemli Bir Adım: Ulusal Yargı Ağı
Projesi, Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Bildiriler Kitabı.
Kuran, H. (2005). Türkiye İçin E-devlet Modeli, Analiz ve
Model Önerisi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Metin, A. (2012). Türkiye’de E-Devlet Uygulaması ve
E-Devletin Bürokrasiye Etkisi, Dicle Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), Yıl 4, Sayı 7.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
UYAP Editör programının kullanımını ve amacını açıklayabilecek,
Serbest Kürsünün getiriliş amacını ve uygulamasını anlatabilecek,
İnternet, Extranet, İntranet ağlarının fonksiyonlarını açıklayabilecek,
Dış Sistemler Entegrasyonunu anlatabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
Y E it r
• İnternet
• Serbest K rs
• E tranet

• İntranet
• Ente ras on
• Sanal Tartışma
•
os a Men s

İçindekiler
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UYAP Editör Sanal Tartışma
İnternet, Extranet ve İntranet

• UYA E İT R KELİME İŞLEMCİ
• E
STA VE SERBEST K RS SA AL
TARTIŞMA
• İ TER ET E TRA ET VE İ TRA ET

UYAP Editör, Sanal Tartışma,
İnternet, Extranet ve İntranet
UYAP EDİTÖR (KELİME İŞLEMCİ)
UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için Kelime İşlemci (UYAP Editör)
programı geliştirilmiştir. Kullanıcıların yazılı metin üretme gereksinimleri, ortak olarak kullanacakları bu program tarafından karşılanmaktadır. Editör, UYAP kapsamında
bulunan tüm uygulamalarla entegre bir şekilde çalışmakta olup, sistemde önceden tanımlanan belge, yazışma ve doküman şablonları üzerine veri tabanında mevcut bulunan
verileri otomatik olarak yerleştirdikten sonra izin verilen alanlar üzerinde değişiklik
ve eklemeler yapılmasına, böylece kolay ve hızlı bir şekilde belge, yazı ya da dokümanın hazırlanmasına imkân vermektedir. Ayrıca editör programının bir diğer özelliği de
UYAP uygulamalarından bağımsız bir şekilde lokal bir bilgisayarda da çalışabiliyor olmasıdır. UYAP Editörü sayesinde yargı sisteminde iş süreçlerinde, belgelerde birlik ve
beraberlik sağlanmıştır.
Örneğin; 50 sanıklı bir davada kâtip, gerekçeli kararı hazırlarken karar başlığına, sanıkların kimlik bilgilerini ve adreslerini tek tek yazmak zorunda değildir. Sistem bunları
otomatik olarak veri tabanından çekip gerekçeli karar başlığına yazmaktadır.
UYAP Editör; yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini seçebilme, kalın, eğik, altı çizili yazabilme, metni sola, sağa dayayabilme, ortalayabilme, iki yana yaslayabilme, resim, tablo
ve sayfa numarası ekleyebilme, kes, kopyala, yapıştır ve geri al gibi UYAP kullanıcılarının
ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak metin ve tablo düzenleme işlevlerine ve özelliklerine sahiptir. Diğer yandan elektronik imza altyapısına uygun olarak geliştirilen UYAP
Editör, java ile geliştirildiği için tüm işletim sistemlerinde (Windows, Linux, Mac) hiçbir
değişiklik yapmadan sorunsuz olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığınca geliştirilen ve
lisansı Bakanlığa ait olan UYAP Editör Programı sayesinde lisans vb. bazı harcama kalemlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.
UYAP Editör ile yapılabilecekler hakkında bilgi veriniz.

1
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Dosya Menüsü
Şekil 3.1
UYAP Editörü-Kelime
İşlemci Dosya Menüsü

UYAP Editör
Ekran Görüntüsü

Word Ekran
Görüntüsü

Yeni (Ctrl+N): Belge adında yeni .udf uygulaması açar. Standart araç çubuğunda
vardır.
• Aç (Ctrl+O): Daha önce yazılıp kaydedilmiş bir belgeyi sabitdiskten veya disketten
açabiliriz. Standart araç çubuğunda vardır.
• Yedekleri Aç (Ctrl+Shitf+Y): UYAP editörün sağladığı yedekleri açar. UYAP Yerel
Disk(C)-Döküman and Setttings-absicilno-.uki-yedekler de tüm belgelerin yedeklerini tutmaktadır.
• Bilgisayarıma Kaydet (Ctrl+Shift-K): Çalıştığınız .udf uygulamasını bilgisayara
kaydetmek için kullanılır.
• Farklı Kaydet (Ctrl+Shift-S): Kayıtlı bir .udf uygulamasını farklı isimde veya farklı bir yere kaydetmek için kullanılır.
• UYAP’a Kaydet (Ctrl+Shift-X): Çalıştığınız. udf uygulamasını UYAP’a kaydetmek için kullanılır.
• Dokümanı Yazdır (Ctrl+P): Editör uygulamasını yazıcıda yazdırmak için kullanılır.
• Sayfa Düzenle (Ctrl+Shift-D): Çalıştığınız. udf uygulamasının sayfa yapısını değiştirmek için kullanılır.( Kağıt boyutu, kenar boşlukları, alt üst bilgi boşlukları,
dikey yatay vb.)
• Yazdırma Ön izlemesi: Editör uygulamasının baskıya gitmeden (yazdırmadan)
önce ekranda izlenmesi için kullanılır.
• Açık Pencereleri Listele: Bu programda en son açtığımız dosyaları listeler. Bu dosyalardan birini hızlı bir şekilde açmak için o dosyayı tıklatın.
• Çıkış: Belgeyi kapatmak için kullanılır.
Editördeki dosya menüsü ile worddeki dosya menüsü incelendiğinde yukarıda görüldüğü gibi tüm özellikleri içerdiği, sadece aşağıdaki fonksiyonların görünürde olmadığı görülecektir. Bunlardan “ara” fonksiyonu editörde “düzenle” menüsü altına
konmuştur.”Kapat” fonksiyonu ise editörde “çıkış” olarak düzenlenmiştir.
•
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•
•
•
•
•

Kapat: Belgeyi kapatmak için kullanılır.
Web Sayfası Olarak Kaydet: Word uygulamasını web sayfası olarak kaydeder.
Ara: Word’de metin aramak için kullanılır.
Gönder: Posta alıcısına veya başka bir uygulamaya göndermek için kullanılır.
Özellikler: Belge ile ilgili özellikleri görebiliriz.

Düzenle Menüsü
Şekil 3.2
UYAP Editör
Ekran Görüntüsü

Word Ekran
Görüntüsü

UYAP Editörü- Word
Düzen Menüsü

Yazı Kes (Ctrl+X): Metin grubunu veya resmi başka bir yere taşımak için kullanılır.
Yazı Kopyala (Ctrl+C): Metin grubunu veya resmi başka yere kopyalamak için
kullanılır.
• Yazı Yapıştır (Ctrl+V): Keserek veya kopyalanarak MS Word Panosuna alınan
parçayı yapıştırmaya yarar.
• Geri Al (Ctrl+Z): Yapılan bir işlemi geri almak için kullanılır.
• Tekrarla (Ctrl+Y): Geri aldıktan sonra tekrar ileri almak için kullanılır.
• Alt/Üst Yazı Düzenle (Alt+Shift+H): Alt ve üst bilgileri düzenler.
• Sayfa Numarası (Alt+Shift+N): Belgeye sayfa numarası ekler.
• Büyük Harfle Değiştir (Ctr+Up): Küçük harfi büyük harfle değiştirir.
• Küçük Harfle Değiştir (Ctr+Down): Büyük harfi küçük harfle değiştirir.
• Dokümanda Yazı Ara (Ctrl+B): Dökümanın içinde arama yapar.
• Dokümanda Yazı Değiştir (Ctrl+D): Dökümandaki yazıyı otomatik değiştirir.
• Tümünü Seç (Ctrl+A): Belge içeriğinin tamamını seçer.
• Office Panosu: Kesilen veya kopyalanan parçaların depolandığı panoyu görüntülemek için kullanılır.
• Git: Word’de, ekleme noktasına gitmek istediğiniz öğeye taşır. Bir sayfa numarasına, açılmaya, alt bilgiye, yer işaretine veya başka bir yere gidebilirsiniz.
Yukarıda görüldüğü gibi editörden farklı olarak Word de “Office panosu” ve “git” menüleri vardır.
•
•

Düzenleme menüsündeki kısayollardan 5 tanesi yazınız.

2
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Ekle Menüsü
Şekil 3.3
UYAP Editörü- Word
Ekle Menüsü

UYAP Editör
Ekran Görüntüsü

•
•
•
•
•
•
•

Word Ekran
Görüntüsü

Sayfa Kesmesi (Alt+Shift+S): Ekleme noktasına bir sayfa sonu sütun sonu veya
bölüm sonu ekler.
Tablo Ekle (Alt+Shift+T): Tablo ekler.
Resim Ekle (Alt+Shift+R): Ekleme dosyasına değişik yerlerden resim eklemek
için kullanılır.
Üst Yazı Ekle (Alt+Shift+U): Üst bilgi ekler.
Alt Yazı Ekle (Alt+Shift+A): Alt bilgi ekler.
Açıklama Ekle: Dokümana açıklama ekleme UYAP editörde “ekle” menüsü altında olmamasına karşın mouse ile sağ tıklanmasıyla “açıklama ekle” gelmektedir.
Sayfa Numarası Ekle: UYAP editörde “sayfa numarası ekle” fonksiyonu “ekle” menüsü altında değil “düzenle menüsü” altında bulunmaktadır.

Biçim Menüsü
Şekil 3.4
UYAP Editörü- Word
Biçim Menüsü

Word Ekran
Görüntüsü

UYAP Editör
Ekran Görüntüsü

•

Yazı Özellikleri (Ctrl+I): Seçilen yazı tipini karakter aralığını ve tipini değiştirir.
Bu fonksiyona mouse ile sağ tıklanmak suretiyle ulaşılabileceği gibi, “biçim” menüsünün altından veya ekran arayüzünden de ulaşılabilmektedir.
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Şekil 3.5
Yazı Tipi Özellikleri

•

aragra
ellikleri: Seçilen paragrafta paragraf girintilerini, metin hizalanmasını, satır aralığını sayfalandırmayı ve diğer paragraf biçimlerini değiştirir.
Şekil 3.6
Paragraf Özellikleri

Şekil 3.7
Paragraf Özellikleri-2

•
•
•

Yazı Rengi: Yazı rengini değiştirir.
Arka Plan Rengi: Arka plan rengini değiştirir.
Madde İşareti ve Numaralandırma: Seçilen paragraflara madde işaretleri ve numaralar ekler ve var olanların biçimini değiştirir. Bu özellik UYAP editörde ekran
arayüzünde bulunmaktadır.

•

Kenarlıklar ve Gölgelendirme: Seçilen metne paragraflara sayfalara ve tablo hücrelerine veya resimlere kenarlık ve gölgeleme ekler. Bu özellik UYAP editörde stil
özelliklerinin altındadır.

•
•
•
•

Sekmeler: Sekme duraklarının konumunu ve hizasını ayarlar ve her sekme başındaki karakter türünü belirler. Biçim/Paragraf özelliklerinin altındadır.
Metin Yönü: Metin yönünü değiştirmek için kullanılır.
Büyük/Küçük Harf Değiştir: Seçilen metnin büyük küçük harf biçimini değiştirir.
Düzenle menüsünün altındadır.
Stiller: Biçimlendirme için çeşitli stiller oluşturulur.
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Pencere Menüsü
Şekil 3.8
Pencere Menüsü

Word Ekran
Görüntüsü

UYAP Editör
Ekran Görüntüsü

•

Pencere: İçeriği etkin pencereyle aynı olan yani pencere açarak bir dosyanın değişik kısımlarını aynı anda görmenizi sağlar.

Araçlar Menüsü
Şekil 3.9
UYAP Editörü- Word
Araçlar Menüsü

Word Ekran
Görüntüsü

UYAP Editör
Ekran Görüntüsü

•
•
•
•
•

Kısayol Düzenle (Alt+Shift+): Araç çubuğu düğmelerinin kısayol tuş atamalarını
özelleştirir.
Dokümanı İmzala (Ctrl+Shift+U): Dokümanı elektronik imza ile imzalamak için
kullanılır.
Sertifika Geçerliliği: Editör bu fonksiyonu ile sertifikaların geçerliliğini kontrol
etmektedir.
Dosya Çubuğu: Araç çubuğu sayesinde dosya ve stil çubuğunun ekranda gözüküp
gözükmemesini sağlanabilmektedir.
Sözcük Sayımı: Etkin belgedeki sayfa, satır, sözcük ve paragraf sayımını yapar. Bu
özellik menülerde olmasa bile UYAP editör ekranın altında bunları göstermektedir.
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Yardım Menüsü
Şekil 3.10
Word Ekran
Görüntüsü

Yardım Menüsü

UYAP Editör
Ekran Görüntüsü

Tablo Menüsü

Tablo menüsü menüler arasında olmamakla birlikte UYAP editörde tablo ekleme, satır, sütun
ekleme, tablo özellikleri gibi birçok özelliğe mouse ile sağ tıklandığında erişilebileceği gibi dosya
çubuğunda tablo ekleme bulunmaktadır. Aşağıda buna dair ekran görüntüleri bulunmaktadır.
Şekil 3.11
UYAP Editörü Tablo
Düzenleme

Tablo menüsünde hangi özellikler yer almaktadır?

E-POSTA VE SERBEST KÜRSÜ (SANAL TARTIŞMA)

UYAP kapsamında hâkim ve savcılar başta olmak üzere tüm adli ve idari yargı, ceza infaz
kurumları personeline birer adet @adalet.gov.tr uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş ve
kullanıma sunulmuştur. Ayrıca kullanıcıların e-posta hesaplarına İnternet ortamından da
ulaşabilmeleri için web tabanlı olarak da sunulmaktadır. Başsavcılar, ağır ceza başkanları,
hâkimler ve savcılar gibi e-posta grupları oluşturularak hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personelin benzer görevdeki meslektaşları ile hızlı iletişim kurma ve bilgi alışverişi yapmaları
sağlanmıştır. Ayrıca Messenger programı yerine kullanılmak üzere Haberci programı geliştirilmiş ve kurum mensuplarının kullanımına açılmıştır.
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Şekil 3.12

E-mail Giriş Ekranı

Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda aralarında tartışması ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan Serbest Kürsü iletişim
platformu UYAP kapsamında hizmete sunulmuştur. Böylece adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları, adli tıp kurumları ile Bakanlıkta çalışan personel ile hâkim ve savcılara hizmet veren
açık bir iletişim platformu oluşturularak yargı camiasında hızlı bir iletişim ve bilgi alışverişi
sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak mesleki problemler başta olmak üzere diğer sorunlar kısa
sürede çözülebilmektedir. Basit bir sorun için uzun uzadıya yazışmalara, fakslara ve telefon görüşmelerine gerek kalmamaktadır. Ayrıca hızlı bir iletişim ile sorunlar kısa sürede çözülmekte
ve tecrübeler paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile kamusal hizmetlerde standart ve birlik sağlanmakta, doğrulara daha rahat ulaşılmakta, yardımlaşma ve birlik duyguları geliştirilmektedir.
Çok önemli bir karar ve işlem, anında ilgililere ulaştırılarak uygulamaya geçirilebilmektedir.
Şekil 3.13
Serbest Kürsü Ekranı
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İNTERNET, EXTRANET VE İNTRANET

İnternet sözcüğü İngilizce’de uluslararası ağ anlamına International Network sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur.
İnternet, en genel anlamı ile dünyadaki milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan ve
aralarında bilgi alışverişine olanak sağlayan büyük bir ağdır.
Extranet ise bir bakıma kurum içi İnternettir. Kurumlar bünyesindeki bilgileri ve
bilgi işlem kapasitesini paylaşmak amacıyla Intranet ağı oluşturarak sadece kurum içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayarak
kurum içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılmaktadır. Intranet’ler TCP/IP, HTTP,
FTP vb İnternet protokollerini kullanan, orta büyüklükteki kurumlar için kullanılan
kurum içi özel ağdır.
UYAP kapsamında hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer yargı personeline her an
İnternet erişim imkânı verilmiştir. İnternet’in hukuk sistemine kazandırmış olduğu faydaları sıralayacak olursak;
• Adalet Bakanlığının eb sayfasında özellikle Bakanlığın genel teşkilat yapısı, görevleri, güncel duyurular, güncel mevzuat, Türkiye’deki tüm adli ve idari teşkilat
adres bilgileri, UYAP hakkında bilgiler, faydalı linkler, hukukla ilgili faydalı bilgiler
gibi konular yer almaktadır.
• Adalet Bakanlığı adli ve idari yargı birimleri için İnternet sitelerine yer sağlayıcılığı
hizmetlerini de vermektedir. Bu bağlamda birimler kendi kurumlarını tanıtan İnternet sayfalarının yer ve erişim sağlayıcılığı hizmetleri Başkanlıkça yürütülmekte,
içerikler ise kurumlar tarafından hazırlanmaktadır.
• Adalet Bakanlığı İnternet sayfasında aynı zamanda UYAP uygulamalarına doğrudan ulaşım amaçlı butonlar yer almaktadır. Bu butonlar sayesinde kullanıcılar,
UYAP Portal, Bilgi Bankası, UYAP Mevzuat, UYAP Uzaktan Eğitim gibi intranet
sayfalarına erişebilmektedirler.
• http://www.adalet.gov.tr adresinde Bakanlık genelgeleri ve duyuruları yayınlanarak daha kısa sürede muhataplarına ulaşması sağlanmıştır. Bakanlık olarak taşranın bilgilendirilmesi gerektiği durumlarda bunun İnternet’te yayınlanması ile
telefon, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi kalemlerde
verimlilik sağlanmıştır.
• UYAP’a bilgilerin girilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla avukatların kendi ofislerinde kullanmaları için hazırlanan e-Takip programı vasıtasıyla,
kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi kalemlerde verimlilik
sağlanmıştır.
• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının bütün telefon listesi intranette yayınlanmaktadır.
• İnternet sayesinde Bakanlık içi bilgi alışverişi çok hızlı olmakta ve bu sayede birimler birbirinin yaptıkları işleri daha hızlı takip edebilmektedir. Örneğin; Kanunlar
Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kanun tasarıları diğer birim hâkimleri, personeli ve vatandaşlar tarafından takip edilebilmektedir.
• Bakanlığa bağlı birimlerin İnternet ile ilgili tüm ihtiyaçları tek bir merkezden karşılanmaktadır. Böylece İnternet ile ilgili giderlerde önemli derecede tasarruf sağlanmıştır.

İnternet

İnternet bağlantılarıyla ilgili olarak;
• nternet bağlantısını karşılayan router cihazı üzerinde atak önleyici özel modül,
detectorler ve tanımlamalar bulunmakta, mevcut ve tüm atak teknikleri engellenerek loglanmakta,
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•
•

Atak önleyici modül ve detector kontrolünden geçen trafik daha sonra fire all ve
IPS kontrollerinden geçmekte,
Bu cihaza/cihazlara erişim ve yönetim hakkı, TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) servisi ile yalnızca belirli adresler üzerinden ve yalnızca
belirli kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır.

Şekil 3.14
UYAP İnternet
Güvenliği

√ UYAP WAN (Geniş
Alan Ağı) üzerinde
çalışmaktadır.

NAT

IDS

IPS

Antivirüs
İçerik Denetimi

Extranet (Dış Sistem Bağlantıları)

Extranet bağlantıları Mernis, Emniyet (Polnet), Takbis, TCMB, PTT, Jandarma vb. kamu
ve bazı özel sektör kuruluşları ile gerçekleştirilen entegrasyonlar için kullanılan noktadan
noktaya bağlantıları kapsamaktadır. Bu bağlantılar ile ilgili olarak;
• Her bir kurum bağlantısı e tranet bağlantılarının sonlandığı router üzerinde tanımlanan VRF (Sanal router) tekniği ile birbirinden tamamen bağımsız olarak
karşılanmakta,
• Her bir bağlantı ayrı ayrı üst düzey algoritmalar ile şifrelenmekte,
• Her bir kurumun kullandığı lokal P subnetlerinin çakışabilmesi olasılığına karşı
NAT uygulanmakta,
• Trafik akışları düzenli olarak gözlenmekte ve normal dışı durumlara müdahale
edilmekte,
• E tranet bağlantısını karşılayan router cihazına erişim ve yönetim hakkı TACACS
servisi ile yalnızca belirli adresler üzerinden ve yalnızca belirli kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır.
• Kullanılan ürünler, iletişim teknikleri ve diğer yaklaşımlar yönünden Net ork Güvenliği konusunda dünya genelinde kabul gören tüm uygulamalar yakından takip
edilmekte ve uygun olanları sisteme uyarlanmaktadır.
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Şekil 3.15
Dış Sistemler
Güvenliği

MERNİS
Güvenlik Duvarı 2

•
•
•
•
•
•

ADLİ
SİCİL

POLNET

Güvenlik Duvarı 1

Bu birimlerle bağlantı İnternet üzerinden değildir. Kiralık hatlar kullanılmaktadır.
Kiralık hat olmasına rağmen VPN yapılmakta yani veriler şifrelenmektedir.
Doğrudan veri tabanı erişim yoktur.
“Güvenlik Duvarı” ile denetlenmektedir.
Gelen trafik NAT (Net ork Address Translation) ile içeri alınmaktadır. Yani iç networkteki kimlikler dışarı karşı saklanmıştır.
ACL yani Erişim Kontrol Listeleri kullanılır. Tanımlanmamış P’den gelen erişim
talepleri otomatik olarak reddedilir. Yani tanımlı olmayan kullanıcı giremez. İçerik
ancak belli IP’lerden çıkabilir.

İnternet, intranet ve extranet kavramlarını açıklayınız.
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Özet
UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için Kelime İşlemci (UYAP Editör) programı geliştirilmiştir. Kullanıcıların yazılı metin üretme gereksinimleri, ortak olarak kullanacakları bu program tarafından karşılanmaktadır. Editör,
UYAP kapsamında bulunan tüm uygulamalarla entegre bir
şekilde çalışmakta olup, sistemde önceden tanımlanan belge,
yazışma ve doküman şablonları üzerine veri tabanında mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerleştirdikten sonra
izin verilen alanlar üzerinde değişiklik ve eklemeler yapılmasına, böylece kolay ve hızlı bir şekilde belge, yazı ya da dokümanın hazırlanmasına imkân vermektedir. Ayrıca editör
programının bir diğer özelliği de UYAP uygulamalarından
bağımsız bir şekilde lokal bir bilgisayarda da çalışabiliyor olmasıdır. UYAP Editörü sayesinde yargı sisteminde iş süreçlerinde, belgelerde birlik ve beraberlik sağlanmıştır.
Örneğin; 50 sanıklı bir davada kâtip, gerekçeli kararı hazırlarken karar başlığına, sanıkların kimlik bilgilerini ve adreslerini tek tek yazmak zorunda değildir. Sistem bunları otomatik olarak veri tabanından çekip gerekçeli karar başlığına
yazmaktadır.
UYAP Editör; yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini seçebilme, kalın, eğik, altı çizili yazabilme, metni sola, sağa dayayabilme, ortalayabilme, iki yana yaslayabilme, resim, tablo ve
sayfa numarası ekleyebilme, kes, kopyala, yapıştır ve geri al
gibi UYAP kullanıcılarının ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak metin ve tablo düzenleme işlevlerine ve özelliklerine sahiptir. Diğer yandan elektronik imza altyapısına uygun
olarak geliştirilen UYAP Editör, java ile geliştirildiği için tüm
işletim sistemlerinde (Windows, Linux, Mac) hiçbir değişiklik yapmadan sorunsuz olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığınca geliştirilen ve lisansı Bakanlığa ait olan UYAP Editör
Programı sayesinde lisans vb. bazı harcama kalemlerinde
önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.
UYAP kapsamında hâkim ve savcılar başta olmak üzere tüm
adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları personeline birer
adet @adalet.gov.tr uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş ve
kullanıma sunulmuştur. Ayrıca kullanıcıların e-posta hesaplarına İnternet ortamından da ulaşabilmeleri için web tabanlı
olarak da sunulmaktadır. Başsavcılar, ağır ceza başkanları, hâkimler ve savcılar gibi e-posta grupları oluşturularak
hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personelin benzer görevdeki
meslektaşları ile hızlı iletişim kurma ve bilgi alışverişi yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca Messenger programı yerine kullanılmak üzere Haberci programı geliştirilmiş ve kurum mensuplarının kullanımına açılmıştır.
İnternet sözcüğü İngilizce’de uluslararası ağ anlamına International Network sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur.

İnternet, en genel anlamı ile dünyadaki milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan ve aralarında bilgi alışverişine olanak
sağlayan büyük bir ağdır.
Extranet ise bir bakıma kurum içi İnternet’tir. Kurumlar
bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmak
amacıyla Intranet ağı oluşturarak sadece kurum içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını
(WAN) birbirine bağlayarak kurum içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılmaktadır.
Intranet’ler TCP/IP, HTTP, FTP vb İnternet protokollerini
kullanan, orta büyüklükteki kurumlar için kullanılan kurum
içi özel ağdır.

3. Ünite - UYAP Editör Sanal Tartışma İnternet, Extranet ve İntranet
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Kendimizi Sınayalım
1. UYAP Editör Programı aşağıdaki bakanlıklardan hangisi
tarafından geliştirilmiş ve lisansı alınmıştır?
a. Dışişleri Bakanlığı
b. İçişleri Bakanlığı
c. Adalet Bakanlığı
d. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
e. Milli Eğitim Bakanlığı

5. İnternet bağlantısını sağlayan Routers cihazına bağlantı sadece aşağıdakilerden hangisinden gerçekleştirilebilir?
a. TRAA
b. TACACS
c. RACASS
d. RRAA
e. URAA

2. Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki,
kültürel vb. konularda aralarında tartışması ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri amacıyla aşağıdaki platformlardan hangisi
kurulmuştur?
a. Hâkim ve Savcılar Platformu
b. Serbest Kürsü
c. Serbest Adalet Kürsüsü
d. Hürriyet Kürsüsü
e. Adalet Platformu

6. UYAP Editörü Programı aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile yazılmıştır?
a. Java
b. Trek
c. Halgi
d. Gret
e. Abode

3. Kurumlar bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmak amacıyla oluşturulan ağın adı nedir?
a. İnternet
b. Extranet
c. Dxtranet
d. İntranet
e. Oxtranet
4. Aşağıdakilerden hangisi İnternet’in hukuk dünyasına
yapmış olduğu faydalardan biri değildir?
a. Adalet Bakanlığının web sayfasında özellikle Bakanlığın
genel teşkilat yapısı, görevleri, güncel duyurular, güncel
mevzuat, Türkiye’deki tüm adli ve idari teşkilat adres bilgileri, UYAP hakkında bilgiler, faydalı linkler, hukukla
ilgili faydalı bilgiler gibi konular yer almaktadır.
b. UYAP’a bilgilerin girilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla avukatların kendi ofislerinde
kullanmaları için hazırlanan e-takip programı vasıtasıyla, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi kalemlerde verimlilik sağlanmıştır
c. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının bütün telefon
listesi intranette yayınlanmaktadır.
d. İnternet sayesinde bakanlık içi bilgi alışverişi çok
hızlı olmakta ve bu sayede birimler birbirinin yaptıkları işleri daha hızlı takip edebilmektedir. Örneğin;
Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kanun
tasarıları diğer birim hâkimleri, personeli ve vatandaşlar tarafından takip edilebilmektedir
e. İnternet sayesinde tutuklama kararları daha çabuk
verilebilmekte ve savcılar daha hızlı talepte bulunabilmektedir.

7. Extranet bağlantıları aşağıdaki bağlantılardan hangisi dışında gerçekleştirilir?
a. Mernis
b. Jandarma
c. PTT
d. TFF
e. Takbis
8. UYAP kapsamında hâkim ve savcılar başta olmak üzere
tüm adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları personeline birer adet tahsis edilen e-posta adresi uzantısı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. @adalet.gov.tr
b. @hakim.gov.tr
c. @serbest.gov.tr
d. @adli.gov.tr
e. @dava.gov.tr
9. Adalet Bakanlığının da kullandığı ağlardan olan İngilizce’de
uluslar arası ağ anlamına gelen International Network sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuş ağ aşağıdakilerden hangisidir?
a. Extranet
b. İntranet
c. İnternet
d. Onternet
e. Alternet
10. Dış Sistemler Güvenliği aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
a. VPN
b. FGD
c. DUV
d. MAR
e. NUL
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. c

Sıra Sizde 1
UYAP Editör; yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini seçebilme,
kalın, eğik, altı çizili yazabilme, metni sola, sağa dayayabilme,
ortalayabilme, iki yana yaslayabilme, resim, tablo ve sayfa numarası ekleyebilme, kes, kopyala, yapıştır ve geri al gibi UYAP
kullanıcılarının ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak metin
ve tablo düzenleme işlevlerine ve özelliklerine sahiptir. Diğer
yandan elektronik imza altyapısına uygun olarak geliştirilen
UYAP Editör, java ile geliştirildiği için tüm işletim sistemlerinde
(Windows, Linux, Mac) hiçbir değişiklik yapmadan sorunsuz
olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığınca geliştirilen ve lisansı
Bakanlığa ait olan UYAP Editör Programı sayesinde lisans vb.
bazı harcama kalemlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

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

Yanıtınız yanlış ise “UYAP Editörü Programı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Serbest Kürsü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İnternet-Extranet-İntranet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise ‘’İnternet’in Faydaları” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İnternet” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “UYAP Editor Programı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Extranet” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Serbest Kürsü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İnternet” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dış Sistemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
• Geri Al (Ctrl+Z): Yapılan bir işlemi geri almak için
kullanılır.
• Tekrarla (Ctrl+Y): Geri aldıktan sonra tekrar ileri
almak için kullanılır.
• Alt/Üst Yazı Düzenle (Alt+Shift+H): Alt ve üst bilgileri düzenler.
• Sayfa Numarası (Alt+Shift+N): Belgeye sayfa numarası ekler.
• Büyük Harfle Değiştir (Ctr+Up): Küçük harfi büyük
harfle değiştirir.
Sıra Sizde 3
Tablo menüsü menüler arasında olmamakla birlikte UYAP
editörde tablo ekleme, satır, sütun ekleme, tablo özellikleri,
gibi birçok özellikle mouse ile sağ tıklandığında erişilebileceği gibi, dosya çubuğunda tablo ekleme bulunmaktadır.
Sıra Sizde 4
İnternet sözcüğü İngilizce’de uluslar arası ağ anlamına International Network sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur.
İnternet, en genel anlamı ile dünyadaki milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayanve aralarında bilgi alışverişine olanak
sağlayan büyük bir ağdır.
Extranet ise bir bakıma kurum içi İnternet’tir. Kurumlar
bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmak
amacıyla Intranet ağı oluşturarak sadece kurum içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN)
birbirine bağlayarak kurum içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılmaktadır. Intranet’ler
TCP/IP, HTTP, FTP vb İnternet protokollerini kullanan, orta
büyüklükteki kurumlar için kullanılan kurum içi özel ağdır.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
UYAP güvenlik sistemlerini anlatabilecek,
Yardım masasının işleyişini özetleyebilecek,
Güvenli bir şekilde UYAP sisteminde işlem yapabilecek,
Bilgi güvenliğinin önemini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
venlik
• Yar ım Masası
• il i venli i
• İ
venlik

•
•
•

ire all
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İçindekiler
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UYAP’ta Güvenlik ve Yardım Masası
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UYAP’ta Güvenlik ve Yardım
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Günümüzde İnternetin yaygınlaşması ve kullanımının artması ile İnternet üzerinden
kritik olan verilerin dolaşması güvenlik teknolojilerinin önemini arttırmıştır. Günümüz
“dijital ekonomi” dünyasında, bilgiye sürekli erişimi sağlamak ve bu bilginin son kullanıcıya kadar bozulmadan, değişikliğe uğramadan ve başkaları tarafından ele geçirilmeden
güvenli bir şekilde sunulması giderek bir seçim değil, zorunluluk hâlini almıştır. Dolayısı
ile UYAP’ta ve tüm dünyada yaygın bir yaklaşımla bilgi güvenliği konusunda aşağıdaki
kavramlar öne çıkmıştır.
Bilgi güvenliği önemli bir konudur. Zira kullanıcı bilgilerinin 3. kişilerle paylaşılması
durumunda;
• Veriler çalınabilir, değiştirilebilir, silinebilir ya da çok gizli belgeler görüntülenebilir.
• Çalışılan birimle ilgili bilgiler İnternet’ten yayınlanabilir.
• E-Posta / Haberci hesabı üzerinden kişi adına iletiler gönderilebilir.
• İnteraktif bankacılık hesabındaki paralar çalınabilir.
• Bilgisayarınız üzerinden hesap sahibi adına bilişim suçları işlenebilir.
• İşlenilmeyen bir suçun kurbanı olunabilir.
Bilgi güvenliği, kişiye ait olan bilginin başkasının eline
Şekil 4.1
geçmemesini sağlamaktır. Bilginin güvenliği “gizlilik”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” olarak isimlendirilen üç ana unBilgi Güvenliğinin
Unsurları
surdan oluşmaktadır. Bu 3 ana unsurdan herhangi biri zarar
görürse güvenlik zafiyeti oluşur.
Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesidir.
Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesidir.
GİZLİLİK
Erişilebilirlik: Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır.
Bilgi güvenliğinin üç ana unsurunu açıklayınız.
Bu kavramları UYAP’ın sistem güvenliği özellikleriyle birlikte şu şekilde açıklayabiliriz.
Teşhis ve Doğrulama: Sistem, UYAP sistemine bağlanan her kullanıcıya teşhis ederek kullanıcı bazında kayıt tutabilme yeteneğine sahiptir. Bunun için her kullanıcının herhangi bir işlem yapmadan önce sisteme kendisini tanıtması zorunlu kılınarak kullanıcının kimliği ile kullanıcının kaydını tutabilmekte, bütün işlemlerini birbirine ilişkilendirebilecek kabiliyettedir.
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Şekil 4.2

Kimlik Doğrulama

Ayşe

Ali
A

B

Ali’ye, kendimi Ayşe
olarak tanıtmalıyım

Ali, Ayşe’nin
sertifikasını
kullanmadan önce
sertifikanın kime
ait olduğunu ve
bütünlüğünü
kontrol eder.

Kötü niyetli kişi

Çözüm: Elektronik sertifika ve elektronik imza

Şekil 4.3
İmzalama Doğrulama
Süreci

İmzalama Süreci

1. Orijinal verinin mesaj
özetini (hash değerini)
hesapla
2. Mesaj özetini
kendi özel
anahtarınla şifrele
(imzala)
3. İmzalanmış orijinal veri
meydana gelir

Doğrulama Süreci
1. Mesaj özetini yeniden
hesapla
1001...
2. Karşı tarafın açık
anahtarını kullanarak
şifrelenmiş orijinal
mesaj özetini aç
1001...
3. Kendi hesapladığın mesaj
özetiyle, orijinal mesaj
özetini karşılaştır

Kayıt Edilebilirlik: Sistem, kayıt edilebilir olayların kayıtlarının yaratılmasını, idamesini, analiz edilmesini ve yetkisiz değiştirme, erişim ve silmeye karşı korunmasını sağlayacak kabiliyettedir. Denetim kayıtları ve diğer bilgiler arasında ayrım sağlamakta, denetim
kaydı verilerine sadece sistem yöneticisinin erişebilmesini sağlamakta ve izinsiz erişimlerden korumaktadır. Kayıt işlemlerinin ve denetim kaydı verisinin normal kullanıcılar
tarafından değiştirilebilmesini ve silinmesini engellemekte, seçilen bir veya birden fazla
kişinin eylemleri ile ilgili kayıtların kişi bazında tutulmasını sağlamaktadır.
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Şekil 4.4
Bu iletişim esnasında
üstlendiğin rolü, daha
sonra,inkâr edemezsin.

İnkâr Edememe

Bu iletişim esnasında
üstlendiğin rolü, daha
sonra, inkâr edemezsin.

Ayşe

Ali
A

B
Hem Ali hem de Ayşe
birbirlerine gönderecekleri
mesajları kendi özel
anahtarıyla sayısal olarak
imzalar.

Verilerin Bütünlüğü: Sistem, sayısal imza ve mesaj özeti mekanizmalarını kullanarak
kritik bilgiler izinsiz değiştirildiği ve silindiği zaman bunu tespit etmektedir. Virüs gibi
izinsiz olarak sistemdeki verileri değiştirip, silinebilen zararlı kodları tespit edip yok edecek kabiliyette tasarlanmıştır.
Şekil 4.5
Ayşe

Ali
A

B

Ayşe’nin mesajını
değiştirmeliyim. Ali
bunun farkına varamaz.

1. Ayşe Ali’ye
gönderdiği mesajı
kendi özel
anahtarıyla elektronik
olarak imzalar.

Kötü niyetli kişi

Çözüm: Elektronik imza

2. Ali, Ayşe’den gelen
mesajın bütünlüğünü,
mesajdaki elektronik
imza ve Ayşe’nin
sertifikası yardımıyla
kontrol eder.

Açık Anahtar Altyapısı ve Elektronik İmza Servisleri: Sistem, sayısal imza ve kimlik doğrulama servislerini desteklemek üzere kurulmuş olan Açık Anahtar Altyapısı (örneğin; kullanıcı anahtarlarının ve sertifikalarının yaratılması, güncellenmesi, iptal edilmesi) için sertifikasyon yetkilisi yazılımı ile Açık Anahtar Altyapısı istemci yazılımlarını
kullanmaktadır.

Bütünlük
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Şekil 4.6

Açık Anahtar

Anahtar Çifti
Açık Anahtar

Güvenilen Kurum

Certificate
CA
signature

Özel Anahtar
Açık Anahtar
Açık Anahtarlar
otorite tarafından
imzalanmış bir
şekilde
sertifikalandırılır.

Açık Anahtar
Rehberi

Açık Anahtar Dağıtımı

Sertifikasyon yetkilisi, kullanıcı anahtar çiftinin ve sertifikalarının yaratılması, güncellenmesi, iptal edilmesini sağlamaktadır. Sertifikasyon yetkilisi kendi gizli anahtarlarını
gizli tutmaktadır. Sistemdeki anahtar yönetimi işlevinden de yine sertifikasyon yetkilisi
sorumludur. Anahtar yönetimi, sistemdeki her gerekli birim için aşağıda belirtilen işlevleri karşılamaktadır.
a. Anahtar Yönetimi
b. Anahtar Dağıtımı
c. Anahtar Doğrulanması Anahtar İptal Edilmesi
d. Anahtar Süresinin Bitirilmesi
E. Anahtar Bildirimi
F. Anahtar Kimlik Doğrulaması
Açık anahtar altyapısı istemcisi ise kullanıcı adına sertifikasyon yetkilisi tarafından
sağlanan Açık Anahtar Altyapısı servislerini doğrudan kullanarak gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.
Şekil 4.7
Açık Anahtar Yaşam
Döngüsü Yönetimi

Ali

Yeni Anahtar

Ali

Sertifika Geçerliliği
Ali

Ali
Anahtar Kullanımı
Ayşe

Anahtar Geçersiz

Anahtar Yenileme
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Emniyetli Mesaj ve Doküman Servisi: Sistem, belirlenmiş kullanıcılar ve uygulamalar
için emniyetli mesaj servisini sağlamakta, belirlenmiş kullanıcılar tarafından gönderilen
mesajların veya hazırlanan dokümanların içeriğinin yazılım olarak şifrelenmesini temin
etmektedir. Sistem belirlenmiş kullanıcılar tarafından gönderilen mesajların veya hazırlanan dokümanların sahibinin kimliğinin doğrulanması için sayısal olarak imzalanmasını,
mesajın ya da dokümanın sayısal imzanın doğrulanarak mesaj veya doküman sahibinin
kim olduğunun teşhisini ve doğruluğunun kanıtlanmasını sağlamaktadır.
Şekil 4.8
Ayşe

Ali
A

Gizlilik

B

Ali ve Ayşe
arasındaki mesaj trafiğini
dinlemeliyim
Kötü niyetli kişi
Hem Ali hem de
Ayşe birbirlerine
gönderecekleri
mesajı şifreler.

Çözüm: Şifreleme

Ağ Güvenliği: Sistemin ağ güvenliği, her lokasyonun çıkışında tüm bağlantıları kontrol eden güvenlik duvarı yazılımı (Firewall) ile sağlanmaktadır.
Uzaktan Erişim Güvenlik Servisi: Sisteme, İnternet gibi güvensiz ortamda herhangi
bir noktadan erişildiğinde iletilen bilgilerin güvenliği için aşağıdaki koşullar sağlanmıştır.
a. Sunucu ve kullanıcının birbirlerinin kimliğini doğrulaması,
b. Kullanıcının ağ üzerinde bağlantı kurduğu sunucunun DNS adresinin ve isminin
sertifikalar yoluyla doğrulanması,
c. Sunucu ve istemci arasında kurulan bağlantının kriptolanması, veri bütünlüğünün
sağlanması ve anahtarların değiştirilmesi,
d. Sunucu ve kullancı arasındaki veri alışverişinin güvenliği için SSL ( Secure Socket
Layer) protokolü kullanılmaktadır.
Şekil 4.9
Gizlilik

Bütünlük ve
İnkar Edememe

Kimlik
Doğrulama

Şifreleme

Sayısal İmza

Sayısal İmza

Açık Özel Anahtarlar
Standartlara Uygun
Kayıt Tutulabilir

Sertifikalar

Kullanımı Kolay
Yönetilebilir

Açık Anahtar Altyapısı

Açık Anahtar
Altyapısı
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Bilgi Güvenliği Genel Olarak UYAP’ta Nasıl Sağlanmaktadır?
Bilgi Güvenliği Şubesi
Başka hiçbir kamu kurumunda olmayan bir birimdir. Dışarıdan veya içeriden gelebilecek siber tehditlerin önlenebilmesini sağlamak amacıyla UYAP Bilişim Sistemi açıklarını
araştırmak ve kapatılmasını sağlamaktan sorumludur.

UYAP Bilgi Sistemi Merkezi Yapıdadır
UYAP Bilgi Sistemi merkezi yapıda çalışmaktadır. Bu şekilde tüm güvenlik çözümleri tek
bir merkez üzerinde odaklanmıştır.

Fiziki Güvenlik
UYAP Bilgi Sistemi kendisine ait müstakil bir binada hizmet vermektedir. Bina özel güvenlik alanı olarak ilan edilmiş ve 7/24 güvenlik elemanlarınca korunmaktadır.

Yazılımsal Güvenlik
UYAP Bilgi Sistemleri içerisinde iç ve dış tehditlere karşı dünyaca kabul görmüş “Bilişim
Güvenliği Teknolojileri” ile korunmaktadır.
Her bir sistem kendisi içerisinde ayrıca daha önce belirlenen güvenlik politikalarına
uygun olarak konfigüre edilmiştir.

N katmanlı Erişim Yapılmaktadır
UYAP Bilgi Sistemlerinde N katmanlı yetkilendirme yapılmaktadır. Yetkilendirme işlemi
kullanıcıların kullandıkları bilgisayarlardan başlayarak UYAP içerisinde erişim yapılan
dosyalara kadar uzanmaktadır. UYAP Bilgi Sistemi içerisinde bulunan bilgisayarlar ve
kullanıcılar Aktif Dizin içerisinde tanımlanmıştır.
UYAP yazılımı içerisinde dosya bazlı yetkilendirme yapılmaktadır. Uygulama Yazılımı
da kendi içinde yetki temelli olarak çalışmaktadır. Üstelik yetki unvan, birim ve yer bazında belirlenebilir. Örneğin Uygulama Yazılımı bir zabıt kâtibinin kullanıcı adı ve şifresi ile
çalıştırıldığında kullanıcı sadece o zabıt kâtibinin görevli olduğu yerdeki, görevli olduğu
mahkemede bulunan dosyaları görebilir ve sadece bu dosyalarda bir zabıt kâtibinin gerçekleştirebileceği işlemleri yapabilir. (Özel önemi olan yetkileri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı değil ilgili birim verir. Örneğin teftiş yetkisini Teftiş Kurulu Başkanlığı, gizli sicil
görme yetkisini Personel Genel Müdürlüğü verir gibi.)
Yapılan işlemler loglanmaktadır. UYAP Bilgi Sistemini kullanan kullanıcıların sistem
üzerindeki tüm hareketleri loglanmaktadır. Kullanıcı Adı, Bilgisayar Adı, Mac Adresi, IP
numarası, Tarih-Saat, Ekran, Değişiklik, Evrak Görüntüleme dâhil kayıt altına alınmaktadır.
Bilgi Güvenliği genel olarak UYAP’ta nasıl sağlanmaktadır?
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Bilgi Sistemi Aktive Directory (Aktif Dizin) Servisinden faydalanarak çalışır.
• Aktif dizin, indo s platformunda çalışan sistemlerde kullanılan servistir. Network üzerindeki nesneler (kullanıcı, kullanıcı grupları, bilgisayarlar, organizasyonel birimler vs.) hakkındaki bilgilerinin kayıtlı olduğu yerdir. Aktif dizine tanıtılmamış kullanıcı kurumun Bilişim Sisteminden faydalanamaz.
• Bilişim Sisteminde uyulması gereken temel güvenlik kurallarının merkezden belirlenebilmesini sağlamaktadır.
• Merkezden belirlenen temel güvenlik kurallarına bütün kullanıcılar tarafından
uyulduğunu garanti etmektedir.

4. Ünite - UYAP’ta Güvenlik ve Yardım Masası

Bilgi Sisteminin kullanılabilmesi bazı ön şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.
• Kullanıcı olabilmek için Personel Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunmak gerekmektedir.
• Sisteme giriş için bir “kullanıcı adı” ve “parola”ya ihtiyaç vardır. Parola Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı tarafından verilir. Kullanıcı tarafından sonradan değiştirilebilir.
• Uygulama Yazılımının çalıştırabilmesi için de ayrıca bir parolaya sahip olunması
gerekir. Bu parola da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından verilir ve ilk kullanımında kullanıcı tarafından değiştirilmesi zorunluluğu vardır.
• Uygulama Yazılımı da kendi içinde yetki temelli olarak çalışmaktadır. Üstelik
yetki unvan, birim ve yer bazında belirlenebilir. Örneğin, Uygulama Yazılımı bir
zabıt kâtibinin kullanıcı adı ve şifresi ile çalıştırıldığında kullanıcı sadece o zabıt
kâtibinin görevli olduğu yerdeki, görevli olduğu mahkemede bulunan dosyaları
görebilir ve sadece bu dosyalarda bir zabıt kâtibinin gerçekleştirebileceği işlemleri
yapabilir. (Özel önemi olan yetkileri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı değil ilgili birim
verir. Örneğin teftiş yetkisini Teftiş Kurulu Başkanlığı, gizli sicil görme yetkisini
Personel Genel Müdürlüğü verir gibi.)
UYAP Bilgi Sisteminde “Loglama” mekanizması kurulmuştur.
• UYAP Bilgi Sistemini kullanan kullanıcıların sistem üzerindeki hareketleri Kullanıcı Adı, Bilgisayar Adı, Mac Adresi, P numarası, Tarih-Saat, Ekran, Değişiklik
bazında kayıt altına alınmaktadır.
Windows İşletim Sistemi kullanılmıştır. Bu sayede,
• Bilgisayarlar merkezi olarak yönetilebilmekte,
• UYAP uygulaması için gerekli olan AR dosyalarının merkezi dağıtımı yapılabilmekte,
• Kimlik doğrulama işlemi yapılabilmekte,
• Son kullanıcı bilgisayarında kullanıcı bazlı yetkilendirmesi yapılabilmekte,
• İşletim sisteminden kaynaklanabilecek sıkıntılara çabuk müdahale edilebilmekte,
• Merkezi olarak yama yönetimi yapılabilmekte,
• Active Directory (kullanıcılar, bilgisayarlar, mekânlar, yazıcılar gibi organizasyonun tüm bilgiler) yönetimi yapılabilmektedir.
Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri alınmıştır.
• Sistem üzerinde teknik destek veren kişiler haricinde tüm kullanıcılar bilgisayarlarında sınırlı kullanıcı olarak işlem yapabilmekteler.
• Her bilgisayar üzerinde temel işlemler haricinde kullanıcının işlem yapması engellenmiştir. (IP değiştirme, saat ayarlarını değiştirme v.b.)
• Her birimde yetki verilmiş olan teknik ofis elemanı sadece kendi biriminde yetkilidir. Başka bir birimde sadece sınırlı kullanıcı olarak işlem yapabilir.
• Kullanıcıların belirli aralıklar ile şifrelerini değiştirmeleri sağlanmaktadır.
• Şifre değiştirme işleminde aynı şifre kullanımı engellenmiştir.
• 3 kez hatalı şifre girilmesi durumunda kullanıcı hesabı kilitlenmekte ve yarım saat
sonra otomatik olarak açılmaktadır.
• Şifrenin hangi bilgisayar üzerinden kilitlendiği bilgisi tespit edilebilmektedir.
• Kullanıcıların kullanmakta oldukları bilgisayarlara, daha önce belirlenmiş bilgisayar isimlendirme kuralına uygun olarak isim verilmektedir. İsimlendirme kuralına
uymayan bilgisayarlar sistemden atılmaktadır.
• Bir bilgisayar etki alanından çıktıktan sonra aynı isim ile tekrar sisteme alınamamaktadır.
• Bilgisayarlara merkezi olarak güvenlik yamaları uygulanmaktadır.
• Kullanıcıların eb bro ser üzerinden yaptıkları işlemlerde kullanıcı adı ve parola
girilen ekranlar için parola ve kullanıcı adı hatırlama kapatılmıştır.
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Kullanıcıların tek bir pro y üzerinden çıkış yapmaları sağlanarak İnternet üzerinden gelen tehlikeler en aza indirilmiştir.
Kullanıcı bilgisayarlarına merkezi olarak virüs tarama programı kurulumu yapılmakta ve yine merkezi olarak haftanın belirli günlerinde tüm bilgisayar üzerinde
tarama yapılmaktadır.
Kullanıcı bilgisayarlarında bulunan virüs programları merkezi olarak güncellenmektedir.
Teknik ekip dâhil hiçbir kullanıcı başka bir birimde bulunan bir bilgisayara bağlanamamaktadır. Bunun için network seviyesinde sınırlama getirilmiştir.
Kullanıcıların merkezde sadece belirli sunuculara erişim yapması sağlanmıştır.
Erişim yapılan portlar sınırlandırılmıştır. Port bazlı güvenlik politikaları uygulanmaktadır.
Her bir hizmet kalemi için farklı bir VLAN ayarlanmıştır. VLAN lar arası erişim
ilgili VLAN’a ait güvenlik politikasına uygun olacak şekilde ayarlanmıştır.
İç ve dış tehditlere karşı farklı güvenlik sunucuları ve farklı güvenlik politikaları
uygulanmaktadır.

Şekil 4.10
UYAP Loglama
Ekranı

UYAP DIŞ GÜVENLİK SİSTEMİ

UYAP sistemi dış tehditlere karşı üstünlüğü ve etkinliği dünyaca kabul görmüş “Bilişim
Güvenliği Teknolojileri” ile korunmaktadır. Dış güvenlik kapsamında aşağıdaki güvenlik
tedbirleri mevcuttur:
• İntranet: UYAP kendi iç net ork (İnternet ağı) içinde çalışmaktadır.
• Noktadan Noktaya VPN (Virtual Private Net ork): Taşra birimleri UYAP’a İnternet üzerinden erişir ama bu erişimi kendileri için özel olarak oluşturulmuş bir tünel içinden geçerek yaptıkları için talep ettikleri veya gönderdikleri bilgileri diğer
İnternet kullanıcıları göremez.
• Fire all: İletişim trafiği Güvenlik Duvarları kontrolündedir. Tanımlanan kurallar
basit ve etkilidir: “A,B,C trafiğine izin ver, bunlar dışındakilerin hepsini yasakla!”
• DS (Saldırı Tespit Sistemi) ve PS (Saldırı Önleme Sistemi) modüllerine sahiptir.
• NAT (Net ork Address Translation): Kullanıcı ve sunucuların gerçek P’leri dışarıdan görülmüyor.
• Pro y (İçerik Denetimi): Kullanıcıların erişimi tek bir İnternet çıkışı üzerinden
olduğu için kontrolü ve denetimi kolay ve ayrıca güvenlidir.
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Merkezde ve Kullanıcılarda Anti virüs
Merkezde Saldırı Önleme Sistemi
En yeni teknoloji S ich, Router vs. donanımlar
Sayısal İmza
Acil Durum Merkezi
Şekil 4.11
Dış Güvenlik Sistemi

Firewall

Antivirüs

IPS

IDS

İçerik
Denetimi

UYAP BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)

Kurumların İnternet veya özel iletişim hatları üzerinden akan verilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılabilecek pek çok teknoloji bulunsa da yalnız teknolojik önlemlerle (anti-virüs, firewall sistemleri, kripto vb.) iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlama
imkânı yoktur. Ayrıca bilgi güvenliğini tehdit eden unsurlar sadece elektronik ortamda yapılan saldırılarla sınırlı değildir. Yangın, sel, deprem vb. doğal afetler veya kullanıcı hataları
sonucunda da bilgiler ve bilgi sistemleri tamamen ya da kısmen zarar görebilmektedir.
Vazgeçilmez ve önemli bilgi sistemlerinin korunabilmesi, iş risklerinin en aza indirgenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması ancak bütünsel yaklaşımlar ile mümkündür. Tüm
bunlardan çıkan sonuç bilgi güvenliğinin bir teknoloji sorunu olmadığı, bunun bir iş yönetimi sorunu olduğudur.
İşte bu nedenlerle “Kurumsal Bilgi Güvenliği” kavramı altında bir yönetim sistemi
oluşturma yönünde yapılan çalışmalar 1993 yılında BS 7799 standardını, 2000 yılında
SO/ EC 17799 standardını ve 2006 yılında SO/ EC 27001 standardını ortaya çıkarmıştır.
Kısaca SMS ( nformation Security Management System)/BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) olarak adlandırılan bu yeni yönetim sistemi standardı “bilgilerin” her türlü
ortamda (kâğıt üzerinde, elektronik ortamda, yazılı ve sözlü iletişimde vb.) güvenliğini
sağlamak için öngörülen yönetsel çerçeveleri oluşturur ve bilgi güvenliğini kurumsal süreçlerin bir parçası (iş anlayışı, yönetim ve kültür sorunu) hâline getirir.

ISO/IEC 27001 Standardı Kapsamı

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini yürüten Adalet Bakanlığı/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak ve bu alanda dünyaca kabul edilmiş SO/ EC
27001 standardına sahip olabilmek için 27.06.2007 tarihinde TÜBİTAK-UEKAE danışmanlığında çalışmalara başlamıştır.
SO/ EC 27001 standardı kapsamında temel olarak;
• BGYS çerçevesinde üst yönetim tarafından kurumun bilgi güvenliği politikası
oluşturulmalı ve yayımlanmalıdır.
• Bu politika kurum açısından bilgi güvenliğinin önemini ortaya koymalı, sorumlu
ve sorumlulukları belirlemeli, çalışanlarını bilgilendirmeli ve bilgi güvenliği sistemi iş ortaklarını da kapsamalıdır.
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•

Yayınlanmış bilgi güvenliği politikasına üst yönetim ve tüm çalışanların destek
vermesi, tavizsiz bir şekilde uygulaması gerekmektedir. Ayrıca iş birliğinde bulunulan tüm kişi ve kuruluşların da bu politikalara uygun davranması şarttır.

Şekil 4.12
ISO 27001 PUKO DÖNGÜSÜ

ISO 27001 PUKÖ
Döngüsü

Önlem Al
4.2.4.
İyileştirme
ve Bakım
İhtiyaç, tehdit
ve açıklar

4.2.3. İzleme ve
Gözden Geçirme
Kontrol Et

•
•
•
•

Planla
4.2.1.
BGYS’nin
Kurulması
Güvenliği
sağlanmış bilgi

4.2.2.
Gerçekleştirme ve
İşletme
Uygula

PLANLA: İlk aşama, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasıdır.
UYGULA: Kurulan “Yönetim Sistemi”nin çalıştırılması ve işletilmesidir.
KONTROL ET: İşlemekte olan sistemin sürekli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesidir.
ÖNLEM AL: Sürekli olarak izlenen ve gözden geçirilen sistemde gerekli görülen
iyileştirmelerin yapılmasıdır, devamlı değişen şartlara uygun hâlde güncel ve canlı
tutulmasıdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) gibi bir takım önlem
ve denetimlerin sağlanması gerektiği konusu tüm dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır.
BGYS’nin sağlayacağı faydalar ana hatları itibariyle şunlardır:
• Kurum çalışanlarının, kurumdan hizmet alan kişi ve kuruluşların ve iş ortaklarının,
bilgi sistemi kaynaklarını kötü amaçlı olarak kullanmalarının engellenmesini sağlamak,
• Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir risk yönetimini sağlamak,
• Her hangi bir güvenlik ihlalinin engellenecek olması nedeniyle ortaya çıkabilecek
yüksek maliyetlerden kurtulmayı sağlamak,
• İş sürekliliğini sağlamak,
• Kurum çalışanlarının güvenlik konusundaki farkındalık düzeyinin yükseltilmesi
ve önemli güvenlik konularında bilgilendirilmesini sağlamak,
• Bilgi güvenliğinin dikkate alındığını, gerekli bilgi güvenliği adımların uygulandığını ve
kontrollerin yapıldığı yani tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,
• Bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda çalışanlara ve iş ortaklarına kendilerinin güvende olduklarını hissettirmek,
• Kurumsal prestijin korunmasını ve artışını sağlamaktır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin faydalarını sayınız.

3

ISO/IEC 27001 Standardı ve UYAP

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini yürütün Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak ve bu alanda dünyaca kabul edilmiş SO/
EC 27001 standardına sahip olabilmek için Bilgi Güvenliği Şubesi bünyesinde yürütülen
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çalışmalar 25.02.2013 tarihi itibari ile sonlandırılmış ve TSE tarafından SO/ EC 27001
standardına sahip olmaya hak kazanmıştır.

UYAP Bilgi Sistemi Network Güvenlik Uygulamaları

Bu büyüklükte bir sistemde en önemli sıkıntı, merkezi kontrol ve yetkisiz erişimlerin denetlenmesi ve kontrol altında tutulmasıdır. Söz konusu kontrolün sağlanması için,
• Ana ve Yedek bağlantılar Uç birim ve Merkezde kullanılan router cihazları ile
temel olarak performans, süreklilik ve üst düzey güvenlik prensipleri esas alınarak iletişimin sağlandığı an ortamındaki trafik DMVPN (Dinamik Multipoint
VPN) yapısı içerisinde uluslararası otoritelerce kabul edilen en üst düzey yöntem
ve kripto algoritmalarıyla şifrelenmekte, özel olarak crypto authentication üretilen
özel sertifika ile sağlanmakta,
• Uç birim router cihazlarında uygulanan Access-List ler ile birim kullanıcılarının
yalnızca belirli adreslerle iletişimine izin verilmekte ve kontrolsüz erişimler engellenerek izinsiz girişimler loglanmakta,
• Aynı şekilde UYAP Sistem Merkezinde birim kullanıcılarına dair iletişim tekrar
ve detaylı olarak firewall kontrolünden geçmekte, izinsiz erişimler engellenerek
loglanmakta,
• İzinli erişimler arasında atak vb. unsurlar için tüm trafik PS kontrolünden geçerek
engellenmekte ve loglanmakta,
• Birim lokal net orkündeki iletişim ile ilgili trafik akışları düzenli olarak gözlenmekte, izinli erişimler içerisinde yer alan olumsuz hareketler tespit edilerek müdahale edilmekte,
•
os uygulanarak merkezden sağlanan servisler ve bu servisleri sunan sunuculara
dair trafik sınıflandırılmakta, sınıflandırılan her bir trafik için farklı bir policy uygulanmakta, herhangi bir servise dair trafiğin anormal seyri engellenmekte,
• Tüm Router cihazlarında güncel ve en uygun os/Firm are versiyonları kullanılmakta, bu cihazlar üzerinde güvenlik açığına neden olabilecek servisler ve tanımlamalar (CDP (Cisco Discovery Protocol), pro y-arp, redirection (Yönlendirme)
vb) kullanılmamakta,
• Router cihazlarına erişim yalnızca şifreli olarak SSH (Secure Shell/Güvenli Kabuk)
protokolü ile ve yalnızca belirli adreslere sahip kişiler tarafından sağlanmakta diğer
erişimler engellenmekte ve loglanmakta,
• Yine router cihazlarına erişim hakkı TACACS (Terminal Access Controller Access
Control System) servisi ile sağlanmakta, cihazlar üzerindeki hak ve tanımlama yetkileri kullanıcı seviyelerine göre belirlenmekte, cihazlar üzerindeki tüm işlem ve
hareketler loglanmakta,
• Yine SNMP (Simple Net ork Management Protocol - Basit Ağ Yönetim Protokolü) erişimleri yetkili ve yetkisiz seviyeler için sınıflandırılmakta, bu erişimlerin
yalnızca belirli adresler üzerinden sağlanmasına izin verilmekte, izin verilmeyen
ve engellenen tüm girişimler loglanmaktadır.

Parola Seçimi ve Kullanımı

UYAP kullanıcıları parola seçimi ve kullanımında dikkatli olmalıdır. Kullanıcıların bir bilişim sistemindeki hesaplarına yabancıların erişimini engelleyen önlemlerin başında kullanıcı
tarafından belirlenen Parola gelir. Parola kullanımı izinsiz erişim teşebbüslerini anlamsız
hâle getirir ancak hatalı kullanımı hâlinde bizzat kendisi bir güvenlik açığı oluşturur.
Bu yüzden Güvenli Parola seçimine özen gösterilmelidir. Çünkü parolalar şifre kırıcı
programlar kullanılarak kırılabileceği gibi “Sosyal Mühendislik” yöntemleriyle de kırıla-
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bilmektedir. Örneğin gelmiş geçmiş en büyük hacker olarak tanınan Kevin MITNICK
izinsiz girerek zarar verdiği ya da bilgi çaldığı sistemleri zannedildiği gibi sadece bilgisayar
başında oturarak değil çeşitli sosyal mühendislik yöntemleri kullanarak hacklemiştir.
Güvenlikte unutulmaması gereken temel kural güvenliğin gücünün “en zayıf halka”ya
bağlı olduğudur. Parola seçiminde en zayıf halka olmamak için alınması gereken tedbirleri
şöyle sıralayabiliriz;
• Parola seçimine önem verilmelidir.
• Parolanız kesinlikle “adalet” olmamalıdır.
• Parolanız kesinlikle eş, çocuk veya herhangi bir yakın akrabanın adı, doğum tarihi,
araba plakası, doğum yeri vs. gibi tahmin edilebilir bilgilerden oluşturulmamalıdır.
• Parolanız kesinlikle herhangi bir Türkçe veya yabancı dil sözlüklerinde bulunan
“anlamlı bir kelime” veya anlamlı bir kelimeden türetilmiş bir kelime veya özel isim
olmamalıdır. (Örnek: Kayserili, Kayserilimisin, Diana, Superman, Galatasaray vs.)
• Uluslararası kabul görmüş ve güvenli sayılan parola; büyük harf, küçük harf, rakam veya özel işaretlerin en az üçünün birlikte kullanıldığı ve en az 7 haneden
oluşan paroladır. (Örnek: At TuRk, K1r eH1R)
• Belirli aralıklarla mutlaka değiştirilmelidir.
• Açıklanan kurallara uygun olarak oluşturulmamış bir parolanın kötü niyetli kişilerce
ele geçirilme süresi saat ile değil dakika ve hatta saniye ile ölçülebilir bir süreçtir.
• Parola başkaları ile paylaşılmamalıdır. Parola paylaşımı ve güvenliğin sağlanması konusunda ilgili yönetmeliğin (6/a) maddesinde açıklık getirilmiş, kullanıcılar
temel kurallara uygun davranmakla sorumlu tutmuşlardır. Şöyle ki “Bütün kullanıcılar, mutlaka kendilerine ait “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”sini kullanmalıdır. Kurum
çalışanının kullanıcı adı ile yapılan işlerdeki tüm sorumluluk, kullanıcı adı kullanılan kurum çalışanına ait olacağından hiçbir kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresini başkaları ile paylaşamaz. Kendisi tarafından kullanılmakta iken çalışmaya geçici
olarak ara verdiği durumlarda da başkası tarafından kullanılmaması için gereken
önlemleri alacaktır.”

YARDIM MASASI

Adalet Bakanlığı personelinin, kişisel olarak kullanımı için düzenlenmiş portal hesabı bulunmaktadır ve Yardım Masasına ulaşmak için portal giriş şifresini yazdıktan sonra gelen
ekranda dikey olarak düzenlenmiş bulunan butonlar bulunmaktadır. Bu butonlar sıra ile
UYAP uygulamaları, UYAP1 uygulamaları ve Yardım Masası şekliyle düzenlenmiştir. Bu
ekranda bulunan Yardım Masası tıklandığı zaman açılan ekranda Ana sayfa, Olay İzleme,
Yeni Olay Talebi, Çözüm Bul ve Kullanım Butonları bulunur. İletilmek istenen bir konu
varsa bunu Yeni Olay Talebi butonunu tıklayarak yapmak mümkündür.
Şekil 4.13
Yardım Masası Ekranı
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Yardım Masasının Görevleri
•

•
•
•

•
•
•

Ulusal Yargı Ağının Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerde yaygınlaşmasıyla birlikte meydana gelen sorunlarda kullanıcının her zaman yanında olmak,
Kullanıcının karşılaştığı ve tek başına çözemediği durumlarda her zaman arayacağı bir pozisyonda bulunmak.
Sistemdeki tüm kullanıcıların (e-posta sorunu, şifre verme/silme/değiştirme/.)
teknik sorunlarını çözmek.
Gelen bu talepler değerlendirilerek kullanıcıya ulaşma imkânı varsa telefonla bilgi
vermek gerekli ise Türk Telekom (Avea) kurumsal hattı bulunan yerler aranarak
konu hakkında açıklayıcı bilgi verilir, eğer Türk Telekom (Avea) hatlı telefon bildirilmemişse, gelen talebe uygun olarak üretilen çözüm yine Spectra üzerinden
kullanıcıya iletmek.
Telefonla gelen çağrıları karşılamak, arayan kişilere sistemle ilgili bilgilendirme
yapmak.
UYAP sistemine yönelik olarak gelen öneri ve istekler yine ilgili Uygulama ve Geliştirme Şubesi personeline aktarmak.
Yardım Masasına telefonla gelen uygulama ile ilgili taleplerde kullanıcıya gerekli
bilgiyi vermek ve sorunu en kısa sürede çözmek. Bunun yanında bundan sonraki
sorunlarının çözümü için yardım masasını kullanması ve buradan talebini takip
etmesi hususunda bilgi vermektir.

Yardım Masasının Hedefleri
•

•

•

UYAP yaygınlaştırma çalışmalarının sonuna gelinmesi ile birlikte Yardım Masası
faaliyetlerinin taşra birimlerinde görevlendirilen uzman kullanıcılar yardımıyla
yürütülmesi amacıyla taşra yardım masası birimlerinin kurulması ve bakanlık yardım masasının şubesi olarak görev yapmasının sağlanması.
Spectra programının taşrada görevlendirilmiş bulunan uzman kullanıcıların da
kullanımına açılması için gerekli altyapı ve program güncelleştirilmesinin yapılması.
Kullanıcıların yardım masasını daha etkin kullanımının sağlanmasıdır.

Yardım Masasının Kullanımı / Yeni Hata Talebi
Şekil 4.14
Yardım Masası Ekranı
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•
•

•
•

•

•

Eğer yeni bir olay bildirilecekse “Yeni Olay Talebi” tıklanır.
Öncelikle olayın özeti yazılır. Daha sonra olay ve talep ayrıntılı bir şekilde yazılır,
kullanıcının birden fazla yetkisi ve görevi mevcutsa birim butonuna basılarak uygun birim seçilir, görev butona basılarak görevi seçilir. Erişim telefonu yazılır ve
kaydet düğmesine basılır.
Kaydet düğmesine basılması ile birlikte talep, yardım masasına düşer, talep no’su
alır, kullanıcı talebini bu numara üzerinden takip eder.
Yardım Masasına gönderilen talepten sonra kullanıcı bu talebin durumunu görmek için olay izleme butonunu tıklar, gelen yeni ekranda “Açık Olaylar”, “Çözülmüş Olaylar” ve “ Geçmiş Olaylar” yer alır. Olayın akıbetini görmek için Olay
İzlemeye tıklanır.
Karşımıza olayın hangi aşamada olduğunu gösteren bir ekran açılır. Bu ekranda
olayın açılış tarihi, olayı açan, olayın durumunu ve kategorisini gösteren bir şablon
gelir. Eğer talebiniz işleme alınmamış ve Yardım Masası havuzunda bekliyor ise
olayın durumu “Açık” olarak gözükür.
Eğer talep işleme alınmış ve henüz bir çözüm yok ise bu sefer olayın durumu
“Atandı” olarak gözükür.

Şekil 4.15
Açık Olaylar Ekranı

•

•
•

Gönderilmiş olan olayın içeriğini görmek için, Mouse ile olayın üzerine gelinir
ve bu durumda olay açık mavi bir renk ayır ve Mouse ile üzerine çift tıklanır, çift
tıklanan olay açılır,
Açılan bu ekranda kullanıcının yardım masasına göndermiş olduğu talep görünür,
henüz bir çözümü olmadığından dolayı, çözüm kısmı boştur.
Olay izlemeye basıldığında daha önce açık olaylarda gözüken talebe bir çözüm
üretilmiş ise olay bu kez de “Çözülmüş Olaylar” kısmında gözükür.
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•

Olayın içeriğini görmek için yine Mouse ile üzerine gelinir ve çift tıklanır, açılan
ekranda kullanıcının yapmış olduğu talep gözükür ve olayın çözümünü görmek
için; ekranda yer alan Çözüm kısmına tıklanır.
Şekil 4.16
Olay İzleme Ekranı

•
•

Çözüm kısmının içinde kullanıcının talebine göre yardım masasından yapılan çözüm önerisi gözükmektedir.
Eğer yardım masası tarafından çözüm olarak gönderilen yazı içeriği talebi karşılıyor ise ekranda gözüken Kapat butonuna basılır.
Şekil 4.17
Olay İzleme Ekranı-2

•

Kapat butonuna basılması sonucu olay kapatılmış olur ve “Geçmiş Olaylara” bakıldığında bu olayı görmek mümkündür.
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Şekil 4.18

Geçmiş Olaylar Ekranı

•

Gelen yanıt sonucu talep karşılanmıyor ya da silme talebi yerine getirilmiş olarak
döndüğü hâlde sorun çözülmemişse ekranda gözüken Çözülmedi butonuna basılır, gelen ekrana sorunun devam ettiği ve tekrar değerlendirilmesi gerektiği şekliyle
talep yazılır ve Kaydet düğmesine basılır, olay tekrar Yardım Masasına gönderilir
ve yeniden yardım masasına gönderilir.

Ekran Görüntüsü Ekleme
Yapılan işlemler sırasında meydana gelen hatalarda bazen anlatılan olayların ekran görüntüleri ile desteklenmesi gerektiği durumlarda ekran görüntüsünün yardım masasına
gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda öncelikle ekran görüntüsünü almak gerekmektedir. Bunun için klavyenin PrintScreen tuşuna basılarak görüntü alınır, masaüstünde ya
da başka bir klasörde bir dosya oluşturulur ve Ctrl V tuşuna ya da Mouse ile yapıştır
yapılarak görüntü boş olan ord sayfasına yapıştırılır gerekli eklemeler yapılır ya da yazılması gerekli notlar yazılır ve kaydedilir.
Bu hazırladığımız ekran görüntüsünü eklemek için yeni olay talebinin alt kısmında yer
alan Dosya Ekle butonu tıklanır. Açılan ekranda yapılacak eklemenin kayıtlı bulunduğu
dosyayı bulmak için Gözat denir.
Ekranda Dosya seç kutucuğu açılır ve buradan ekran görüntüsünün kayıtlı bulunduğu
dosya seçilir. Böylelikle dosya seçilmiş bulunan ve Dosya Ekle tuşuna bastığımız zaman
dosya yardım masasına gönderilecek olan talebe eklenmiş olur.
Şekil 4.19
Yardım Masası Ekran
Görüntüsü Ekleme
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Yardım masası taleplerine ekran görüntüsü nasıl eklenir?

Yardım Masası Operatörlerinin Yardım Taleplerini Değerlendirmesi

4

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanıcılara destek olmak üzere kullanılan Yardım Masası Yazılımına Spectra denir. Spectra programına ulaşmak için “ nternet E plorer” açmamız gerekmektedir. Açılan E plorer’ın adres kısmına hdesk’ yazılır ve enter
tuşuna basılır. Açılan yeni ekran yardım masası (Spectra ) programına giriş ekranıdır.
• Kullanıcı adı ve şifresi yazılarak giriş tuşuna basılıp sisteme bağlanmış olunur.
Şekil 4.20
Yardım Masası Giriş
Ekranı

•

Açılan yeni ekranda çalışma sayfaları gözükmektedir. Bu kısımdan hangi çalışma
sayfasına geçmek istiyorsak o şemanın üzerine tıklanır. Kullanıcılar tarafından açılan olayları görmek için İzleme ekranına girilmelidir.
Şekil 4.21
Yardım Masası Ekranı

Yardım Masasına kullanıcı tarafından gönderilen talepler, kullanıcının kendi ekranında kaydet düğmesine basması sonrasında Spectra havuzuna düşer.
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Şekil 4.22

Dağıtılacak Olaylar
Ekranı

•
•

•
•

Spectra “Üzerinizdeki Olaylar”, “Grubunuzdaki Olaylar”, “Dağıtılacak Olaylar”, “İş
Yükleri”, “Mesajlar” ve Sonraki Dağıtım” olarak gözükmektedir.
Bu başlıklardan dağıtılacak Olaylar sekmesine tıklandığında, kullanıcılar tarafından açılmış ve henüz yardım masasında çalışanlar tarafından çözülmemiş ya da
üzerine alınmamış tüm talepler gözükür.
Açılan bu talepleri görebilmek için bakmak istediğiniz talebin üzerine gelinir ve
üzerinde çift tıklanır.
Açılan yeni ekranda gönderilen talep, talebi gönderen kişi bilgileri gözükür.

Şekil 4.23
Olay Güncelleme
Ekranı

•

Ekranda gözüken talep yardım masasında görevli ilgili kişi tarafında değerlendirilir ve gerekli çözüm öneresi yazılır.
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•

Eğer kullanıcının ulaşılabilecek bir telefon numarası varsa telefonda görüşülür ve
bilgi verilir. Kullanıcıların ayrıntılı iletişim bilgileri Kontak Bölümünde görülebilir.
Bu nedenle Yardım Masasına girişlerde doğru bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
• Çözüm kısmına gerekli çözüm önerisi yazılır ve Çöz Kaydet düğmesine basılır.
• Çöz Kaydet yapıldıktan sonra, yetkili yardım masası personeli tarafından yazılan
çözüm önerisi aynı anda kullanıcının çözülmüş olaylar ekranına düşer ve kullanıcı
bu çözüm önerisine göre Kapat’a basarak işlem yapar. Çözüm yeterli gelmemişse
tekrar operatörlere yönlendirme yapılmaktadır.
Yardım Masası ekibi teknik sorunlarla ilgili problemleri teknik ofis elamanlarına yönlendirmektedir. Bu aşamada adliyelerdeki tüm alt birimlerden gelen teknik sorunların öncelikle bulunan adliyedeki Bilgi İşlemleri birimlerine bildirilmesi gerekmektedir. Bunlar
teknik ofis elemanları tarafından süzüldükten sonra Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığına ulaşmalıdır. Teknik olmayan uygulamadan kaynaklı sorunlarda da spectra
kullanılmalıdır.
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Özet
Günümüzde İnternet’in yaygınlaşması ve kullanımının artması ile İnternet üzerinden kritik olan verilerin dolaşması
güvenlik teknolojilerinin önemini arttırmıştır. Günümüz “dijital ekonomi” dünyasında, bilgiye sürekli erişimi sağlamak
ve bu bilginin son kullanıcıya kadar bozulmadan, değişikliğe
uğramadan ve başkaları tarafından ele geçirilmeden güvenli bir şekilde sunulması giderek bir seçim değil zorunluluk
hâlini almıştır. Dolayısı ile UYAP’ta ve tüm dünyada yaygın
bir yaklaşımla bilgi güvenliği konusunda aşağıdaki kavramlar öne çıkmıştır.
• Gizlilik (confidentiality)
• Bütünlük(integrity)
• Erişilebilirlik (availability)
Bu kavramları UYAP’ın sistem güvenliği özellikleriyle birlikte şu şekilde açıklayabiliriz.
Teşhis ve Doğrulama: Sistem, UYAP sistemine bağlanan her
kullanıcıya teşhis ederek kullanıcı bazında kayıt tutabilme
yeteneğine sahiptir. Bunun için her kullanıcının herhangi
bir işlem yapmadan önce sisteme kendisini tanıtması zorunlu kılınarak kullanıcının kimliği ile kullanıcının kaydını
tutabilmekte, bütün işlemlerini birbirine ilişkilendirebilecek
kabiliyettedir.
Kayıt Edilebilirlik: Sistem, kayıt edilebilir olayların kayıtlarının yaratılmasını, idamesini, analiz edilmesini sağlamaktadır ve yetkisiz değiştirme, erişim ve silmeye karşı korunmasını sağlayacak kabiliyettedir. Denetim kayıtları ve diğer
bilgiler arasında ayrım sağlamakta, denetim kaydı verilerine
sadece sistem yöneticisinin erişebilmesini sağlamakta ve
izinsiz erişimlerden korumaktadır. Kayıt işlemlerinin ve denetim kaydı verisinin normal kullanıcılar tarafından değiştirilebilmesini ve silinmesini engellemekte, seçilen bir veya
birden fazla kişinin eylemleri ile ilgili kayıtların kişi bazında
tutulmasını sağlamaktadır.
Verilerin Bütünlüğü: Sistem, sayısal imza ve mesaj özeti
mekanizmalarını kullanarak kritik bilgilerin izinsiz değiştirildiği ve silindiği zaman bunu tespit etmekte, virüs gibi
izinsiz olarak sistemdeki verileri değiştirip, silinebilen zararlı
kodları tespit edip yok edecek kabiliyette tasarlanmıştır. Açık
Anahtar Altyapısı ve Elektronik İmza Servisleri: Sistem,
sayısal imza ve kimlik doğrulama servislerini desteklemek
üzere kurulmuş olan Açık Anahtar Altyapısı (örneğin; kullanıcı anahtarlarının ve sertifikalarının yaratılması, güncellenmesi, iptal edilmesi) için sertifikasyon yetkilisi yazılımı ile
Açık Anahtar Altyapısı istemci yazılımlarını kullanmaktadır.
Emniyetli Mesaj ve Doküman Servisi: Sistem, belirlenmiş
kullanıcılar ve uygulamalar için emniyetli mesaj servisini
sağlamakta, belirlenmiş kullanıcılar tarafından gönderilen

mesajların veya hazırlanan dokümanların içeriğinin yazılım
olarak şifrelenmesini temin etmektedir. Sistem belirlenmiş
kullanıcılar tarafından gönderilen mesajların veya hazırlanan dokümanların sahibinin kimliğinin doğrulanması için
sayısal olarak imzalanmasını, mesajın ya da dokümanın sayısal imzanın doğrulanarak mesaj veya doküman sahibinin
kim olduğunun teşhisini ve doğruluğunun kanıtlanmasını
sağlamaktadır.
Kurumların İnternet veya özel iletişim hatları üzerinden
akan verilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılabilecek pek çok teknoloji bulunsa da yalnız teknolojik önlemlerle (anti-virüs, firewall sistemleri, kripto vb.) iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlama imkânı yoktur. Ayrıca bilgi
güvenliğini tehdit eden unsurlar sadece elektronik ortamda
yapılan saldırılarla sınırlı değildir. Yangın, sel, deprem v.b.
doğal afetler veya kullanıcı hataları sonucunda da bilgiler ve
bilgi sistemleri tamamen ya da kısmen zarar görebilmektedir.
Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve
iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı
sıra BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) gibi bir takım
önlem ve denetimlerin sağlanması gerektiği konusu tüm
dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır.
Bilgi teknolojilerinin kullanıldığı bütün sistemlerde olduğu
gibi Ulusal Yargı Ağı Projesinin de (UYAP) başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının ve karşılaştıkları sorunların zamanında çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.Bu sebeple Yardım Masası
Yazılımı geliştirilmiştir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliği konusunda tüm
dünyada yaygın bir yaklaşımla öne çıkan kavramlardan biridir?
a. Şe aflık
b. Dürüstlük
c. Erdemli olmak
d. Açıklayıcılık
e. Gizlilik

6. Uyap Bilgi Sistemleri güvenliğinin sağlanabilmesi için
aşağıdaki uygulamalardan hangisi kullanılmaz ?
a. Kripto
b. Firewall
c. IPS
d. SSH(Secure Shell)
e. Anti-virüs

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin kullanılabilmesi
için gerekli olan ön şartlardan biridir?
a. Adalet Bakanlığından onay almak
b. Bilgi İşlem Dairesinden kullanıcı adı ve parola almak
c. Uygulama yazılımı için değiştirilmek üzere bir parola
almamak
d. Adliyede çalışıyor olmak
e. Güvenlik taramasından geçmek

7. Adalet Bakanlığının Portal Girişi ekranında bulunan
’Yardım Masası’’ ekranında aşağıdaki pencerelerden hangisi
bulunmaz?
a. Olay İzleme
b. Yeni Olay Takibi
c. Çözüm Bul
d. Kullanım Butonları
e. Bildirim

3. UYAP bilgi sistemini kullanan kullanıcıların sistem üzerindeki hareketlerinin Kullanıcı Adı, Bilgisayar Adı, Mac Adresi, P numarası, Tarih-Saat, Ekran, Değişiklik bazında kayıt
altına alınmasına ne ad verilir?
a. Şifreleme
b. Kaydetme
c. Logloma
d. Silme
e. Araştırma

8. Yardım Masasına gönderilen talepten sonra kullanıcı bu
talebin durumunu görmek için aşağıdaki butonlardan hangisine tıklar?
a. Olay İzle
b. Açık Olayları İzle
c. Çözülmüş Olayları İzle
d. Olay Takibini İzle
e. Spectrayı İzle

4. Aşağıdakilerden hangisi dış güvenlik sistemi için koruma sağlamaz?
a. Merkezde güvenlik duvarı
b. Sayısal İmza
c. Saldırı Tespit Sistemi(IDS)
d. Pro y
e. Gerçek İmza
5. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminin faydalarından biri değildir?
a. Kurum çalışanlarının, kurumdan hizmet alan kişi ve
kuruluşların ve iş ortaklarının, bilgi sistemi kaynaklarını kötü amaçlı olarak kullanmalarının engellenmesini sağlamak
b. Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir risk yönetimini sağlamak
c. Adalet Bakanlığının Savcı ve Hâkimler üzerindeki
denetimini kolaylaştırmaktadır
d. İş sürekliliğini sağlamak
e. Kurum çalışanlarının güvenlik konusundaki farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve önemli güvenlik konularında bilgilendirilmesini sağlamak

9. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Kullanıcılara destek olmak üzere kullanılan Yardım Masası Yazılımına ne ad
verilir?
a. Spectra
b. Firewall
c. Kripto
d. Logloma
e. İntranet
10. Aşağıdakilerden hangisi yardım masasının görevlerinden biri değildir?
a. Ulusal Yargı Ağının Adalet Bakanlığına bağlı tüm
birimlerde yaygınlaşmasıyla birlikte meydana gelen
sorunlarda kullanıcının her zaman yanında olmak
b. Kullanıcının karşılaştığı ve tek başına çözemediği
durumlarda her zaman arayacağı bir pozisyonda
bulunmak
c. Sistemdeki tüm kullanıcıların (e-posta sorunu, şifre
verme/silme/değiştirme/.) teknik sorunlarını çözmek
d. Telefonla gelen çağrıları karşılamak, arayan kişilere
sistemle ilgili bilgilendirme yapmak
e. Adalet Bakanlığı için sistem içerisindeki yazışmaları
kaydetmek, dinlemek vb işlemler yapmak
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. d

Sıra Sizde 1
Bilgi güvenliği, kişiye ait olan bilginin başkasının eline geçmemesini sağlamaktır. Bilginin güvenliği “gizlilik”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” olarak isimlendirilen üç ana unsurdan
oluşmaktadır. Bu 3 ana unsurdan herhangi biri zarar görürse
güvenlik zafiyeti oluşur.
Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesidir.
Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesidir.
Erişilebilirlik: Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce ulaşılabilir
ve kullanılabilir durumda olmasıdır.

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

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Güvenliği Yaklaşımları”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Uyap İç Güvenlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise ’Uyap İç Güvenlik” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dış Güvenlik Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Sistemi Yönetimi Güvenliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yardım Masası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Olay İzleme ” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yardım Masası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yardım Masası Görevleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Başka hiçbir kamu kurumunda olmayan bir birimdir. Dışarıdan veya içeriden gelebilecek siber tehditlerin önlenebilmesini sağlamak amacıyla UYAP Bilişim Sistemi açıklarını
araştırmak ve kapatılmasını sağlamaktan sorumludur.
UYAP Bilgi Sistemi merkezi yapıda çalışmaktadır. Bu şekilde
tüm güvenlik çözümleri tek bir merkez üzerinde odaklanmıştır.
UYAP Bilgi Sistemi kendisine ait müstakil bir binada hizmet
vermektedir. Bina özel güvenlik alanı olarak ilan edilmiş ve
7/24 güvenlik elemanlarınca korunmaktadır.
UYAP Bilgi Sistemleri içerisinde iç ve dış tehditlere karşı
dünyaca kabul görmüş “Bilişim Güvenliği Teknolojileri” ile
korunmaktadır.
Her bir sistem kendisi içerisinde ayrıca daha önce belirlenen
güvenlik politikalarına uygun olarak konfigüre edilmiştir.
UYAP Bilgi sistemlerinde N katmanlı yetkilendirme yapılmaktadır. Yetkilendirme işlemi kullanıcıların kullandıkları
bilgisayarlardan başlayarak UYAP içerisinde erişim yapılan
dosyalara kadar uzanmaktadır. UYAP Bilgi sistemi içerisinde
bulunan bilgisayarlar ve kullanıcılar Aktif Dizin içerisinde
tanımlanmıştır.
Sıra Sizde 3
• Kurum çalışanlarının, kurumdan hizmet alan kişi ve
kuruluşların ve iş ortaklarının, bilgi sistemi kaynaklarını kötü amaçlı olarak kullanmalarının engellenmesini sağlamak,
• Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir risk yönetimini sağlamak,
• Her hangi bir güvenlik ihlalinin engellenecek olması nedeniyle ortaya çıkabilecek yüksek maliyetlerden
kurtulmayı sağlamak,
• İş sürekliliğini sağlamak,
• Kurum çalışanlarının güvenlik konusundaki farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve önemli güvenlik konularında bilgilendirilmesini sağlamak,
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Yararlanılan Kaynaklar
•

•

•

Bilgi güvenliğinin dikkate alındığını, gerekli bilgi güvenliği adımların uygulandığını ve kontrollerin yapıldığı yani tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,
Bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda çalışanlara ve iş ortaklarına kendilerinin güvende olduklarını hissettirmek,
Kurumsal prestijin korunmasını ve artışını sağlamaktır.

Sıra Sizde 4
Yapılan işlemler sırasında meydana gelen hatalarda bazen
anlatılan olayların ekran görüntüleri ile desteklenmesi gerektiği durumlarda ekran görüntüsünün yardım masasına
gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda öncelikle ekran
görüntüsünü almak gerekmektedir. Bunun için klavyenin
PrintScreen tuşuna basılarak görüntü alınır, masaüstünde ya
da başka bir klasörde bir dosya oluşturulur ve Ctrl V tuşuna ya da Mouse ile yapıştır yapılarak görüntü boş olan ord
sayfasına yapıştırılır gerekli eklemeler yapılır ya da yazılması
gerekli notlar yazılır ve kaydedilir.
Bu hazırladığımız ekran görüntüsünü eklemek için, yeni olay
talebinin alt kısmında yer alan Dosya Ekle butonu tıklanır.
Açılan ekranda yapılacak eklemenin kayıtlı bulunduğu dosyayı bulmak için Gözat denir.
Ekranda Dosya seç kutucuğu açılır ve buradan ekran görüntüsünün kayıtlı bulunduğu dosya seçilir. Böylelikle dosya seçilmiş bulunan ve Dosya Ekle tuşuna bastığımız zaman, dosya yardım masasına gönderilecek olan talebe eklenmiş olur.
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Vatandaş Bilgi Sistemini temel düzeyde kullanabilecek,
UYAP Bilgi Sistemlerini açıklayabilecek,
UYAP Uzaktan Eğitim ve içeriklerinden yararlanabilecek,
UYAP Mevzuat programını kullanabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• atan aş il i Sistemi
• vukat il i Sistemi
• SMS il i Sistemi
•
Y Mevzuat

• zaktan E itim
• Sistem
• e Satış

İçindekiler
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UYAP Bilgi Sistemleri (Portallar)

•
•
•
•
•
•
•
•

VATA AŞ BİL İ SİSTEMİ
AVUKAT BİL İ SİSTEMİ
UYA SMS BİL İ SİSTEMİ
KURUMSAL BİL İ SİSTEMİ
BİLİRKİŞİ BİL İ SİSTEMİ
E SATIŞ RTALI
UYA MEVZUAT BİL İ BA KASI
UZAKTA EĞİTİM

UYAP Bilgi Sistemleri
(Portallar)
VATANDAŞ BİLGİ SİSTEMİ

Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde vatandaşların elektronik ortamda takip etmek üzere Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.
UYAP’ta vatandaşların yargıya daha hızlı erişmeleri ve yargı hizmetlerinden en iyi
şekilde yararlanmaları hedefiyle Vatandaş Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Vatandaşlar İnternet üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza, mobil imza ve e-Devlet üzerinden dört seçenekle UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak; Türkiye genelindeki tüm davalarına ait bilgileri
takip edebilmektedirler. Vatandaşlar; https://vatandas.uyap.gov.tr/index.html adresinden;
e-İmza ya da mobil imzası olmayan vatandaşlar ise UYAP Vatandaş Portalı üzerinden
sadece e-Devlet şifresini kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde
görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (dava konusunu, değerini,
taraflarını, aşamasını, duruşma günlerini, dosyanın Yargıtay’dan dönüp dönmediğini gibi)
görebilmektedirler.

Faydaları

Vatandaş Bilgi Sistemi sayesinde dosyalarındaki gelişmelerden vatandaşlar en kısa zamanda haberdar olmakta, fiziki ortamda incelenen dosyanın içerisinde bulunan tüm evrakların içeriğini, safahat bilgilerini ayrıntılarıyla inceleyebilmektedirler.
Açacakları dava ve değişik iş davaları için ödeyecekleri harç bedellerini hesaplayabilmektedirler. Yargı birimlerinin telefon ve faks numaralarına ulaşabilmektedirler. Yargıtay ve Danıştay’da bulunan dosyalarının ne durumda olduğunu sorgulayabilmektedirler.
e-İmza ya da mobil imzası olmayan vatandaşlar ise UYAP Vatandaş Portalı üzerinden
sadece e-Devlet şifresi kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyaları ile dosyada oluşan işlemlerin safahat bilgilerini (dava konusunu, dosyanın durumu, taraflarını, davanın aşamasını, duruşma gününü, dosyanın
Yargıtay’dan dönüp dönmediğini gibi) görebilmektedirler. Ancak bu sistemde kişisel veri
güvenliği açısından evrakların içeriği görüntülenmemektedir.
Tarafınıza gönderilen evrakların adli birimlerden gönderilip gönderilmediğinin teyidi için evrak doğrulama menüsü ile mahkemelerce yazılan elektronik ilanlar, Yargıtay ve
Danıştay’da bulunan dosyaların durumu ile davalardan anında haberdar olabilmek için
SMS aboneliği menüleri bulunmaktadır.
Vatandaşlar,
• Tüm dosyalarını sorgulayabilir.
• Hukuk davaları açabilir.
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• Evrak doğrulama yapabilir.
• Duruşmaları takip edebilir.
• Telefon no sorgulayabilir.
• Safahat sorgulayabilir.
UYAP kapsamında bulunan Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) ile İnternet üzerinden (https://vatandas.uyap.gov.tr) vatandaşlara da on-line yargı hizmeti sunulmaktadır.
Vatandaşlar İnternet aracılığıyla T.C kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında
adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının konusunu, suçun adını,
taraflarını, duruşma tarihini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, kararın kabul veya red,
mahkûmiyet veya beraat olup olmadığını ve dosyanın Yargıtay’dan dönüp dönmediği gibi
belli başlı safahat bilgilerini görebilmektedirler.
Ancak bu sistemde bilgi güvenliği bakımından vatandaşlara dosyadaki hiçbir belge
açılmamaktadır. İşte bu nedenle, vatandaşların avukatlarda olduğu gibi İnternet üzerinden e-İmza ya da mobil imza ile UYAP Vatandaş Portalı’na bağlanarak yeni dava dosyası
açabilmeleri, harç ödeyebilmeleri, yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarını ayrıntılarıyla inceleyebilmeleri, dava dosyalarına evrak katabilmeleri ve bu dosyalardan suret
alabilmeleri için UYAP Vatandaş Portalı’na e-İmza ve mobil imza ile erişim çalışmaları
tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmış, ayrıca e-Devlet kapısı ile de entegrasyonu sağlanmıştır.

Kullanımı ve Kapsamı

E-İmza http://
.tk.gov.tr/bilgi teknolojileri/elektronik imza/eshs.php adresinde bildirilen şirketlerin birinden temin edildikten sonra; https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandasportal-/index.html adresinden Vatandaş Portal giriş sayfasına bağlandıktan sonra; Vatandaş Portal’a dört farklı şekilde (İmzasız, e-İmza, m-İmza ve e-Devlet bölümlerinden) giriş
yapılabilir.
UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:
• Temel dosya bilgileri,
• Dosyanın tarafları,
• Hangi aşamada olduğu,
• Duruşma günleri,
• İcraya konu miktar

Dava Takibi

UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:
• Vatandaş bilgi sistemine http://vatandas.UYAP.gov.tr eb adresinden girilerek
başlıktaki UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının hemen altında sıralanmış bulunan Adli Yargı, İdari Yargı, İcra linklerinden hangi yargı sistemindeki dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olanı tıklanır.
• Güvenlik kontrolü ekranındaki resimde görülen karakterler yazılarak onaylanır.
• Dava dosyasının bulunduğu İl ve Adliye listelerden seçilerek Tamam butonu tıklanır.
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Şekil 5.1

Dava Dosyasının
Bulunduğu İl ve
Adliye Seçim Ekranı

•
•

Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir. T.C. Kimlik Numarası alanına taraf kendi T.C. kimlik numarası yazar ve Tamam butonu tıklanır.
Böylece taraf olan vatandaş; dosyanın numarasını, dava açılış tarihini, dava türünü, duruşma günü ve saatini, dosya karara çıkmış ise karar sonucunu, dosyanın
taraflarını öğrenmiş olur.
Şekil 5.2

UYAP PORTALLAR
Elektronik
ortamda
dosya
inceleme ve
dilekçe sunma
imkânı
VATANDAŞLAR

Elektronik
ortamda
dosya
inceleme,
dava açma
ve dilekçe
sunma ve
dava masrafı
yatırma
imkânı

KURUM & ŞİRKETLER

UYAP Portallar
Dosyaları
inceleme ve
avukatlarının
performansını
değerlendirme
imkânı

Elektronik
ortamda
dosyaları
alma ve
raporlarını
gönderme
AVUKATLAR

Vatandaş Bilgi Sistemi hakkında kısaca bilgi veriniz.

BİLİRKİŞİLER

1
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AVUKAT BİLGİ SİSTEMİ

Avukat Portal Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) ile avukatlara, İnternet üzerinden on-line yargı
hizmeti sunulmaktadır. Avukatlar, İnternet üzerinden, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti
bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay
alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte, dosyalarındaki taraflarla ilgili
UYAP entegrasyonu kapsamındaki verilere (nüfus kaydı, SGK kaydı, araç trafik tescil kayıtları gibi) ulaşabilmekte, elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte,
yeni dava dosyası açabilmekte, on-line harç ve masraf ödeyebilmektedirler.
Avukat Bilgi Sistemi’nin Faydaları
• Avukat Portal Bilgi Sistemi sayesinde avukatlar vekâleti bulunan dava dosyalarındaki gelişmelerden en kısa zamanda haberdar olmakta, duruşmaya girme dışında adeta tüm işlerini bürolarından yapabilmekte ve dosyalarını bir bütün hâlinde
takip edebilmektedirler. Bunun sonucu olarak avukatların, dosyalarının takibi ve
bilgi toplamak için sık sık adliyelere gitme, özel program kullanma gibi ihtiyaçları
kalmadığından, bunlar için harcadıkları emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve
benzeri masraflardan tasarruf sağlamaları mümkün olmaktadır.
• Diğer yandan, avukatların dosyalarıyla ilgili işlem ve incelemelerini sistem üzerinden yapmaları sonucunda; yargı çalışanları, harcadıkları emek ve zamandan tasarruf
sağlamakta, bu işler için harcadıkları emek ve mesailerini asıl işlerine ayırabilmekte,
adliyelerdeki kalabalık bir nebze de olsa azalmakta, yargı çalışanları için daha sakin
ve daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşmaktadır. Avukat Portalı, dosyalarla ilgili
olarak UYAP Bilişim Sisteminde yapılan ve kaydedilen işlemlerle ilgili bilgilere avukatların anında erişimini sağladığından şeffaflık ve denetim işlevi de görmektedir.
UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemine avukatlar; bağlı bulundukları Adalet Komisyonuna kayıtlarını yaptırdıktan ve Barolar Birliğinden Baro Kart aldıktan sonra e-İmza veya
m-imza ile https://avukat.uyap.gov.tr/avukatportal/index.html adresinden giriş yapabilmektedirler. Sadece evrak takibi yapmak isteyen avukatlar için m-imza yeterli iken evrak
imzalama ve mahkemeye evrak gönderme işlemleri için avukatların e-İmza’ya sahip olmaları gerekmektedir.
UYAP Avukat Portal Bilgi Sisteminden veya http://
.uyap.gov.tr/destek/uzaktanegitim-/avukatportalegitim/ adresinden erişilebilen UYAP Avukat Portal ekranlarının
kullanımını sesli, görüntülü ve uygulamalı olarak anlatan Avukat Portal Uzaktan Eğitimi
hizmete sunulmaktadır.

UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ
Şekil 5.3
UYAP SMS Bilgi
Sistemi

Dava bilgileri de dâhil olmak üzere UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi bilgilerle ilgili uyarı, bilgi, veri ve duyuruların,
kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara
sunulabilmesidir.
Adalet Bakanlığı, mahkeme kararlarının ve diğer adli işlemlerin SMS yoluyla
ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi
için TÜRK TELEKOM (AVEA), VODAFONE ve TURKCELL’le iş birliği protokolü
imzalamıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin
(UYAP) mobil ayağını teşkil eden UYAP
SMS Bilgi Sistemi’yle avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması,
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duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedir.
UYAP SMS Bilgi Sistemi; adli ve idari mahkemeler ve icra daireleri gibi birimlerce
gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM Operatörleri
aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını amaçlıyor. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları üzerinden işlemlerini onayladıkları
anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS gönderilmektedir.
1 Nisan 2008 tarihinde hizmete giren sistem, avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman,
emek ve masrafı ortadan kaldırmaktadır. UYAP SMS Bilgi Sistemi ile adli işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi, bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi,
tarafların UYAP sistemindeki dosyalarında yapılan işlemlerden anında haberdar edilmesi,
tebligat sürecinin kısaltılması ile tebligat ve kırtasiye giderinin azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca sistemin yaygın bir şekilde uygulanmasıyla adliyelerdeki iş yükünün azalması,
işlemlerin hızlanması ve uygulamada şeffaflığın sağlanması beklenmektedir.
Avukatlar ve vatandaşlar sistemden aşağıdaki şekilde yararlanabilmekteler:
• UYAP üzerinden onay süreci tamamlanan ve gönderilmesi uygun görülen işlemlere ilişkin veriler belirlenen içerikle kullanıcıların cep telefonlarına SMS yolu ile
iletilmektedir.
• Sistem İlk Bilgilendirme SMS’i ile avukat ve vatandaşlara vekili ya da tarafı oldukları davayla ilgili ilk işlem hakkında somut bilgiler veren mesajlar göndermektedir. Örneğin; “Ankara 28. İcra Müdürlüğünde 2008/15 sayılı dosyasına taraf olarak
eklendiniz.” veya “İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2008/5 esas sayılı dosyasında YD
kararı verilmiştir.” şeklindeki bir mesajla ilgili kişiye bilgi verilmektedir. Bu İlk Bilgilendirme SMS’inden ücret alınmamaktadır.
• Kullanıcılar, dilerlerse anlık sorgulama ile istedikleri bilgilere ulaşabilmekte ya da
sisteme kaydolarak (abonelik sistemi) dosyalarında yeni bir işlem yapıldığında bu
işlem hakkındaki SMS’nin kendilerine gelmesini sağlayabilmekteler.
• Avukat ve vatandaşlar Anlık Sorgulama ile herhangi bir abonelik söz konusu olmaksızın, öğrenmek istedikleri dava ya da işlemle ilgili kısa mesajı 4060’a göndererek, sistem tarafından kendilerine gönderilen cevap SMS’i ile bilgi alabilmekteler.
Bu durumda ilgili oldukları dava ya da işlemle ilgili bilgiler abonelik söz konusu
olmadığı için ancak sorgulama yaptıkça kendilerine gönderilebilmektedir. Bilgi
almak için sisteme gönderilen kısa mesaj içeriklerine, Adalet Bakanlığı eb sayfasından ( http://
.sms.uyap.gov.tr/icerikler.htm ) ulaşılabilmektedir.
• Kayıtlı Sorgulama ile sisteme kayıt yaptıran avukat ve vatandaşlara ilgili oldukları
dava ya da işlemlerle ilgili süreçler hakkında SMS yolu ile sürekli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Avukatlar ayrıca vekil olarak katıldıkları dava ya da işlemlerle ilgili bilgilendirmelerin içerik ve düzeyini Avukat Portalı’ndan belirleyebilmektedir. Bu sayede bir dosyada sadece bilirkişi inceleme raporunu bekleyen avukat bu
dosyada bilirkişi raporuyla ilgili SMS alırken, başka bir dosyada yargılama süreçlerinin tamamını takip etmek isteyen aynı avukat ilgili dosyada seçtiği tüm süreçlerle
ilgili olarak bilgilendirme SMS’i alabilmektedir.

Kapsamı

SMS Projesi ile sorgulanabilen bilgiler dosyaların durumunu belirten kapak bilgilerini ihtiva etmekte olup, içerikler hazırlanırken kişisel bilgiler veya hukuken sorun oluşturacak
veriler projeye dâhil edilmemiştir. Proje kapsamındaki SMS’ler, kişilerin takip etmek için
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yargı birimlerine şahsen gidip, kalemlerden öğrenebildikleri bilgilerden ibarettir. Bu bilgiler herhangi bir bürokratik süreç işletilmeden doğrudan erişilebilir hâle getirilmiştir.
Gönderilen SMS’ler bilgi amaçlı olup, tebligat niteliğinde değildir. Ancak 5271 Sayılı
CMK’nın 43. Maddesinde tanıkların her türlü araçla çağrılabileceği düzenlenmiştir. Bu
kapsamda hüküm ifade edecektir. Ancak aynı madde gereğince çağrı kâğıdına bağlanan
sonuçlar SMS ile bildirimlerde uygulanmaz.
Bu kapsamda ülkemizin tamamında hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, icra
daireleri, adli tıplar, Cumhuriyet başsavcılıklarının karara bağlanan hükümleri, idare
mahkemeleri, bölge idare mahkemelerinde yer alan yargılamaya ilişkin ve iş akış onayı
tamamlanmış bilgilerin sorgulanabilmesi ve UYAP Bilgi Sistemi tarafından otomatik gönderilmesi için abone olunması gerekmektedir.

Sistemin Faydaları

SMS Bilgi Sistemi bir yönüyle e-Devlet’ten (Elektronik Devlet) m-Devlet’e (Mobil Devlet)
geçiştir. SMS Bilgi Sistemi vatandaşın zaman ve mekân sınırı olmadan talepte bulunabildiği e-Devlet’ten, vatandaşının hakkını takip eden ve hak kaybına uğramaması için vatandaşını bilgilendirmek amacıyla adalet sistemine kazandırılan önemli yeniliklerden birisidir.
Bu sistemin birçok yararı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;
• Bir yönüyle e-Devlet’ten (Elektronik Devlet) m-Devlet’e (Mobil Devlet) geçiştir.
• Vatandaşın zaman ve mekân sınırı olmadan talepte bulunabildiği e-Devlet’ten, vatandaşının hakkını takip eden ve hak kaybına uğramaması için vatandaşını bilgilendiren devlete geçişin bir aşamasıdır.
• Şartları oluştuğunda vatandaşlara mükemmel bir hukuki koruma, bir alarm sistemi sağlayacaktır. Vatandaş hakkında açılan bir dava veya yargılama aşamasındaki
bir işlemden, aracısız olarak önce kendisinin haberi olması sağlanacaktır.
• Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırarak,
daha etkin yollardan yargıya erişim sağlayacaktır.
• UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yargı işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi sağlanacaktır.
• Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlanacaktır.
• Yargılama aşamasının tüm süreci şe af hâle gelecektir.
• Şe aflık sayesinde otomatik denetim sağlanacaktır.
• Yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenecektir.
• Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen SMS’ler ile yargının hızlanması sağlanacaktır.
• Vatandaşlar için zaman ve mesai israfının önüne geçilecek, dava bilgilerine en düşük maliyetle en hızlı şekilde erişimleri sağlanacaktır.
• Vatandaşa bilgi amaçlı olarak davetiyeden önce gönderilecek SMS’ler ile yargılama
giderleri düşürülecektir.
• Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi olmaksızın etkin şekilde sağlanacaktır.
• Mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilecektir.
• İhzar veya davetiye göndermek yerine vatandaşa gönderilecek SMS ile vatandaşa
doğrudan ulaşılabilecek, kolluk kuvvetlerinin emek ve zaman kaybını engelleyerek
asıl işlerine yoğunlaşmalarını sağlayacak, yargılama giderlerini azaltacak, insan
onuruna daha uygun bir iletişim yöntemi olması nedeniyle devlete/yargıya olan
güveni arttıracaktır.
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Sisteme Abone Olma

SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan kişi SMS Bilgi Sistemine abone
ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.
Örnek mesaj: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında görevsizlik kararı verilmiştir.
UYAP Bilgi Sisteminde değişik içeriklerde paketler bulunmakta olup, abone olunan
paket içeriklerine göre gönderilecek mesajlar değişiklik göstermektedir.
• Basit Paket
• Standart Paket
• Tam Paket
Basit Paket:
UYAP Pakete abone olmak için: TCKIMLIKNO BASİT ABONE yazılarak 4060’a
gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 BASİT ABONE
Eğer yalnızca dosyada kendinizle ilgili değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız
abone olurken abone kodunun başına KISISEL ekleyiniz: TCKIMLIKNO KISISELBASİT ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 K S SELBASİT ABONE
Aboneliği iptal etmek için: TCKIMLIKNO ABONEİPTAL yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 ABONEİPTAL
Basit Pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlar oluştuğunda otomatik bilgi
mesajı gönderilecektir.
• Dosyada Keşif Tarihi Verildiğinde
• Dosyada Duruşma Tarihi Verildiğinde
• Dosyada Karar Verildiğinde
• Dosyada Verilen Karar Değiştiğinde
• Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildiğinde
• Dosyada Vekil Olan Avukat Duruşmaya Katılmadığında
• Dosyanın Durumunu Değiştiren Herhangi Bir İşlem Yapıldığında
Standart Paket:
Pakete abone olmak için: TCKIMLIKNO STANDART ABONE yazılarak 4060’a
gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 STANDART ABONE
Eğer yalnızca dosyada kendinizle ilgili değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız
aboneolurken abone kodunun başına KISISEL ekleyiniz: TCKIMLIKNO KISISELSTANDART ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 K S SELSTANDART ABONE
Aboneliği iptal etmek için: TCKIMLIKNO ABONEİPTAL yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 ABONEİPTAL
STANDART Pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlar oluştuğunda otomatik bilgi mesajı gönderilecektir.
• Dosyada Keşif Tarihi Verildiğinde
• Dosyada Duruşma Tarihi Verildiğinde
• Dosya Bilirkişi İncelemesine Verildiğinde
• Dosya Bilirkişi İncelemesinden Döndüğünde
• Dosyada Yer Alan Bilirkişi Raporuna İtiraz Edildiğinde
• Dosyada Birleştirme Kararı Verildiğinde
• Dosyada Davalı İdarece Savunma Verildiğinde
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• Dosyada Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildiğinde
• Dosyada Karar Verildiğinde
• Dosyada Vekil Olan Avukat Duruşmaya Katılmadığında
• Dosyanın Durumunu Değiştiren Herhangi Bir İşlem Yapıldığında
• Dosyada Yer Alan Dava Miktarı Değiştiğinde
• Dosyada Verilen Karar Kesinleştiğinde
• Dosyada Temyiz Başvurusu Yapıldığında
• Dosya Temyize Gönderildiğinde
• Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildiğinde
Tam Paket:
Pakete abone olmak için: TCKIMLIKNO TAM ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 TAM ABONE
Eğer yalnızca dosyada kendinizle ilgili değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız
aboneolurken abone kodunun başına KISISEL ekleyiniz: TCKIMLIKNO KISISELABONE yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 K S SELABONE
Aboneliği iptal etmek için: TCKIMLIKNO ABONEİPTAL yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 ABONEİPTAL
SMS Bilgi Sisteminin Tamamı TAM PAKET Abonelerine Hizmet Olarak Sunulmakta
olup, TAM Pakete Abone Olan Kullanıcılara Sorgu SMS ile Erişilebilen Tüm Bilgiler Otomatik Bilgi Mesajı Gönderilecektir.
SMS İçerikleri: http://
.sms.uyap.gov.tr/icerikler.html
Sisteminin tamamı tam paket abonelerine hizmet olarak sunulmakta olup, tam pakete
abone olan kullanıcılara sorgu SMS ile erişilebilen tüm bilgiler otomatik bilgi mesajı gönderilmektedir.
Avukatlar SMS Bilgi Sisteminden iki şekilde faydalanabilirler.
1. UYAP Bilgi Sisteminden sorgulama yapmak: Sorgulama yöntemi ile cep telefonundan 4060’a gönderilecek SMS ile UYAP Bilgi Sisteminde yer alan dosyaların
durumu hakkında bilgi alınabilir. Bu işlem için sorgulama yapılacak dosyanın numarasının ve ilgili avukatın T.C. Kimlik numarasının kullanılması gerekmektedir.
Sistem avukat sorgulamalarında avukatın kişisel olarak taraf olduğu dosyaların değil, vekil olduğu dosyaların bilgilerini döndürür.
T.C. Kimlik numarası ile birlikte dosya numarası kullanılmadan sorgulama yapılan
içeriklerde mesaj içerisinde yer alan cep telefonu numarası ile, mesaj gönderilen
cep telefonunun ilgili operatörde kayıtlı olduğu kişinin T.C. Kimlik numarasının
aynı olması zorunludur.
Sorgulama yapmak için cep telefonunun mesaj gönderme bölümüne TCKİMLİKNO DOSYANO AV MESA KODU yazılıp 4060’a gönderilmelidir. (Mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir)
Örnek sorgu: 11111111111 2006/27 AVDURUSMA
Sistem tarafından verilen cevap: 2007/27 sayılı dosyada 15.05.2008 08:30:00 tarihine duruşma günü verilmiştir.
Sorgu içerikleri ( http://
.sms.uyap.gov.tr/icerikler.htm )
Eğer sorgu sonucunda telefona gönderilecek bilgi birden fazla mesaja sığıyor ise
kullanıcıya bu konuda bir bilgi mesajı gönderilir ve mesajların gönderilmesini isteyip istemediği sorulur.

5. Ünite - UYAP Bilgi Sistemleri (Portallar)

2. UYAP SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir
dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan avukat SMS
bilgi sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.
Örnek mesajlar:
a. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında 15.3.2008
tarihli duruşmaya, Avukat Ahmet Keskin katılmamıştır.
b. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyası 14.4.2008 tarihinde temyize gönderilmiştir.
c. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında görevsizlik kararı verilmiştir.

SMS Bilgi Sistemine Nasıl Abone Olunur?
Cep telefonundan abone olmak için Avukat TCKİMLİKNO AVABONE yazıp 4060 a gönderilerek vekil olunan tüm dosyalara abone olunur.
Ör: 11111111111 AVABONE
Avukatlar daha gelişmiş abonelik seçenekleri için SMS bilgi sistemine avukat portalını
kullanarak abone olmaktadırlar. Bunun için;
• Avukat Portalına giriş yapıldıktan sonra SMS İŞLEMLERİ butonu tıklanır.
• Abone olunacak operatör seçilir ve cep telefonu numarası girildikten sonra kaydet
butonu ile abonelik talebi UYAP Bilgi Sistemine gönderilir.
• UYAP Bilgi Sistemitarafından gönderilen şifre ile abone olunacak telefonun ilgili
avukata ait olduğu doğrulandıktan sonra abone işlemlerinin yapılacağı ekran açılır.
• Abone işlemleri ekranında dosya numarasına göre sorgulama yapılarak doğrudan
dosya seçilebilir veya dosyalar birime göre listelenebilir.
• Abone olunacak dosya seçilip düzenle butonuna basıldığında ekranın sağ kısmında abone olunabilecek SMS listesi görüntülenir. Bu listeden seçili dosyada hangi
mesajların gelmesi isteniyor ise seçilir ve ekranın alt kısmında yer alan kaydet butonuna basılarak abonelik işlemi tamamlanır. Abone olunacak her dosya için bu
işlem tamamlanır.

Abonelik Nasıl İptal Edilir?
Eğer yalnızca bir dosyada abonelik iptal edilecek ise ilgili dosya bulunduktan sonra listede
yer alan abonelik seçeneği kaldırılarak ilgili dosyadaki abonelik sonlandırılır.
Eğer tüm dosyalardaki abonelik iptal edilecek ise “SMS Abonelik İptal” butonu ile bu
işlem gerçekleştirilir.

Sistemin Kullanılması ve İçerikleri

UYAP üzerinden 4 çeşit SMS işlemi yapılabilmektedir. Bunlar;
• Sorgu SMS: Tarafın UYAP sistemi üzerinden cep telefonu ile T.C. Kimlik numarası ve dosya numarasını yazarak anlık sorgulama yapabilmesi,
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Sorgu SMS
GSM OPERATÖRÜ
GELEN BU TALEBİ
UYAP’A İLETİR.
“15718855224 2007/15
KESİF”
YAZ 4060’A GÖNDER.

(

UYAP GELEN
SORGU
TALEBİNİN
SONUCUNU
BULARAK GSM
OPERATÖRÜNA
GÖNDERİR

)

GSM OPERATÖRLERİ, UYAP’TAN GELEN
SONUCU KULLANICIYA ULAŞTIRIR.
“2007/15 sayılı dosyada, 27/11/2007 08:30:00
tarihine keşif günü verilmiştir.”

•

Bilgi SMS: Kayıtlı abone olan tarafın cep telefonuna dosyasıile ilgili bilgi mesajı
gönderilmesi,

Şekil 5.5
Bilgi SMS

UYAP’TAN BİR İŞLEM
YAPILIR.
“DOSYADA KARAR
VERİLDİĞİ AN SONUCUN
ABONE TARAFA
BİLDİRİLMESİ.”
UYAP İŞLEM SONUCUNU
GSM OPERATÖRLERİNE
İLETİR.

GSM OPERATÖRÜ
UYAP’TAN GELEN BU
İŞLEMİ ABONE
TARAFA İLETİR.

(

•
•

Ankara 5. İdare
Mahkemesinin
2007/856
dosyasında Dava
Ret kararı
verilmiştir.

)

Avukat SMS: Avukatın vekili olduğu dosyalar için Sorgu SMS ve Bilgi SMS’ten
faydalanabilmesi,
UYAP SMS: UYAP ekranından dosya taraflarına SMS gönderimi için kullanılır. Bu
sayede kullanıcıların UYAP sistemindeki dosyalarında yapılan işlemlerden anında
haberdar edilmesi sağlanır.
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Avukatlar talep türünün başına AV yazarak tarafı olduğu dosyalar için sorgu çekebilir.
Örneğin; “15718845223 2011/15 AVKES F” şeklinde mesaj atarak abone oldukları dosyalarla ilgili bilgi mesajı alabilmektedirler. Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi UYAP SMS
ekranlarından istenilen dosya tarafları seçilerek mesaj yazılıp SMS gönderilebilmektedir.
Suistimalleri önlemek içinde gönderilen SMS bilgileri detayları Safahat Bilgilerinde tutulmaktadır. Böylece gönderilen SMS’ler ile ilgili geçmişe yönelik bilgiler görülebilmektedir.
Avukat ve vatandaşlar Anlık Sorgulama ile herhangi bir abonelik söz konusu olmaksızın, öğrenmek istedikleri dava ya da işlemle ilgili kısa mesajı 4060’a göndererek, sistem
tarafından kendilerine gönderilen cevap SMS’i ile bilgi alabilmektedirler. Bu durumda
ilgili oldukları dava ya da işlemle ilgili bilgiler abonelik söz konusu olmadığı için ancak
sorgulama yaptıkça kendilerine gönderilebilmektedir.
Kayıtlı Sorgulama ile sisteme kayıt yaptıran avukat ve vatandaşlara ilgili oldukları dava
ya da işlemlerle ilgili süreçler hakkında SMS yolu ile sürekli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Avukatlar ayrıca vekil olarak katıldıkları dava ya da işlemlerle ilgili bilgilendirmelerin
içerik ve düzeyini Avukat Portalı’ndan belirleyebilmektedir. Bu sayede bir dosyada sadece
bilirkişi inceleme raporunu bekleyen avukat bu dosyada bilirkişi raporuyla ilgili SMS alırken, başka bir dosyada yargılama süreçlerinin tamamını takip etmek isteyen aynı avukat
ilgili dosyada seçtiği tüm süreçlerle ilgili olarak bilgilendirme SMS’i alabilmektedir.
9733 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi gereğince 29.04.2008 tarihinden itibaren kurumlar ve tüzel kişiler işlemlerinde T.C. Vatandaşlık kimlik numarası
kullanmak zorundadırlar. Bu kapsamda UYAP Bilgi Sisteminde mümkün olan tüm taraflar için uzun süreden beri T.C. Vatandaşlık kimlik numarası zorunlu olarak kullanılmakta olup, aynı eşleştirme GSM operatörleri tarafından da yapıldığından, UYAP üzerinden
gönderilen T.C. Kimlik numarasına ait cep telefonu bilgisi GSM operatörü tarafından eşleştirilerek ilgilinin cep telefonuna ilk bilgi mesajı gönderilecektir.
Yurtdışında yaşayan, protokol dâhilindeki GSM abonesi olan kullanıcılar da bu hizmetten faydalanabilmektedirler.
SMS Bilgi Sistemi’nin faydalarından beş tanesini yazınız.

KURUMSAL BİLGİ SİSTEMİ

UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını İnternet üzerinden takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.
UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi adliyelere giderek dava bilgileri hakkında bilgi almak
için harcanan zaman, emek ve mesai masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan
yargıya erişim sağlamakta; yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilmesi,
yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılması, mahkeme işlerinin düzen ve denetim
altında tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz
mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyecektir.
Kurumlar,
• Kuruma Ait Dosya Sorguları
• Dosyaya İlişkin İstatistiki Veriler
• Hazırlanmış Raporlar
• Dosya Takip
• Safahat İşlemleri
• Duruşma Takip
işlemlerini yapabilirler.
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Kurumsal Web Servis

Kurumsal eb servisin açılma amacı; kurumların/şirketlerin UYAP Kurum Portal Bilgi
Sistemindeki sınırlı kullanıcı sayısından etkilenmeden dava ve icra dosyalarına ait bilgileri
kendi veri tabanlarına ekleyip raporlama gibi işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktır. Kurumlar/şirketler kurumsal eb servisi kullanarak davalarına ait evrak, makbuz gibi UYAP
sisteminde oluşturulmuş ya da tarayıcıdan geçirilip UYAP sistemine aktarılmış tüm belgeleri alabilmektedirler. Ham verileri alıp kendi sistemlerine entegre ederek tüm davalarını
daha sağlıklı bir şekilde kontrol edebilmekte ve istedikleri bilgileri raporlayabilmektedirler. Servis kullanıcı bazlı olmadığı için tüm bilgileri bir kere sistemlerine aldıktan sonra
davalarıyla ilgili değişiklikleri servisin sağladığı güncelleme yöntemleriyle kendi sistemlerine on-line aktarabilmektedirler. Kendi sistemlerinde bu bilgileri istedikleri kullanıcılara
açabilmektedirler.
Kurumsal eb servis UYAP sisteminden verilen tüm servisler gibi özel TT VPN (lease
line) hat üzerinden verilmektedir. Servisi kullanmak isteyen kurumlar ilk önce test ortamında geliştirme yapmakta ve sonrasında gerçek ortama entegre edilmektedirler. Servis
sürekli gelişen bir yapıdadır ve kurumların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir.

Abonelik

Kamu Kurumları için;
• Kurumun tarafı olduğu davaları takip edebilmek için için isim, soy isim ve T.C.
kimlik numaraları belirtilen kişilere UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi giriş yetkisi
verilmesi talepli bir dilekçe.
• Sözleşme (Her sayfası paraflı, son sayfası kaşeli ve imzalı iki suret gönderilecektir.)
(Sözleşme örneği için tıklayınız.)
• İmza sirküsü veya beyannamesi
Özel Şirketler için;
• Şirketin tarafı olduğu davaları takip edebilmek için isim, soy isim ve T.C. kimlik
numaraları belirtilen kişilere UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi giriş yetkisi verilmesi talepli dilekçe
• İmza sirküleri
• Kuruluş Gazetesi (Varsa ünvan değişikliği gazetesi)
• Faaliyet Belgesi
• Sözleşme örneği (Her sayfası paraflı, son sayfası kaşeli ve imzalı iki suret gönderilecektir. Sözleşmenin formatının bozulmaması, açıldığı hâliyle yazdırılarak gerekli
alanların el ile doldurulması gerekmektedir.)

BİLİRKİŞİ BİLGİ SİSTEMİ

Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.
Adalet Bakanlığı’nca her yıl Ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuru şartları ile başvuru
süresi belirtilmektedir.
Türkiye genelinde yargıda bilirkişi olarak görev alan kişilerin adliyeye gitmeden dosyaları ile ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.
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Bilirkişi Portal ile Neler Yapılabilir
• Bilirkişiler adliyeye gitmeden görevlendirildikleri dosyaları on-line olarak teslim
alıp inceleyebilmekte,
• Rapor ve Ek Raporlarını kısa zaman içerisinde mahkemeye sistem üzerinden sunabilmekte,
• Birden fazla bilirkişi seçilen dosyalarda, bilirkişiler birbirlerine Ön Rapor gönderebilmekte ve sistem üzerinden iletişim sağlayabilmekte,
• Görevlendirildikleri dosyalardan çekilmek istediklerinde zaman kaybetmeden çekilebilmekte,
• Portal üzerinden görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili ücretlerini görebilmekte,
• Bulunduğu yargı biriminde atanmak istenen bilirkişinin bulunmadığından dolayı
başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için talimat gönderilmesine gerek kalmamakta,
• Bilirkişilik kurumu ile ilgili istatistiki bilgilerde daha hızlı ve doğru sonuç alınabilmekte,
• Bilirkişilerin dosya teslimi ve rapor sunumu için adliyeye gitmesine gerek kalmadığından, bunlar için harcanan emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve benzeri
masraflardan tasarruf sağlamaktadır.
UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemine erişim; e-İmza veya mobil imzası olan gerçek
kişiler tarafından yapabilir, UYAP Bilişim Sistemi’nde bilirkişi olarak tanımlı ise tüm menülere erişim yetkisi vardır.
UYAP Bilişim Sistemi’nde bilirkişi olarak tanımlı değilse http://bilirkisi.uyap.gov.tr
adresinden Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’ne ilk kez giriş yaptığında karşısına gelecek olan
“Bilirkişi Başvuru İşlemlerini” yerine getirmesi ve ilgili Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca
kaydının UYAP Bilişim Sistemi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

E-SATIŞ PORTALI

6352 Sayılı Kanun ile 05/01/2013 tarihinden itibaren ihalelere elektronik ortamda teklif
verilebilmesi hüküm altına alınması nedeniyle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ihalelerin
elektronik ortamda yayınlanıp, elektronik ortamda teminat yatırılıp teklif verilebilmesi
amacıyla e-Satış Portalı 05/01/2013 tarihinde aktif hâle getirilmiştir.
Bu proje ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak herkesin tüm Türkiye’de istediği
icra ihalesine teminat yatırmak koşuluyla katılabilmesi ve istediği ürüne sahip olabilmesi
böylelikle ihaleye iştirak eden kişi sayısının artması ile malın gerçek değeri üzerinden
satışının yapılması sağlanmıştır.
Gerçek ve tüzel kişiler “esatis.uyap.gov.tr” adresi üzerinden icra daireleri ve satış memurluklarınca satışa çıkartılan tüm ilanlar görüntülenebilmekte ve kullanıcı kaydı oluşturmak suretiyle teminat yatırıp teklif verebilmektedir. Aynı şekilde yatırılan teminatlar
ilgililer tarafından elektronik ortamda geri alınabilmektedir.
İcra ve İflas Daireleri ile Satış Memurluklarınca 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan mallara ilişkin ihalelerin elektronik ortamda yayınlandığı ve bu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği sistemdir.
İcra ve iflas dairelerinin vazgeçilmez bir parçası olan cebri icra satış işlemlerinin hayatımızın bir organı hâline gelen teknoloji ile birleşerek daha şe af bir ortamda satış işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır.
Satış ilanları satış gününe kadar elektronik ortamda görülebilecek olup bu sayede icra
ihalelerine daha fazla katılımcının iştirak etmesi ile satışa konu malların gerçek değerini bulması sağlanmış olacaktır. Bu sayede borçlunun daha fazla borcunun mahsup edilmesi, alacaklının da bu oranda alacağına kavuşması ile tarafların menfaatine işlem yapılmış olacaktır.
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e-Satış

Kişilerin bulundukları mahal haricindeki satışları takip
edebilmesi, bu satışlara bulunduğu yerden teminat yatırmak
suretiyle teklif verebilmesi kısacası zamandan ve mekândan
bağımsız icra ihalelerine katılım hedeflenmektedir.
Yargının temel taşlarından
biri olan icra daireleri ihalelerinin şeffaf bir ortamda yapılması sağlanarak yargıya olan
güvenin daha da artmasını ve
insanların yargı kanalıyla haklarına kavuşmasını pekiştirecektir.
İcra ve İflas Daireleri’nden satışı yapılacak olan mallara ilişkin bilgiler elektronik satış sayfasında yayınlanacaktır. İhaleye çıkartılan mallara teklif verebilmek için sisteme
e-İmzalı ve imzasız giriş yapılması gerekmektedir.

Kullanımı
İmzasız girişte T.C. kimlik numarasını ve ekrandaki resim doğrulamayı yazarak, e-İmzalı
girişte ise elektronik imza şifresi girilerek sisteme giriş yapılabilmektedir.
• e-Satış Ana Sayfa butonu, satışı yapılacak ürünlerin görüntülendiği ve teklif verme
işleminin yapıldığı ekrandır .
• Önceki verdiğiniz teklifler butonu, daha önce vermiş olduğunuz tekliflerin tamamının görüntülendiği ekrandır.
• Detaylı arama butonu, ihale bilgilerine göre kriterinin detaylandırılarak arama yapıldığı ekrandır.
• İzlemeye Aldığım Ürünler butonu ana sayfadan seçilip teklif verilmesi düşünülen
ürünün her defasında ana sayfadan seçilmeden kısa yoldan ürüne ulaşılması sağlanmaktadır.
• Yatırdığım teminatlar butonu ise daha önce teklif vermek için yatırılan teminatların görüntülendiği ve teminatların iade işleminin yapıldığı ekrandır.
E-Satış Ana Sayfa ekranından teklif verilmesi düşünülen ürün seçilip detay bölümünden ürüne ilişkin genel bilgiler ve fotoğraflara ulaşılabilmektedir.
Bu mala teklif verilebilmesi için öncelikle kişinin Vakıfbank’ta hesabı bulunması ve
İnternet bankacılığı şifre bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Bu bilgileri mevcut olan
kişi ilgili ekranda bankaya bağlanarak seçeceği hesabından elektronik ortamda teminatı
yatırıp ilgili mala teklif verebilecektir. Ayrıca kişi mala ilişkin otomatik teklif tanımlayarak
belirleyeceği miktara kadar sistem otomatikman başka teklifler olması hâlinde ilgilinin
teklifini güncelleyecektir.

UYAP MEVZUAT BİLGİ BANKASI
Proje çerçevesinde geliştirilen UYAP Bilgi Bankası ve kişisel bilgisayarlara kurulabilecek
UYAP Mevzuat Programı sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel hâliyle ve yine
hukuksal makaleler, hukuk sözlüğü, sık kullanılan mevzuat gibi hukukçuların günlük hayatta ihtiyaç duydukları bilgiler hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personeline ve hatta
vatandaşlara sunulmuştur.
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Şekil 5.7
UYAP Mevzuat
Programı

Mevzuat günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete’den takip edilmekte ve güncellenmektedir. Yeni çıkan kanun, KHK (Kanun Hükmünde Kararname), tüzük, yönetmelik,
genelge vb. mevzuat ile bunlarla ilgili değişiklikler Bilgi Bankası’na atılmaktadır. Diğer
taraftan Yüksek Yargı Organlarının içtihatları da takip edilerek Bilgi Bankasına aktarılmaktadır.
Bilgi Bankası’nda olduğu gibi güncellenen bu UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı,
Bilgi Bankası’ndan farklı olarak lokal bilgisayarlara indirilebilmekte ve bağımsız çalışabilmektedir. Programın bu özelliği sayesinde mevzuata, içtihatlara ve diğer bilgilere ulaşmada zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmıştır.
Böylece dosyaların mevzuata ya da içtihatlara ulaşılamaması nedeniyle bozulması ve
bu nedenle davaların uzaması bir nebze de olsa engellenmiştir. Hâkim ve savcılar ile diğer
yargı personeli bu bilgilere ulaşmak için harcayacakları zamanı ve eforlarını başka işlere
ayırarak zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlamaktadırlar. Diğer yandan mevzuatın
ve içtihatların hâkim ve savcılara ve ilgili diğer adli personele ulaştırılması için basılan
bültenlere, dergilere ve sair yayınlara gerek kalmamış; bu işlere ayrılan para, zaman ve
emekten tasarruf sağlanmıştır.
UYAP Mevzuat Programı hakkında kısaca bilgi veriniz.

UZAKTAN EĞİTİM

UYAP eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan
güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik
arz etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların
önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi kapsamında UYAP ekranlarının kullanılmasına yönelik olarak uzaktan eğitim içerikleri üretilmiştir.
UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi yazılımı eb tabanlı olarak hazırlanmış olup, Senaryo Süreci, Üretim Süreci ile Kontrol ve Seslendirme Süreci olmak üzere 3 ana aşamada
tamamlanmıştır. Bu aşamalara 2015 yılında alınan Sanal Sınıf Uygulaması dâhil edilmiş
olup, bu uygulama ile canlı olarak Sanal Sınıf eğitimi yapılabilmektedir. Ayrıca bu yapılan
canlı eğitim kayıt altına alınarak derse katılamayanların kayıt üzerinden izlenmesi sağlanmaktadır.
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UYAP Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında; İdari Yargı, DYS, Hukuk Mah., CBS, İcra
Daireleri, Ceza Mah., Portal, Ceza İnfaz Kurumu, İdari İşler, Komisyon, Denetimli Serbestlik, Adli Tıp, e-İmza, Avukat Portal, Vatandaş Portal, Hâkim Rolüne Özel Hukuk Mah.,
Başsavcı, Savcı Rolüne Özel Savcılık, Başkan, Üye Rolüne Özel Ceza Mah., Başkan, Üye
Rolüne Özel İdari Yargı, Sahil Güvenlik, andarma, UYAP Entegrasyon, Filezilla, UYAP
İstatistik, Kurum Portal, estla , Farkındalık ve Renklerin Anlamı ve İnsan Üzerindeki
Etkileri, Bütçe Ödenek Talebi Eğitimleri, Mal Beyanı Formu Doldurma Eğitimleri (Sanal
Sınıf 2015), Taşra eb Şablon Eğitimi (Sanal Sınıf 2015), Stresle Başa Çıkma: Bedensel
Teknikler Eğitimler yapılmıştır.
Uzaktan Eğitim kapsamında 2015 yılında başlanan Sanal Sınıf Uygulaması ile yukarıda bulunan eğitimlerin daha hızlı ve görüntülü olarak güncellenmesi çalışmalarına başlanılmıştır.
Uzaktan eğitimler, UYAP’ın işletimde olduğu birimlerde görev yapan hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adalet personeline sisteme tanımlanmaları ile eş zamanlı olarak atanmakta,
kullanıcıların rollerinde meydana gelen değişikliklere paralel olarak atanan eğitimler de
derhal güncellenmektedir. Uzaktan Eğitim faaliyetleri Başkanlığımız bünyesinde kurulan
“Eğitim Yönetim Sistemi” sayesinde gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. Bu sistemin
genel özelliklerini aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür:
• Kullanıcılar Eğitim Yönetim Sistemine, UYAP Portal sayfasından, ayrı bir kullanıcı adı ve şifresi yazmadan erişebildikleri gibi http://UYAPegitim.adalet.gov.tr/
portal/-index.asp adresini kullanarak İnternet üzerinden kullanıcı adı ve şifresi
yazarak da erişebilmekte, bu erişim sonucunda kendilerine tahsis edilen “e-Eğitim
portalına” girebilmektedirler.
• Kullanıcının e-Eğitim portalında eğitim isimleri, başlangıç ve bitiş tarihleri, kullanıcının tamamladığı dersler, henüz devam eden dersler, alacağı dersler, sınavlar,
derslerde kaldığı süre, derslerdeki durumu yer alacak, sayısal olan bilgiler grafiksel
veya yüzde olarak gösterilebilmektedir. Kullanıcılar, kendilerine ait almış oldukları
eğitimlerle ilgili detaylı durum bilgisi, giriş sayısı, süresi gibi bilgileri görebilmektedirler.
• Kullanıcılar, eğitime her girişinde eğitimlere kaldığı yerden devam edebilmektedirler. Eğitim Yönetim Sisteminde konular, hiyerarşik ve kullanıcının istediği konuya her an ulaşmasını sağlayacak yapıdadır. Kullanıcılar, eğitim boyunca dersler
ile ilgili notlar alarak bu notları o anda veya daha sonra görebilmektedirler. Kullanıcılar, eğitimler ile ilgili sorumlu uzman veya danışmanlara mesaj veya e-posta
aracılığı ile soru sorabilmektedirler.
Eğitim Yönetim Sisteminde oluşturulan soru bankasından istenen eğitime ait ve istenen soru sayısına göre sınav (ön test, son test, konu ve bölüm testi ve genel sınav) hazırlanarak kullanıcılara sınav yapılabilmektedir.
Tartışma ve bilgi paylaşımı amacıyla kullanılmak üzere oturumlar (forum) oluşturulabilmektedir.

Uzaktan Eğitim İçeriklerinin Özellikleri

Uzaktan eğitim kapsamında verilen eğitimlerde;
• Kullanıcılar eğitimde sahne sahne ilerleyebilmekte, sahneleri tekrarlayabilmekte,
istediği anda geriye dönüş yapılabilmektedirler.
• İçeriklerin tümü profesyonel olarak hazırlanan sesli anlatımdadır.
• Eğitimler simülasyonlu (yönlendirmeli) olup, kullanıcılar eğitimi sadece izleyebileceği gibi uygulama da yapabilmektedirler.
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•

•
•

•

Eğitimler anlatım ve uygulama bölümlerinden oluşmakta, anlatım bölümlerinde,
kullanıcılara konuda geçen işin UYAP ekranları üzerinde nasıl yapıldığı efekt ve
seslerle yönlendirilerek anlatılmakta; uygulama bölümünde ise anlatılan iş, efekt
ve ses ile desteklenerek kullanıcılara yaptırılmaktadır.
Eğitimler 2015 yılında yapılmaya başlanan Sanal Sınıf Uygulaması üzerinde canlı,
görüntülü, sesli ve etkileşimli olarak yapılabilmektedir.
Kullanıcılar istediğinde eğitim içinde anahtar kelime taraması yapabilmekte, aranan kelimelerin geçtiği başlıklar ve sahneler listelenerek, bu liste üzerinden ilgili
sahnelere ulaşılabilmektedirler.
Anlatım bölümünde geçen metinler, bölüm-bölüm veya tamamıyla yazıcıdan çıktı
olarak alınabilmektedir. Uygulama bölümlerinde, kullanıcıların isteğine göre yardımcı efektler (ses, not, işaret gibi yönlendirmeler) gizlenebilmekte ve istendiğinde
tekrar eklenebilmektedir.

Uzaktan Eğitim Sistemi’nin genel özelliklerinden ikisini yazınız.

4
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Özet
UYAP Bilgi Sistemleri
a. Vatandaş Bilgi Sistemi: Türkiye genelinde, tüm adli
ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde Vatandaşların elektronik ortamda takip etmek üzere Adalet
Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.
UYAP’ta vatandaşların yargıya daha hızlı erişmeleri, yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle Vatandaş Bilgi Sistemi geliştirilmiştir.
Vatandaşların İnternet üzerinden e-Devlet şifresi,
e-İmza, mobil imza ve e-Devlet üzerinden dört seçenekle UYAP Vatandaş Portalı’na bağlanarak; Türkiye
genelindeki tüm davalarına ait bilgileri takip edebilmektedirler. Vatandaşlar; https://vatandas.uyap.gov.
tr/index.html adresinden; e-İmza ya da mobil imzası olmayan vatandaşlar ise, UYAP Vatandaş Portalı üzerinden sadece e-Devlet şifresini kullanarak
UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde
görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (dava konusunu, değerini, taraflarını,
aşamasını, duruşma günlerini, dosyanın Yargıtay’dan
dönüp dönmediği gibi) bilgileri görebilmektedirler.
Vatandaş bilgi sitemi sayesinde dosyalarındaki gelişmelerden en kısa zamanda haberdar olmakta, fiziki
ortamda incelenen dosyanın içerisinde bulunan tüm
evrakların içeriğini, safahat bilgilerini ayrıntılarıyla
inceleyebilmektedirler.
b. Avukat Bilgi Sistemi: Avukatlar, https://avukat.uyap.
gov.tr adresinden; e-İmza, m-İmza, e-Devlet ve Uyap
üzerinden on-line bağlanarak mesai saatleri içerisinde, dava ve icra takibi (e-takip) açabilmektedirler.
Yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık
ve kapalı dosyalarını inceleyebilmektedir.
Dava dosyalarından suret alabilmekte; elektronik
imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak (mazeret,
cevap, vekâlet vs.) gönderebilmekte, safahat bilgilerini ulaşabilmekte, duruşma günlerini sorgulayabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte, on-line harç ve
masraf ödeyebilmektedir.
c. SMS Bilgi Sistemi: Dava bilgileri de dâhil olmak üzere, UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar
üzerinden yapılan işlemler ile UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi bilgilerle ilgili
uyarı, bilgi, veri ve duyuruların, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmesidir.
Adalet Bakanlığı, mahkeme kararlarının ve diğer
adli işlemlerin SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi için TÜRK TELEKOM (AVEA),

VODAFONE ve TURKCELL’le iş birliği protokolü
imzalamıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP)
mobil ayağını teşkil eden UYAP SMS Bilgi Sistemi’yle
avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi
başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye
gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla
öğrenebilmektedir.
UYAP SMS Bilgi Sistemi; adli ve idari mahkemeler ve
icra daireleri gibi birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM
Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere
SMS yolu ile sunulmasını amaçlıyor. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları
üzerinden işlemlerini onayladıkları anda otomatik
olarak ilgili kişilere SMS gönderilmektedir.
d. Kurumsal Bilgi Sistemi: UYAP Kurumsal Bilgi SistemiTürkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler
ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını İnternet
üzerinden takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı
tarafından sunulan bir hizmettir.
e. UYAP Mevzuat Bilgi Sistemi: Proje çerçevesinde geliştirilen UYAP Bilgi Bankası ve kişisel bilgisayarlara
kurulabilecek UYAP Mevzuat Programı sayesinde
tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel hâliyle ve yine
hukuksal makaleler, hukuk sözlüğü, sık kullanılan
mevzuat gibi hukukçuların günlük hayatta ihtiyaç
duydukları bilgiler hâkim ve savcılarımız ile diğer
yargı personeline ve hatta vatandaşlara sunulmuştur.
f. Uzaktan Eğitim Sistemi: UYAP Eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini
yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz
etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının
zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak
karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan
harcamaların önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi kapsamında UYAP ekranlarının kullanılmasına
yönelik olarak uzaktan eğitim içerikleri üretilmiştir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki bilgi sistemlerinden hangisi UYAP’ta bulunmaz
a. Vatandaş Bilgi Sistemi
b. Avukat Bigi Sistemi
c. Hâkimler ve Savcilar Bilgi Sistemi
d. SMS Bilgi Sistemi
e. UYAP Mevzuat Bilgi Sistemi
2. Vatandaş Bilgi Sistemine aşağıdaki link-lerden hangisi ile
giriş yapılamaz
a. e-İmza
b. m-İmza
c. İmzasız
d. e-Devlet
e. Sadece T.C. kimlik numarası ile
3. UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi Mahkeme ve İcra Davaları
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini bulundurmaz
a. Tarafların adres bilgileri
b. Temel dosya bilgileri
c. Dosyanın tarafları
d. Hangi aşamada olduğu
e. İcraya konu miktar
4. Avukat Bilgi Sisteminde aşağıdaki linklerden hangisi bulunmaz
a. Dava açılış
b. Program sil
c. Dava takip
d. Duruşma takip
e. Banka işlemleri gerçekleştirme
5. Dava bilgileri de dâhil olmak üzere, UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile
UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi
bilgilerle ilgili uyarı, bilgi, veri ve duyuruların, kısa yolla ilgililere iletilmesi yolu aşağıdakilerden hangisidir
a. Posta
b. e-mail
c. e-posta
d. SMS
e. Noter onaylı mektup

6. İcra ve İflas Daireleri ile Satış Memurluklarınca 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan
mallara ilişkin ihalelerin elektronik ortamda yayınlandığı ve
bu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle
teklif verildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir
a. e-Pazarlık sistemi
b. e-Trampa sistemi
c. e-Satış sistemi
d. e-SMS sistemi
e. e-Devlet sistemi
7. UYAP Eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının
zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması amacıyla geliştirilmiş sistem aşağıdakilerden hangisidir
a. Uzaktan Eğitim
b. Uzaktan Mevzuat
c. Sanal Eğitim
d. Sanal Mevzuat
e. Yakından Eğitim
8. UYAP’ta uzaktan eğitimin özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Kullanıcılar eğitimde sahne sahne ilerleyebilmekte,
sahneleri tekrarlayabilmekte, istediği anda geriye dönüş yapılabilmektedirler
b. İçeriklerin tümü profesyonel olarak hazırlanan sesli
anlatımdadır.
c. Eğitimler simülasyonlu (yönlendirmeli) olup, kullanıcılar eğitimi sadece izleyebileceği gibi, uygulama da
yapabilmektedirler.
d. Eğitimler anlatım ve uygulama bölümlerinden oluşmakta, anlatım bölümlerinde, kullanıcılara konuda
geçen işin UYAP ekranları üzerinde nasıl yapıldığı
efekt ve seslerle yönlendirilerek anlatılmaktadır.
e. Bir defa kayıt yapılmadan izlenen modül, daha sonraki bir zaman için izlenilmemektedir.
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9. Aşağıdakilerden hangisi bilirkişi portalı üzerinden yapılamaz
a. Bilirkişiler adliyeye gitmeden görevlen-dirildikleri
dosyaları on-line olarak teslim alıp inceleyebilmektedir.
b. Rapor ve Ek Raporlarını kısa zaman içerisinde mahkemeye sistem üzerinden sunabilmektedir.
c. Görevlendirildikleri dosyalardan çekilmek istediklerinde zaman kaybetmeden çekilebil-mektedirler.
d. Portal üzerinden görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili ücretlerini görebilmektedirler.
e. Bulunduğu yargı biriminde atanmak istenen bilirkişinin bulunmadığından dolayı başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için talimat gönderilmesine
gerek kaldığında sistem üzerinden yapılabilmektedir.
10. Aşağıdakilerden hangisi sms bilgi sisteminin faydalarından biri değildir
a. Bir yönüyle e-Devletten (Elektronik Devlet)
m-Devlete (Mobil Devlet) geçiştir.
b. Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlanacaktır.
c. Yargılama aşamasının tüm süreci şeffaf hâle gelecektir.
d. Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen
SMS’ler ile yargının hızlanması sağlanacaktır.
e. SMS sistemi ile tebligat yapılabilecektir.

5. Ünite - UYAP Bilgi Sistemleri (Portallar)

119

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. c

Sıra Sizde 1
Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde Vatandaşların elektronik ortamda takip etmek üzere Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.
UYAP’ta vatandaşların yargıya daha hızlı erişmeleri, yargı
hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle Vatandaş Bilgi Sistemigeliştirilmiştir. Vatandaşların İnternet
üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza, mobil imza ve e-Devlet
üzerinden dört seçenekle UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak; Türkiye genelindeki tüm davalarına ait bilgileri takip
edebilmektedirler. Vatandaşlar; https://vatandas.uyap.gov.tr/
index.html adresinden; e-İmza ya da mobil imzası olmayan
vatandaşlar ise, UYAP Vatandaş Portalı üzerinden sadece
e-Devlet şifresini kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari
yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli
başlı safahat bilgilerini (dava konusunu, değerini, taraflarını,
aşamasını, duruşma günlerini, dosyanın Yargıtay’dan dönüp
dönmediğini,… gibi) bilgileri görebilmektedirler.

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

Yanıtınız yanlış ise “Vatandaş Bilgi Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vatandaş Bilgi Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vatandaş Bilgi Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Avukat Bilgi Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “SMS Bilgi Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “e-Satış Portalı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Uzaktan Eğitim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Uzaktan Eğitim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Bilirkişi Bilgi Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “SMS Bilgi Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
• Bir yönüyle e-Devletten (Elektronik Devlet) m-Devlete
(Mobil Devlet) geçiştir.
• Vatandaşın zaman ve mekân sınırı olmadan talepte bulunabildiği e-Devletten, vatandaşının hakkını takip eden
ve hak kaybına uğramaması için vatandaşını bilgilendiren
devlete geçişin bir aşamasıdır.
• Şartları oluştuğunda vatandaşlara mükemmel bir hukuki
koruma, bir alarm sistemi sağlayacaktır. Vatandaş hakkında açılan bir dava veya yargılama aşamasındaki bir
işlemden, aracısız olarak önce kendisinin haberi olması
sağlanacaktır.
• Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları
dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlayacaktır.
• UYAP SMS Bilgi Sistemiile yargı işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi sağlanacaktır.
Sıra Sizde 3
Proje çerçevesinde geliştirilen UYAP Bilgi Bankası ve kişisel
bilgisayarlara kurulabilecek UYAP Mevzuat Programı sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel hâliyle ve yine
hukuksal makaleler, hukuk sözlüğü, sık kullanılan mevzuat
gibi hukukçuların günlük hayatta ihtiyaç duydukları bilgiler
hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personeline ve hatta vatandaşlara sunulmuştur.
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 4
• Kullanıcının e-Eğitim portalında eğitim isimleri, başlangıç ve bitiş tarihleri, kullanıcının tamamladığı dersler, henüz devam eden dersler, alacağı dersler, sınavlar,
derslerde kaldığı süre, derslerdeki durumu yer alacak,
sayısal olan bilgiler grafiksel veya yüzde olarak gösterilebilmektedir. Kullanıcılar, kendileri-ne ait almış oldukları eğitimlerle ilgili detaylı durum bilgisi, giriş sayısı,
süresi gibi bilgileri görebilmektedirler.
• Kullanıcılar, eğitime her girişinde eğitimlere kaldığı yerden devam edebilmektedirler. Eğitim Yönetim Sisteminde konular, hiyerarşik ve kullanıcının istediği konuya her
an ulaşmasını sağlayacak yapıdadır. Kullanıcılar, eğitim
boyunca dersler ile ilgili notlar alarak bu notları o anda
veya daha sonra görebilmektedirler. Kullanıcılar, eğitimler ile ilgili sorumlu uzman veya danışmanlara mesaj veya
e-posta aracılığı ile soru sorabilmektedirler.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (2015). Görevde
Yükselme Notları, Ankara.
Ankara Barosu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (2007). Ulusal Yargı Ağı Projesi, Ankara Barosu Yayınları, Genişletilmiş 6. Basım.
Arifoğlu, A. (2004). E-Dönüşüm: Yol Haritası, Dünya-Türkiye, Ankara: SAS Bilişimq.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Hangi kanunlarda UYAP’a ilişkin hükümler olduğunu tespit edebilecek,
UYAP’ın kanunlardaki yerini açıklayabilecek,
Hangi yönetmeliklerde UYAP’a ilişkin hükümler olduğunu tespit edebilecek,
UYAP’ın yönetmeliklerdeki yerini ifade edebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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UYAP’la İlgili Kanun ve
Yönetmelik Hükümleri
İLGİLİ KANUNLAR
Ceza Muhakemesi Kanunu

Madde 38/A - (Ek madde: 02/07/2012-6352 S.K./95.md.)
(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)
kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir,
kaydedilir ve saklanır.
(2) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik
imza kullanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.
(3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen her türlü belge ve karar elektronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elektronik imza
ile imzalanabilir.
(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda gönderilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fiziki olarak ayrıca düzenlenmez ve ilgili kurum ve kişilere gönderilmez.
(5) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta
kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.
(6) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme işlemi ile
kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz.
(7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya kararlar, yetkili kişilerce
taranarak UYAP’a aktarılır ve gerektiğinde ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilir.
(8) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim, Cumhuriyet savcısı veya görevlendirilen yetkili
kişi tarafından imzalanır ve mühürlenir.
(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
(10) Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adli sicil kaydı gibi dış bilişim
sistemlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça
ayrıca fiziki olarak istenilmez. UYAP’tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler ayrıca zorunlu olmadıkça fiziki ortamda gönderilmez.
(11) Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Ceza Muhamesi Kanunu’daki UYAP’a ilişkin düzenlemlerden herhangi üç fıkrayı yazınız.
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Çek Kanunu

Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı: Madde 5 – (1) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz
süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren
kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli
para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız
kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden
hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca,
çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme
ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme
tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir.
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel
kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi
durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında
uygulanır. Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına karşı yapılan itirazlar bakımından 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 353’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu suçtan dolayı açılan davalar
icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353’üncü
maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Bu davalar çekin
tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer
ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
……….
(8) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla MERSİS ile Risk Merkezine elektronik
ortamda bildirilir. Hakkında çek hesabı açma yasağı kararı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından bankalara bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas
ve usuller, Adalet Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Risk Merkezi tarafından belirlenir.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

Madde 10 - (1) Kurulun idari ve malî işleri ile sekreterya hizmetlerini yerine getirmek
üzere kurulan Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, dört genel sekreter yardımcısı ile yeteri
kadar tetkik hâkimi ve bürolardan oluşur.
(2) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
……….
g) Kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP)
kullanılmasını sağlamak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Madde 445- (1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler
kaydedilir ve saklanır.
(2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve
avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler
ayrıca fiziki olarak gönderilmez, belge örneği aranmaz.
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(3) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.
(4) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
(5) Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve
diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda elektronik ortamda yapılabilecek işlemleri kısaca anlatınız.

İLGİLİ YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği

Bu Yönetmelik Kapsamındaki Memurlar ile İlgili Bilgiler ve Münhal Kadroların
Bildirilmesi: Madde 48 - Adalet komisyonları ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı
olarak çalışan personelin görev yaptığı yer, adı soyadı, unvanı, tahsili, kadrosu, kazanılmış
hak aylık derecesi ile o yerdeki münhal kadroları gösterir liste, bağlı olduğu Cumhuriyet
başsavcılığı, bölge idare mahkemesi başkanlığı veya Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca Bakanlık kayıtlarıyla karşılaştırılmak üzere her yıl (Değişik ibare :09/05/2006 - 26163 S.R.G
Yön/25.mad) Şubat ayı sonunda ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. (Ek cümle: 14/07/2012 - 28353/19.md.) Ayrıca,
personelin görev yaptığı yer ve birimi ile tüm özlük bilgileri Ulusal Yargı Ağı Projesinde
(UYAP) tutulan personel bilgi sistemine ilgisine göre Bakanlık, bağlı kuruluş veya adalet
komisyonlarınca girilir ve bu bilgilerdeki değişiklikler sisteme işlenir.

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim
Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin
Yönetmelik

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Çalıştırılma Esasları: Madde 5 -(Değişik madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/2.md.)
Adli yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları aşağıdaki esaslar dâhilinde yaptırılır:
……….
h) Staj mahkemesi başkanı, hâkimi veya Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka parafları alınır. Ayrıca, yargılamaya ilişkin süreci görmeleri
ve öğrenmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) dâhil edilirler. Bunun için adaylara bilgisayar verilir.
İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Mahkemelerde Çalıştırılma Esasları: Madde 6 (Değişik madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/3.md.)
……….
g) Staj mahkemesi başkanının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka
hâkim adayı olarak parafları alınır. Ayrıca, yargılamaya ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) dâhil edilirler. Bunun için
adaylara bilgisayar verilir.

Suç Eşyası Yönetmeliği

Suç Eşyası ve Mal Varlığı Değerleri ile İlgili İşlem Sonuçlarının Takibi: Madde 18 - Suç
eşyası ve mal varlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının araştırılması, takibi ve kontrolü
aşağıdaki şekilde yerine getirilir:
……….
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Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) uygulanmasına başlanılan emanet memurluklarında bu Yönetmeliğe göre tutulan defterler ve kartonlar bir yıllık deneme süresinin bitiminden sonra kaldırılır. Ancak bu defter ve kartonlarla aynı özellikleri taşıyan raporlar
(bilgisayar çıktıları) buna mahsus kartonlarda muhafaza edilir.

Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği

Kayıt ve Tasnif: Madde 12- (Değişik: 18/05/1994 tarihli Bakan Oluru) Bu Yönetmeliğin
5’inci maddesi uyarınca kütüphaneye gönderilen yayınlar, kütüphane memuru tarafından
imza karşılığında teslim alınır.
..........
(Ek: 02/09/2004 tarihli Bakan Oluru) Bilgisayar desteği sağlanarak, Ulusal Yargı Ağı
Projesi (UYAP) kapsamında hizmet veren kütüphane komisyonları, iki ay içinde toplanarak mevcut olan yayınlarının sayımını yaparlar ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun
şekilde kitap künyelerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlarlar.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri
Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

Oda Payı Ödentileri: Madde 14 - (1) Bilirkişi seçilen üyeler, her türlü bilirkişilik hizmetlerinden dolayı edindikleri bilirkişilik ücretlerinin ayrıntılı dökümünü Adalet Bakanlığının
Ulusal Yargı Ağı Projesinden (UYAP) haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki dönem halinde almak, şube ve temsilcilikler aracılığı ile Oda’ya bildirmek ve yine bu dönemlere ilişkin brüt bilirkişi ücretlerinin %10’u oranındaki Oda payını ödemekle yükümlüdürler.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Refakat Dönemi: Madde 15 - (1) Refakat dönemi, müfettişliğe yeni atananlar için sekiz
ay süreli, Başkan’ın uygun göreceği bir veya birkaç kıdemli müfettiş yanında, denetleme,
araştırma, inceleme ve soruşturma işlerinin yaptırılacağı dönemdir. Başkan, gerek gördüğünde bu süreyi en çok dört ay uzatabilir.
(2) Müfettişler refakat dönemleri içerisinde on beş günden az olmamak üzere mesleki
uyum ve UYAP eğitimine tâbi tutulurlar.
……….

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği

Tanımlar: Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
………
c) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak
elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
……….
e) Dış birim: UYAP sistemine dâhil olmayan diğer kamu kurumları ve özel kuruluşları,
……….
j) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak
elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
……….
l) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS): UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı ses ve görüntü
bilişim sistemini,
……….
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o) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda
yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini
ifade eder.
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genel Esaslar
UYAP’ın Kullanılması: Madde 5 - (1) Mahkemeler ve hukuk 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.
(2) Daire başkanı, hâkim, üye, yazı işleri müdürü ve diğer personel iş listesini günlük
olarak kontrol etmek ve yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmekle
yükümlüdür.
(3) Mahkemelere ve hukuk dairelerine fiziki olarak verilen ve gönderilen her türlü
evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.
(4) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle
UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya hukuk dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge
gönderebilirler.
(5) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya hukuk dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına
aktarır. Hâkimin onayını gerektiren evrak hâkimin iş listesine yönlendirilir.
(6) 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 fiziki olarak gönderilmez.
(7) Teknik nedenlerle fiziki 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 fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması
imkânsız olan belgeler ise fiziki ortamda saklanır ve gerektiğinde fiziki olarak gönderilir.
(8) UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın
dış birimlereelektronik ortamda gönderilememesi hâlinde; belge veya kararın fiziki örneği alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek altı hâkim
veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir.
(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00’a kadar yapılması
zorunludur.
(10) Fiziki ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter.
Kayıtlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli
Tutulacak Kayıtlar: Madde 9 - (1) Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zorunludur. Bu kayıtlar tarih, sıra numarası, hazırlayan
veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir şekilde tutulur. Tutulacak kayıtlar şunlardır:
a. Esas kaydı
b. Karar kaydı
c. İstinaf kaydı
ç. Temyiz kaydı
d. İstinabe kaydı
e. Değişik işler kaydı
f. Duruşma günleri kaydı
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g. Keşif günleri kaydı
ğ. Taşra istinaf veya temyiz kaydı
h. Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı
ı. Ortaklığın giderilmesi satış paralarının kaydına mahsus kasa kaydı
i. Tereke esas kaydı
j. Tereke karar kaydı
k. Tereke kasa kaydı
l. Mirası ret kaydı
m. Posta mutemet kaydı
n. Tevzi kaydı
o. Zimmet kaydı
ö. Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı
p. Vakıf tescil kaydı
r. Vesayet ad kaydı
s. Kıymetli evrak ve eşya kaydı
ş. Sosyal inceleme-görüşme kaydı
t. Muhabere kaydı
u. Hakem kararları saklama kaydı
Davanın Açılması ve İşlerin Kaydı
Davanın Açılması: Madde 36 - (1) Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi
işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir.
……….
(8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için elektronik imza sahibi
olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda açacakları davaların yargılama harçları ve gider avansı elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka
hesabına aktarılır. Bu işlemlerin kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ile de yapılması
sağlanabilir. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda
başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur.
(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir. Bu işler
için ayrıca el ürünü imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama harçları
ve gider avansı davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme
veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin baro kartı veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem
sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur.
……….
Basit Yargılama Usulünde Dava ve Cevap Dilekçesinin Verilmesi: Madde 37 - (1)
Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçeyle olur.
(2) Basit yargılama usulünde, dava ve cevap dilekçeleri UYAP Bilgi Sistemlerinde yer
alan dava ve cevap dilekçesi formları doldurulmak suretiyle de verilebilir.
Dosyaların İncelenmesi ve Örnek Alma: Madde 42 –
(5) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir
ve örnek alabilirler.
(6) Taraflar elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş veya Kurum Bilgi
Sistemi vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait tüm evrakı inceleyebilir, örnek alabilirler.
Elektronik imza sahibi olmayan taraflar sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine ulaşabilirler.
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Kanun Yoluna Başvuru İşlemleri: Madde 48 –
8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin
UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri
için elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişiler elektronik ortamda
yapacakları kanun yolu başvurusunun harcını elektronik ortamda mahkeme veznesinin
bağlı olduğu banka hesabına aktarırlar. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda
erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.
(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu başvuru
dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez. Avukatların
UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçesi gönderebilmeleri için
elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu harçları avukat tarafından elektronik
ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin Barokart veya kredi
kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik
ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.
(10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.
(11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işler, görevli daire doğru bir şekilde belirlendikten sonra kanun yolu formu ve dizi pusulası UYAP üzenden hazırlanarak ilgili mercie
gönderilir.
Hükmün Korunması: Madde 56 - (1) Elektronik ortamda hazırlanan hüküm, hükme
katılan hâkimler ve zabıt kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP
veri tabanında saklanır. Ayrıca hükmün çıktısı hükme katılan hâkimler ve zabıt kâtibi tarafından imzalanıp mahkeme mührüyle mühürlenerek karar kartonunda muhafaza edilir.
Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası ve Diğer Usulî İşlemler:
Madde 60 –
5) Kimlik tespiti ve dinleme işleminin yapıldığına dair UYAP Bilişim Sisteminde veya
zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme işlemi sırasında hazır bulunan
tüm ilgililerce duruma göre güvenli elektronik imza ya da el ürünü imza ile imzalanır. Tutanakta, dinlenenlerin ad ve soyadları, dinlemenin başlangıç ve bitiş zamanı, dinlemenin
süresi, hazır bulunanlar ve varsa sunulan deliller gibi hususlar belirtilir.
(6) Elektronik ortamdaki tutanak aynen, fiziki olarak tutulan tutanak ise taranıp,
elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama UYAP üzerinden
gönderilir. Belge asılları mahallinde saklanır.
Madde 64 - (1) Bilirkişiler UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de işlem yapabilirler.
Bunun için bilirkişilerin elektronik imza sahibi olmaları gerekir.
(2) UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden bilirkişi veya bilirkişiler görevlendirilebilir. Bilirkişi listesinde yer alan bilirkişiler tespit ve teslim tutanağını, dosyanın iş listesine
düşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde güvenli elektronik imza ile imzalayarak mahkemeye göndermek ya da Hukuk Mahkemeleri Kanununun 275 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen haber verme yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Bu tutanaklar, bilirkişi tarafından imzalanmadan dosya erişime ve incelemeye açılamaz. Bilirkişi
dosyayı inceledikten sonra elektronik ortamda düzenlediği raporunu güvenli elektronik
imzayla imzalayarak mahkemesine gönderir. Birden fazla bilirkişi görevli ise düzenlenen
rapor tüm bilirkişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra mahkemeye gönderilir. Bilirkişi listesinde yer almayan bilirkişilerin ise bu işlemleri yapabilmeleri için öncelikle mahkeme huzurunda yemin etmeleri gerekir.
(3) Bilirkişilere ödenmesi gereken ücretler de Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden banka
hesaplarına aktarılabilir.
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(4) Raporunu sunan bilirkişi hakkında, hâkim tarafından UYAP’ta yer alan performans değerlendirme formu doldurulabilir.
Yürürlük: Madde 66 - (1) Bu Yönetmeliğin, elektronik ortamda yapılması öngörülmüş olup henüz UYAP uygulamalarında bulunmayan işlemlere ilişkin hükümleri, gerekli
yazılım çalışması tamamlanıp uygulama güncelleme duyuruları yapıldıktan sonra, diğer
hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

3

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin 36’ıncı maddesinde UYAP üzerinden davanın açılması ile ilgili yapılabilecek işlemleri kısaca anlatınız.

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tanımlar: Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
..........
b) Bilirkişi: Çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu,
c) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak
elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
……….
ğ) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini,
ifade eder.
Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesi: Madde 5 – (1) Komisyon, her yıl 15 Eylül tarihine kadar, yargı çevresindeki hukuk daireleri ve hukuk mahkemelerinden hangi alanlarda
bilirkişilik için müracaat edildiğini 30 Eylül tarihine kadar bildirilmesini ister.
(2) Komisyon, topladığı bilgi ve başvurulardan yararlanmak suretiyle uzmanlık alanlarını belirler. Bu alanlar belirlenirken baro ve ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinden;
Türkiye İstatistik Kurumu, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin verilerinden yararlanılmak suretiyle uzmanlık alanı türlerinde ülke genelinde birliktelik sağlanır.
……….
Başvuru Usulü: Madde 8 – (1) Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin her yıl 31
Ekim tarihine kadar komisyona bir dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu tarihten sonra
komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
(2) Başvurular, komisyona bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
……….
Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler: Madde 9 –
(4) Başvurular UYAP üzerinden de yapılabilir. Bu durumda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp güvenli elektronik imza ile imzalanır. Belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca gönderilir.
Listelerin Kesinleştirilmesi ve Kaydı: Madde 12 – (1) Yemin eden bilirkişiler, UYAP’a kaydedilir ve oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar hukuk dairelerine, komisyonun yargı çevresindeki ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarına ve ilgili meslek kuruluşlarına gönderilir.
(2) Komisyonca kesinleştirilen tüm listeler Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca UYAP’ta ulaşılabilir halde tutulur.
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Görevlendirme Sınırları: Madde 13 –
(4) Bu maddenin uygulanmasında UYAP verileri esas alınır. Belirtilen dosya sayısının
üzerinde görevlendirme yapılamaması için UYAP’ta gerekli düzenlemeler yapılır.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik

Kararlar: Madde 12 - (1) Genel Sekreterlik ya da Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
hazırlanan ve daireler ya da Genel Kurul gündemine sunulan teklif, işlem ya da faaliyetler ile görüşülen işler; ilgili daire ya da Genel Kurul tarafından müzakere edilerek karara
bağlanır.
……….
(9) Belirli bir işlem ya da faaliyete yönelik usul ve işleyişe ilişkin Genel Kurul ve daireler tarafından alınan kararlar yapılacak çalışmalarda göz önünde bulundurulur. Bu kararlar, UYAP ortamında sadece ilgililerin kullanımına açılır.
UYAP’ın Kullanılması: Madde 13 - (1) Gündem ve görüşme tutanaklarının hazırlanması, kayda alınması, karar defterine işlenmesi ve kararların yazılması, imzalanması ile
gönderilmesi sürecindeki tüm işlemler, UYAP ortamında yerine getirilir.
Kararların Tebliğ Usulü: Madde 14 - (1) Genel Kurul ve dairelerin yazışma ve tebligatları Genel Sekreterlikçe yerine getirilir.
(2) Genel Kurul ve dairelerin;
……….
c) Kararlarına karşı 6087 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde düzenlenen yeniden inceleme ve itiraz yolunun kullanılabilmesi için kararlar UYAP ortamında Başkana gönderilir.

HSYK Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Madde 14- (1) İşlemler Bürosu;
e) Cumhuriyet başsavcılıkları ve komisyon başkanlıkları tarafından UYAP’a girilen
ayrılış ve başlayışa ilişkin kayıtların kontrol edilmesi ve takibi işlemlerinin sekretaryasını
yürütür.
Gizli Sicil Bürosu: Madde 15(3) Genel Kurul ve dairelerin gündemleri ile terfi ve atama çalışmaları haricinde, gizli
sicil dosyaları büro dışına çıkarılamaz. Gizli sicil dosyaları UYAP üzerinden ihtiyacı olan
bürolarda sınırlı sayıda kişilere açılabilir.
Meslek İçi Eğitim Bürosu: Madde 16- (1) Meslek İçi Eğitim Bürosu; hâkim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitim konusunda ilgili mevzuatta belirtilen ve Kurul
tarafından yapılması gereken tüm işlem ya da faaliyetlerin sekretaryasını yürütür.
(2) Hâkim ve savcıların katıldıkları eğitim programlarına ilişkin istatistiki bilgiler,
düzenli bir şekilde tutulur. Bu bilgiler, yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere UYAP
ortamına aktarılır.
Madde 18- (1) Terfi Bürosu;
……….
3) Kanun yolu incelemesinden geçen işlere ilişkin kayıtların UYAP’tan alınması ve bu
kayıtların incelenmesi görevlerini yürütür.
(2) Terfi defterlerinin hazırlanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
……….
ğ) Terfi sonuçları terfi bürosunca UYAP’a işlenerek ilgililere tebliğ edilir. Ayrıca ilgililerin açık sicillerine işlenmek üzere karar örnekleri açık sicil bürosuna gönderilir.
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Açık Sicil Bürosu: Madde 20- (1) Açık Sicil Bürosu;
a) Hâkim ve savcılar hakkında tutulan açık sicil dosyasına; ilgilinin kimliği, öğrenim
durumu, bildiği yabancı dil, mesleki eserleri ve yazıları, aile durumu, görev yaptığı yerler,
terfileri, yetki, mesleğe kabul, ceza soruşturma ve kovuşturması ile disiplin soruşturması
ve kovuşturması sonuçları, askerlik durumu, emeklilik işlemleri, başarı ve üstün başarı
belgesi, ödül, eğitim programlarına katılım belgesi, mecburi hizmeti, başka görevler de geçen hizmetleri gibi hususların UYAP’a kaydedilmesi ve bu konulara ilişkin iş ve işlemlerin
takip edilerek gerekli yazışmaların yapılması,
……….
e) Cumhuriyet başsavcılıkları ve komisyon başkanlıkları tarafından UYAP’a girilen
açık sicil bilgilerinin kontrol edilmesi ve takibi görevlerini yürütür.
(2) Genel Kurul ve daireler tarafından, gündemlerine konu edilen hâkim ve savcılarla
ilgili açık sicillerin istenilmesi hâlinde öncelikle bu bilgilere UYAP’tan bakılır, gerektiğinde ilgilinin açık sicil dosyası, işlemlerin bitimini müteakiben derhal teslim edilmek
şartıyla ilgili büroya verilir.
Hâkim ve Savcı Şikâyet Bürosu: Madde 22(4) Gerektiği takdirde ya da talep halinde hâkim ve savcılar hakkında inceleme ve
soruşturma olup olmadığı hususlarına dair bilgiler veya dosya ilgili büroya gönderilir, varsa UYAP üzerinden erişimi sağlanır. UYAP’tan temin edilen bilgiler için ayrıca yazışma
yapılmaz.
İnsan Kaynakları Bürosu: Madde 28(4) Kurul personelinin özlük dosyasının tutulmasında aşağıdaki usul ve esaslar dikkate alınır:
a) Kurul personeli, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak İnsan Kaynakları Bürosu’nca UYAP’a kaydolunur. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.
Bilgi İşlem Bürosu: Madde 30- (1) Bilgi İşlem Bürosu;
a) Kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda UYAP’ın kullanılmasının sağlanması,
……….
e) Kurulda görev yapanlara; UYAP yetkisi verilmesi ve kaldırılması, yeni e-posta üretilmesi, Portal, e-posta şifresinin verilmesi, toplu kısa mesaj gönderilmesi görevlerini yerine getirir.
(2) Kurulda görev yapanlara UYAP’ın kullanımı ve diğer teknik konularda eğitim verilir. Bu eğitimin süresi ve yöntemine dair işlemlerin sekretaryası, planlanması ve uygulanması İnsan Kaynakları Bürosu ile birlikte yerine getirilir.
(3) UYAP’ın kullanılmasıyla ilgili diğer hususlar ile İnternet ya da İntranette yayımlanacak duyuruların usul ve esasları Genel Sekreter tarafından çıkarılacak yönergede
belirlenir.
Arşiv ve Dosya Bürosu: Madde 34- (1) Arşiv ve Dosya Bürosu;
……….
c) Kurul personelinin özlük dosyaları ile hâkim ve savcıların sicil dosyalarının ve buna
ilişkin evrakın taranarak UYAP ortamına aktarılması görevlerini yürütür.
(4) Hâkim ve savcılar ile Kurul personelinin özlük dosyaları düzenli bir şekilde tutulur,
muhafaza ve güvenliği sağlanır, taranarak UYAP ortamına aktarılır. Konuya ilişkin gerekli
yazışmalar bu büro tarafından yerine getirilir.
Denetim Bürosu: Madde 36 - (1) Denetim Bürosu;
……….
d) Denetim dosyalarını fiziki olarak veya UYAP ortamında arşivleme,
……….
görevlerini yürütür.
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Büroların Ortak Görevleri: Madde 41- (1) Bu Yönetmelikte bürolar tarafından yürütülmesi öngörülen her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri ve bunlara
ilişkin yazı, kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinin UYAP ortamında yapılması
esastır. Yürütülen işlemlerde ilgili mevzuatta belirtilen bilgi güvenliği ilkelerine uyulur. Belgeler güvenli elektronik imza ile imzalanır. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgeler
ayrıca fiziki olarak gönderilmez.
……….
(3) Kurula elektronik ortam dışında gönderilen evrak, tarama ve dağıtım merkezinde
elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir.
……….
(11) Görevi ya da görev yeri değişen, emekli olan veya diğer sebeplerle meslekle ilişiği
kesilen UYAP kullanıcıları, biriminden ayrılmadan önce Doküman Yönetim Sistemindeki
(DYS) işlerini bitirmelerini müteakiben mevcut UYAP yetkilerinin kaldırılması için derhal Bilgi İşlem Bürosuna bilgi verilir.
(12) Kullanıcının geçici olarak Kuruldan ayrılması halinde DYS’deki işlerin takibi için
mevcut yetkisi ve işleri DYS menüleri kullanılarak yetkili kişiye devredilir.
Kararların Tebliğ Usulü: Madde 42- (1) Genel Kurul ve dairelerin yazışma ve tebligatları ilgili bürolar tarafından yerine getirilir.
(2) Genel Kurul ve dairelerin;
……….
c) Kararlarına karşı 6087 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinde düzenlenen yeniden inceleme ve itiraz yolunun kullanılabilmesi için kararlar UYAP ortamında Başkana gönderilir.
Yazışma Usulü: Madde 49- (1) Kurul ile yapılan yazışmalar Genel Sekreterliğe gönderilmek üzere; merkez ve mülhakatta görev yapan Cumhuriyet savcılarınca, Cumhuriyet Başsavcılığı; mahkeme ya da hâkimler tarafından ise komisyon başkanlığı aracılığıyla
UYAP ortamında yapılır.
UYAP ile ilgili yönetmeliklerden beş tanesinin adını yazınız.
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Özet
Kanunlar bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 38/A
maddesinde, Çek Kanunu’nun 5’inci maddesinde, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 10’uncu maddesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 445’inci maddesinde
UYAP’a ilişkin detaylı hükümler bulunmaktadır. Yönetmelikler bakımından ise Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 48’inci maddesinde, Adli Yargı
Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının
Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik’in
5’inci maddesinde, Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde, Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin 12’inci maddesinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat
Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 14’üncü
maddesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin 4’üncü, 5’inci, 9’uncu, 36’ıncı,
37’inci, 42’inci, 48’inci, 56’ıncı, 60’ıncı ve 66’ıncı maddesinde,
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik’in
4’üncü, 5’inci, 8’inci, 9’uncu, 12’inci ve 13’üncü maddesinde,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’in 12’inci, 13’üncü ve 14’üncü maddesinde, HSYK Genel Sekreterlik ve teftiş Kurulu Bürolarının
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü,
15’inci, 16’ıncı, 18’inci, 20’nci, 22’nci, 28’inci, 30’uncu,
34’üncü, 36’ncı, 41’inci, 42’nci ve 49’uncu maddesinde
UYAP’a ilişkin detaylı hükümlere yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere UYAP’la ilgili birçok yasal düzenlemeler
hukuk sistemimizde bulunmaktadır. Bu durum UYAP’ın yasal zemine kavuştuğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.
Yukarıda yer alan düzenlemelerde de dikkat çektiği üzere
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda UYAP’la ilgili düzenlemeler diğer yasal düzenelemelerle kıyaslandığında oldukça
fazladır. Bu durum ise, UYAP’ın özellikle yargılamaya ilişkin
kurallarla daha sıkı ilişki içerisinde olduğunun göstergesi
olarak kabul edilebilir. Gerçekten de UYAP, başta hâkim,
savcı, avukat ve adalet personeli olmak üzere, vatandaşlar
da dâhil olmak üzere birçok kesim tarafından kullanılabilecek bir temel üzerinde projelendirilmiş ve bir bilişim sistemi
olarak hayata geçirilmiştir. Yasal düzenlemeler ise UYAP’ın
adalet sahasında kullanımının temel dayanağıdır. Bu nedenle birçok yasal düzenleme içerisinde az ya da çok yer aldığı
belirtilebilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinde UYAP’a ilişkin hüküm bulunmaz?
a. Ceza Muhakemeleri Kanunu
b. Türk Ticaret Kanunu
c. Türk Borçlar Kanunu
d. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
e. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
2. Aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinde UYAP’a ilişkin hüküm bulunmaz?
a. Suç Eşyası Yönetmeliği
b. Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği
c. Garanti Belgesi Yönetmeliği
d. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği
e. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
3. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun UYAP’la ilgili hükümleri
aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı
Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılır.
b. Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak
UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.
c. Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde elle atılan imzalı belge geçerli kabul edilir.
d. Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge
veya kararlar, yetkili kişilerce taranarak UYAP’a aktarılır ve gerektiğinde ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilir.
e. Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adli
sicil kaydı gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fiziki olarak istenilmez. UYAP’tan dış
bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler ayrıca
zorunlu olmadıkça fiziki ortamda gönderilmez.
4. Çek Kanunu’nun UYAP’la ilgili hükümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Çek Kanunu’nda UYAP’a ilişkin herhangi bir hükme
yer verilmemiştir.
b. Çek Kanunu’nda UYAP’a ilişkin 5’inci maddede düzenleme bulunmaktadır.
c. Çek Kanunu’nda UYAP’a ilişkin hüküm 15.07.2015
tarihinde eklenmiştir.
d. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler güvenli elektronik imza ile imzalanabilir.
e. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, Adalet Bakanlığı UYAP aracılığıyla MERSİS ile Risk Merkezine elektronik ortamda bildirilir.

5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun UYAP’a ilişkin hükümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. UYAP’a ilişkin düzenlemeler Kanun’un 445’inci
maddesinde bulunmaktadır.
b. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
c. Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri
müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.
d. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak
veriler kaydedilir ve saklanır.
e. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve
belgeler ayrıca fiziki olarak gönderilir.
6. Suç Eşyası Yönetmeliği’nin UYAP’a ilişkin hükümleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. UYAP’a ilişkin düzenlemeler 18’inci maddede yer almaktadır.
b. Emanet memurluklarını ilgilendiren düzenlemeler
bulunmaktadır.
c. İlgili düzenleme bir yıllık deneme süresi öngörmüştür.
d. Defter ve kartonlarla aynı özellikleri taşıyan raporlar
(bilgisayar çıktıları) buna mahsus kartonlarda muhafaza edilir.
e. İlgili düzenlemeye göre UYAP emanet memurluklarında 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır.
7. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin UYAP’a ilişkin hükümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. UYAP’a ilişkin düzenlemeler tek madde altında toplanmıştır.
b. Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik
imza ile imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya hukuk dairelerine elektronik ortamda
bilgi ve belge gönderebilirler.
c. Mahkemelere ve hukuk dairelerine fiziki olarak verilen
ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.
d. Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla
dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilirler.
e. Elektronik ortamda hazırlanan hüküm, hükme katılan hâkimler ve zabıt kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP veri tabanında saklanır. Ayrıca hükmün çıktısı hükme katılan hâkimler ve
zabıt kâtibi tarafından imzalanıp mahkeme mührüyle
mühürlenerek karar kartonunda muhafaza edilir.
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8. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin UYAP’a
ilişkin tanımlar maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Avukat Bilgi Sistemi avukatların İnternet üzerinden
UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi ifade eder.
b. Bilirkişi Bilgi Sistemi bilirkişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem
yapabilmelerini sağlayan sistemi ifade eder.
c. Kurum Bilgi Sistemi gerçek kişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem
yapabilmelerini sağlayan sistemi ifade eder.
d. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı ses
ve görüntü bilişim sistemini ifade eder.
e. Dış birim UYAP sistemine dâhil olmayan diğer kamu
kurumları ve özel kuruluşları ifade eder.
9. Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aşağıdaki kayıtların
hangisinin UYAP’ta tutulması zorunlu değildir?
a. Esas
b. Karar
c. İstinaf
d. İstinabe
e. Muhalafet
10. HSYK personelinin özlük dosyaları ile hâkim ve savcıların sicil dosyalarının ve buna ilişkin evrakın taranarak UYAP
ortamına aktarılması görevlerini yürüten büro aşağıdakilerden hangisidir?
a. Arşiv ve Dosya
b. Denetim
c. Bilgi İşlem
d. İnsan Kaynakları
e. Açık Sicil
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a
2. c
3. c
4. a
5. e
6. e
7. a
8. c
9. e
10. a

Yanıtınız yanlış ise “İlgili Kanunlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İlgili Yönetmelikler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Ceza Muhakemesi Kanunu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Çek Kanunu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Muhakemeleri Kanunu”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Suç Eşyası Yönetmeliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Yönetmeliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Yönetmeliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Yönetmeliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “HSYK Genel Sekreterlik ve
Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 3
Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir.
……….
Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden
dava açabilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir.
Gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda açacakları davaların yargılama harçları ve gider avansı elektronik ortamda
mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarılır.
Bu işlemlerin kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ile de yapılması sağlanabilir. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği
tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin
elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur.
Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza
ile dava açılabilir. Bu işler için ayrıca el ürünü imzalı belge
istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden
dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama harçları ve gider avansı davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme
veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin baro kartı
veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir.
Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.
İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur.

Sıra Sizde 1
Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen
her türlü belge ve karar elektronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilir.
Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer
kişi veya kurumlara elektronik ortamda gönderilir. Güvenli
elektronik imza ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fiziki olarak ayrıca düzenlenmez ve ilgili
kurum ve kişilere gönderilmez.
Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı
belge geçerli kabul edilir.

Sıra Sizde 4
1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
2. Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim
Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin
Yönetmelik
3. Suç Eşyası Yönetmeliği
4. Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği
5. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

Sıra Sizde 2
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin
elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır.
Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yararlanılan Kaynaklar
www.mevzuat.gov.tr
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Genel İşlemler hakkında yeterlilik kazanabilecek,
Gelen/Giden Evrak işlemleri modülü ekranlarını sayabilecek,
Gelen/Giden Evrak işlemleri modülü ekranlarını kullanabilecek,
İş Listesi ekranını kullanabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
ok man Tarama
• Ka etme İşlemi
• immet İşlemleri
•
a ıtım lanı

• Tarama Merkezi
•
os a an Evrak Silme
•
er est os a
•
i en Evrak

İçindekiler
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Genel İşlemler-İş Listesi

• E EL İŞLEMLER
• İŞ LİSTESİ

Genel İşlemler-İş Listesi
GENEL İŞLEMLER
Gelen/Giden Evrak İşlemleri

Kuruma kağıt üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme dâhil edilmesi, sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili takip işlemlerinin yapıldığı modüldür.
“Gelen/Giden Evrak İşlemleri” modülü aşağıda listesi verilen ekranlardan oluşmaktadır.
• Doküman Tarama Sistemi
• Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
• Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
• Evrak Arama İşlemleri
• Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
• Evrak Zimmet İşlemleri
• Giden Evrak Oluşturma
• Dağıtım Planı İşlemleri
• Tarama Merkezi Evrak Kayıt
• Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
• Dosyadan Evrak Silme Ekranı
• Derdest Dosya İşlemleri
“Gelen/Giden Evrak İşlemleri” modülünde yer alan ekranlardan 5 tanesini yazınız.

Doküman Tarama Sistemi

1

Birime dışarıdan kağıt üzerinde gelen tüm bilgiler ilgili birimin doküman tarama sistemi
yardımı ile taranarak elektronik ortama aktarılır. [Doküman Tarama Sistemi] ekranı, tarayıcı cihazının ayarlarının ve tarama işleminin yapıldığı ekrandır.
Şekil 7.1
Doküman Tarama
Sistemi
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•

[Doküman Tarama Sistemi] ekranı açıldığında sistemde kurulu birden fazla tarayıcı var ise ekranın üzerinde [Tarayıcı Seçimi] ekranı sistem tarafından açılır, liste
düğmesi tıklanarak ilgili tarayıcı seçilir ve “Tamam” düğmesi tıklanır.

•

Tarama işlemi ile ilgili ayarlamaları yapmak için “Tarayıcı Ayarları” düğmesine tıklanır ve [Tarayıcı Ayarları] ekranı açılır.

•

Sistemde kurulu olan tarayıcı cihazı çift taraflı evrak tarama işlemini yapabiliyorsa
ve tarama işlemi sonunda elektronik ortama aktaracağımız evrak çift yüzlü bir evraksa “Çift Taraflı Tarama Desteği” liste kutusundan “Evet” seçeneği seçilir.
Eğer taranan evrak “Boş Dokümanın Maksimum Büyüklüğü (KB)” alanında bulunan listeden seçilen değerden daha küçük bir dosya boyutunda ise, sistem otomatik olarak bu evrakı boş evrak olarak tanımlayacaktır.
“Çözünürlük değeri” listesinden evrakın tarama çözünürlük değeri seçilir. Çözünürlük değeri, tarama işlemi sırasında inch kareye düşen piksel sayısı olarak tanımlanabilir (örnek: Eğer “Çözünürlük Değeri” alanında 100 değeri seçilmişse 1
inch kareye 100 100 piksel tarama çözünürlüğü seçilmiş olur).
“T ain Arayüzü Göster” alanında bulunan listeden “Evet” seçeneği seçilir ise tarama işlemi yapılırken tarayıcı cihazının kendi tarayıcı ayarları kullanılarak tarama
işlemi yapılır. “T ain Arayüzü Göster” düğmesinden “Hayır” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda tarayıcıya ait arayüz tarama işlemi sırasında ekrana gelmeyecektir.

Şekil 7.2
Doküman Tarama
Sistemi

Şekil 7.3
Tarayıcı Ayarları

•

•

•
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• “Kaydet” düğmesine tıklanarak yapılan tarayıcı ayarları kaydedilir.
• “Kapat” düğmesi tıklanarak [Tarayıcı Ayarları] ekranından çıkılır.
[Doküman Tarama Sistemi] ekranında zorunlu alan olan “Doküman Ön Adı” metin
alanına dosya numarası, çalışılacak dosya seçilmiş ise sistem tarafından getirilir. Bu metin
alanına dosya numarası ya da başka bir ön evrak ismi de girilebilir.
• Taranacak olan evrakların niteliği birbirinden farklı ise dava dilekçesi, vekâletname
gibi bu evrakların tarama işlemi sırasında ayrılması istenir ise bu evraklar arasına
boş beyaz kağıt konulur ve “Doküman Ayracı Olarak Boş Sayfa Kullan” opsiyon
kutusu işaretlenmiş olarak bırakılır.
• “Doküman Ayracı Olarak Boş Sayfa Kullan” opsiyon kutusunda bulunan işaret
kaldırılırsa tarayıcıya bir bütün hâlinde konulan evrakların kaç sayfada bir farklı
evrak olarak kaydedileceği bilgisi “Bir bütün dokümanın sayfa sayısını giriniz” alanına girilir.
• Taranacak evraklar tarama makinasına uygun şekilde yerleştirilir ve “Tarama Başlat” düğmesi tıklanır.
• Tarama işlemi tamamlandıktan sonra “Kaydet” düğmesine tıklanır ve taranan evrakların kayıt işlemi tamamlanır.
• Taranan evraklar daha önceden tanımlanmış olan ve kişinin bilgisayarında bulunan tarama alanı içinde, “Doküman Ön Adı” alanında isimlendirilmiş olan klasöre
(dizine) kaydedilir.

Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
[Dosya Evrak Kayıt İşlemleri] ekranı, birime gelen evrakın kabulünün ve evrakların ilgili
dosyalarına kaydedildiği ekrandır. “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “İlgili Evrak Listesi” ve “İlgili Kişi Listesi” sekmelerinden oluşur.
Şekil 7.4
Dosya Evrak Kayıt
İşlemleri/Evrak
Bilgileri Sekmesi
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•
•

“Seçilen Dokümanlar” bloğunda taranmış evrak kaydı yapılacak ise “Doküman
Seç” düğmesi tıklanır ve [Doküman Seçme] ekranı açılır.
Taranmamış evrak kaydedilecek ise “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenir.

Şekil 7.5
Doküman Seçme

•
•

•
•
•
•
•

Şekil 7.6
Dosya Evrak Kayıt
İşlemleri/Dosya
Bilgileri–Ek Listesi
Sekmesi

[Doküman Seç] ekranında ilgili doküman üzerine tıklanarak seçilir ve “Dokümanı
Seç” düğmesine tıklanır. Seçilen doküman ön izleme alanında görüntülenir.
Sisteme dâhil edeceğimiz evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa (Değerli
evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenir. “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlendiğinde zorunlu alan olan “Evrakın Yeri”
metin alanı doldurulmalıdır.
“Evrak Bilgileri” sekmesinde yer alan “Geldiği Yer/Kişi” metin alanı zorunlu bir
alan olup evrakın geldiği yerin veya kişinin yazıldığı alandır. Bilgi girişi yapılır.
Birime gelen evrakın türü “Evrak Türü” liste düğmesi tıklanarak seçilir.
“Evrak Tipi” liste düğmesi tıklanarak gelen evrakın türü seçilir.
“Dosya Bilgileri–Ek Listesi” sekme düğmesi tıklanarak ilgili dosya bilgilerinin girilmesi işlemine geçilir.
“Dosya Bilgileri–Ek Listesi” sekmesi alanında “Dosya Bilgileri” bloğunda zorunlu
alan olan “Dosya Türü” ve “Dosya İşlemi” liste düğmelerindeki bilgiler “Evrak Bilgileri” sekmesinde yapılan seçimlere bağlı olarak sistem tarafından getirilmektedir.
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•
•

•

Seçilen evrakın hangi dosyaya ekleneceği ise “Son Dosya” ya da “Farklı Dosya”
düğmeleri tıklanarak seçilir.
“Son Dosya” düğmesi tıklanır ise üzerinde işlem yapılmak üzere seçilmiş ve ana ekranın sağ üst köşesinde bulunan dosya numarası “Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan
liste alanına gelir. “Farklı Dosya” düğmesi tıklanır ise [Dosya Arama] ekranı açılır.
Açılan ekranda sorgulama yapılıp ilgili dosya seçilir “Tamam” düğmesi tıklanır.
Seçilen dosya bilgisi “Dosya Bilgileri” bloğundaki alana sistem tarafından getirilir.
Seçilen dosya, evrakın kaydedileceği dosya olmalıdır.
Şekil 7.7
Dosya Evrak Kayıt
İşlemleri/Dosya
Bilgileri–Ek Listesi

•

Dosyaya kaydı yapılan evrakın ekleri var ise “Ek Listesi” bloğunda bulunan “Ekle”
ya da “Çoklu Ekle” düğmeleri kullanılarak ek evraklar seçilir.
Şekil 7.8
Dosya Evrak Kayıt
İşlemleri/Ek Listesi

•

“Ekle” düğmesi tıklanarak [Ek Tanıtma] ekranı açılır.
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Şekil 7.9

Ek Tanıtma

•
•

•
•

[Ek Tanıtma] ekranında “...” arama düğmesine tıklanır, açılan ekranda ilgili evrak
seçilir ve [Ek Tanıtma] ekranında görüntülenir.
“Listeye Ekle” düğmesi tıklanarak seçilen evrakın [Dosya Evrak Kayıt] ekranında “Ek Listesi” alanına geçmesi sağlanır. “Listeye Ekle” düğmesi tıklandığında [Ek
Tanıtma] ekranı sistem tarafından kapatılmaz, işlemler tekrarlanarak evraka yeni
ekler yapılabilir.
Ek yapılacak evrak seçildikten sonra “Tamam” düğmesi tıklanır ise [Ek Tanıtma] ekranı sistem tarafından kapatılır ve evraka yapılan ekler “Ek Listesi” alanında görülür.
“Kaydet” düğmesi tıklanır, ilgili evrak ekleriyle beraber seçilen dosyaya kaydedilir
ve ekranda kaydetme işleminin tamamlandığını gösterir uyarı ekranı gelir. Evrak
kaydetme işlemi sonucunda evraka bağlı herhangi bir işlem adımı söz konusu ise
ilgili ekran sistem tarafından otomatik olarak açılır. “Kapat” düğmesi tıklanarak
[Dosya Evrak Kayıt İşlemleri] ekranından çıkılır.

Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
[Kıymetli Evrak Eşya Kayıt] ekranı ilgili dosyaya ait herhangi bir belge ya da eşya muhafaza, depo vb. işlemlerle kayıt işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.
Şekil 7.10
Kıymetli Evrak/Eşya
Kayıt
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•
•
•

•
•

•

[Kıymetli Evrak/Eşya Kayıt] ekranında “Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan bilgiler sistem tarafından getirilir ve pasif olarak görüntülenir.
Zorunlu alan olan “Taraf ” liste düğmesi tıklanarak kaydı yapılacak olan eşya ya da
evrakın taraflardan hangisine ait olduğu seçilir.
“Kıymetli Evrak ve Değerli Eşya Kaydı” bloğunda zorunlu alan olan “Eşyanın Evsafı”, “Takdir Edilen Kıymet”, “Nerede Saklandığı”, “Eşyanın Cinsi” ve “Ne Suretle
Alındığı” bilgileri girilir.
“Eşya Ekle” düğmesi tıklanarak bilgileri girilen kayıt “Kıymetli Evrak Ve Değerli
Eşya Listesi” liste alanında görüntülenir.
Girilen bilgilerde güncelleme yapılmak istenir ise liste alanından ilgili kayıt üzerine
tıklanarak seçilir, bilgileri güncellendikten sonra “Güncelle” düğmesi tıklanır ve
liste alanındaki bilgiler güncellenir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak kaydetme işlemi tamamlanır. Kaydetme işleminden
sonra aktif hâle gelen “Makbuz Hazırla” düğmesi tıklanarak ilgili evrak görüntülenir yazıcıdan çıktısı alınır. “Kapat” düğmesi tıklanarak [Kıymetli Evrak/Eşya Kayıt] ekranından çıkılır.

Evrak Arama İşlemleri
[Evrak Arama İşlemleri] ekranı birime gelen ya da dosya içerisine girmiş olan evrakların
sorgulandığı, detaylarının listelendiği ve görüntülendiği ekrandır.
Şekil 7.11
Evrak Arama İşlemleri

[Evrak Arama İşlemleri] ekranında bulunan metin alanları ve liste düğmelerinin her
biri yapılacak olan sorgulama için ayrı ayrı birer kriterdir. Bu alanlardan herhangi birine
bilgi girişi yapılarak sorgulama işlemi yapılır.
• Elde bulunan bilgiler ilgili alanlara girildikten sonra “Sorgula” düğmesine tıklanır
ve girilen kriterlere uygun evrak ve evrakların bulunduğu dosyalar “Dosya Evrak
Listesi” alanında listelenir.
• İncelenmek istenen evrak üzerine çift tıklanarak görüntülenir.
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•

•

2

Evrakın hangi birime gönderilmek üzere hazırlandığı görülmek istenir ise ilgili evrak üzerine bir kez tıklanır ve evrak seçilir “Dağıtım Listesi” düğmesi tıklanarak
evraka ait dağıtım listesi görüntülenir.
Evraka ait ilgili evrak listesi görüntülenmek istenir ise ilgili evrak üzerine bir kez
tıklanır ve evrak seçilir “İlgili Evrak Listesi” düğmesi tıklanarak evraka ait ilgili
evrak listesi görüntülenir. “Kapat” düğmesi tıklanarak [Evrak Arama İşlemleri] ekranından çıkılır.

Evrak Arama İşlemleri ekranının kullanımı hakkında bilgi veriniz.

Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
[Evrakı Onaya Sunma İşlemleri] ekranı sistem üzerinde kullanıcı tarafından oluşturulan evrakların onaylanması için “Onaya Sunma” işleminin gerçekleştirildiği, görüntülendiği, ek
evraklarının listelendiği ve tüm evraklar üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayan ekrandır.

Şekil 7.12
Evrakı Onaya Sunma
İşlemleri

•
•

“Sorgu Kriterleri” bloğu “Dosya No” ve “İlgili Tarih Aralığı” metin alanları ile “Hazırlayan” ve “Evrakın Durumu” sorgu kriterlerinden oluşmaktadır.
Dosya bazında evrak araması yapılıp onaya sunma işlemi gerçekleştirilecek ise
“Dosya No” metin alanına bilgi girişi “...” arama düğmesi tıklanarak açılan [Dosya
Arama] ekranında ilgili dosya seçilir.
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Şekil 7.13
Dosya Arama

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Dosya Arama] ekranında zorunlu alan olan “Dosya No” metin alanına ilgili dosya
numarası yazılır “Sorgula” düğmesi tıklanır.
İlgili dosya sistem tarafından getirilir. Liste alnından dosya üzerine tıklanarak seçilir ve “Tamam” düğmesi tıklanır.
Seçilen dosya [Evrakı Onaya Sunma İşlemleri] ekranında “Dosya No” metin alanına sistem tarafından getirilir.
Onaya sunulacak olan evrak üzerinde çalışılacak dosya ekranın sağ üst köşesinde
belirlenmiş dosyaya ait bir evrak ise, “Aktif Dosya” düğmesi tıklanır bu dosya numarası “Dosya No” metin alanına sistem tarafından getirilir.
“Hazırlayan” liste düğmesi tıklanarak evrakı hazırlayan kullanıcı seçilir.
“İlgili Tarih Aralığı” ve “Evrakın Durumu” alanlarına da ilgili bilgiler girilebilir.
Bilgiler ilgili kriter alanlarına girildikten sonra “Evrak Listesini Getir” düğmesi tıklanır sistem girilen kriterlere uygun evrak listesini liste alanına getirir.
İlgili evrak liste alanından üzerine tıklanarak seçilir.
“Giden Evrak Bilgileri” bloğunda yer alan “Dosya No” ve “Evrak Tipi” alanları seçilen evraka göre sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.
Seçilen evrakla ilgili ek evraklara ulaşılmak istenirse “Ek Listesi” düğmesine tıklanır ve [Evrak Ek Listesi] ekranı açılır. Seçilen evrakla ilişkili evrak bilgilerine ulaşılmak istenirse “İlgili Evrak” düğmesine tıklanır ve [İlgili Evrak Listesi] ekranı açılır.
Şekil 7.14
İlgili Evrak Listesi

•

Seçilen evraka ait dağıtım listesi görüntülenmek istenirse “Dağıtım Listesi” düğmesine tıklanır ve [Dağıtım Listesi] ekranına geçilir. [Dağıtım Listesi] ekranında
evrakın dağıtım yerleri görüntülenir. Ekranda bilgi değişikliği yapılamaz.
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Şekil 7.15

Dağıtım Listesi

•
•
•
•

•
•
•

Seçilen evrakla ilgili kişi bilgilerine ulaşılmak istenirse “Evraka Konu Olan Kişiler”
düğmesine tıklanır.
Evrakı onaya sunmadan önce evrak üzerinde değişiklik yapılmak istenirse “Belge
Göster/Düzenle” düğmesine tıklanır ve [Doküman Editörü] ekranı açılır.
Açılan [Doküman Editörü] ekranında belge görüntülenir, istenilen değişiklikler
yapılıp kaydedilir ve ”X” tıklanarak ekran kapatılır.
Evrakı onaya sunmadan önce evrak görülmek istenir ise “Evrakı Göster” düğmesine tıklanır ve sadece evrakın görüntülendiği ancak üzerinde değişiklik yapılamayacağı [Evrak Görüntüleme] ekranı açılır. Açılan [Evrak Görüntüleme] ekranında
herhangi bir değişiklik yapılamaz istenir ise yazıcıdan çıktısı alınabilir.
Görüntülenen evrakın çıktısı alınmak istenir ise “Yazdır” düğmesi tıklanır. “Kapat”
düğmesi tıklanarak ekran kapatılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak seçilen evrak onaya sunulur ve evrakın
onaya sunulduğuna dair uyarı ekranını sistem ekrana getirir.
“Tamam” düğmesi tıklanarak ekran kapatılır. Evrağın onaya sunum işlemi tamamlanmış
olur. “Kapat” düğmesi tıklanarak [Evrakı Onaya Sunma İşlemleri] ekranından çıkılır.

Evrak Zimmet İşlemleri

[Evrak Zimmet İşlemleri] ekranı, birimlere gelen veya giden evraklarla ilgili zimmet işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Evraklarla ilgili yeni zimmet işlemlerinin yapılması, daha
önceden yapılmış olan zimmetlerin sorgu aracılığıyla bulunması ve oluşturulan zimmetlerin silinmesi işlemlerini kapsamaktadır.
Şekil 7.16
Evrak Zimmet
İşlemleri
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•

Evrakla ilgili yeni zimmet oluşturmak için “Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır ve
[Zimmet Giriş] ekranı açılır.
Şekil 7.17
Zimmet Girişi

•
•
•
•

[Zimmet Giriş] ekranında “Teslim Eden”, “Teslim Eden Birim”, ”Teslim Tarihi”
alanları sistem tarafından otomatik olarak getirilir.
“Teslim Alan Kişi” ve “Teslim Alan Kurum” zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılır.
Zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri “Açıklama” alanına girilir.
Zimmetlenecek evrakı seçmek için; “Evrak Seç” düğmesine tıklanır ve [Zimmet
İçin Evrak Arama] ekranı açılır.
Şekil 7.18
Zimmet İçin Evrak
Arama

•

•

[Zimmet İçin Evrak Arama] ekranında “Birim Evrak No”, “Birim Evrak Tarihi”,
“Dosya No”, “Geldiği/Gönderildiği Yer”, “Geldiği Yer Sayısı”, “Geldiği Yer Tarih”,
“Konusu”, “Açıklama” metin alanları bulunmaktadır.
[Zimmet için Evrak Arama] ekranında zimmetlenecek olan evrakı seçmek için;
“Birim Evrak No”, “Birim Evrak Tarihi”, “Dosya No”, “Geldiği/Gönderildiği Yer”,
“Geldiği Yer Sayısı”, “Geldiği Yer Tarih” alanlarına uygun bilgi girişi yapıldıktan
sonra “Sorgula” düğmesine tıklanır ve sorgulama işlemi gerçekleştirilir.
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•
•
•
•
•
•

Sorgulama işlemi sonrasında metin alanlarına girilen kriterlere uygun kayıtlar liste
alanında listelenir.
Zimmetlenecek olan evrak üzerine tıklanarak seçilir “Seç” düğmesine tıklanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Zimmet Giriş] ekranına geri dönülür.
Seçilmiş olan evrakla ilgili bilgiler [Zimmet Giriş] ekranındaki liste alanında görüntülenir.
Eğer birden fazla evrak zimmetlenecekse bu işlem tekrarlanır. Zimmetlenecek olan
evrakı görmek için ilgili evrak seçilerek “Evrakı Göster” düğmesine tıklanır.
Daha önceden seçilen evraklar listeden çıkarılmak istenildiğinde ilgili evrak listeden seçilerek “Listeden Çıkar” düğmesine tıklanır.
“Kaydet” düğmesine tıklanarak yeni zimmet oluşturma işlemi tamamlanır ve [Evrak Zimmet İşlemleri] ekranına geri dönülür.

Şekil 7.19
Evrak Zimmet
İşlemleri

•
•
•
•

Oluşturduğumuz zimmetle ilgili bilgiler [Evrak Zimmet İşlemleri] ekranındaki
“Zimmetler Tablosu” liste alanında görüntülenir.
Daha önceden oluşturulan zimmetle ilgili detay bilgiler görüntülenmek istenildiğinde ilgili zimmet kaydı seçilerek “Zimmeti Aç” düğmesine tıklanır.
Daha önceden oluşturulan zimmet bilgileri silinmek istenildiğinde ilgili zimmet
kaydı seçilerek “Zimmeti Sil” düğmesine tıklanır.
Önceden oluşturulmuş olan zimmet bilgilerine ulaşılmak istenilirse, [Evrak Zimmet İşlemleri] ekranında bulunan “Zimmet Tarihi”, “Giden Evrak”, “Kişi”, “Kurum”
alanlarına bilgi girişi yapıldıktan sonra “Sorgula” düğmesine tıklanır ve sorgulama
sonucu ekranda listelenir. “Kapat” düğmesi tıklanarak [Evrak Zimmet İşlemleri]
ekranından çıkılır.

Giden Evrak Oluşturma
[Giden Evrak Oluşturma] ekranı sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı ekrandır. Ekran “Dosya Tipi” opsiyon kutularından ve “Giden Evrak
Bilgileri” bloğundan oluşmaktadır.
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Şekil 7.20
Giden Evrak
Oluşturma

•
•

[Giden Evrak Oluşturma] ekranında “Muhabere Dosyası” ve “Özel Dosya” opsiyon
kutularından uygun olan seçilir.
Seçilen opsiyon “Muhabere Dosyası” ise “Dosyayı Getir” düğmesine tıklanır ve
“Dosya No” metin alanına bilgi sistem tarafından otomatik getirilir.
Şekil 7.21
Giden Evrak
Oluşturma – Şablon

•
•
•

•

•

“Giden Evrak Bilgileri” bloğunda “Şablon” zorunlu liste düğmesi tıklanarak ilgili
seçim yapılır.
“Onay Litesi Düzenle” düğmesine tıklanarak evrağı onaylayacak kullanıcılar seçilir.
[İş Adımı Tanımlama] ekranında hazırlanan evrakı onaylayacak kullanıcıların seçimi işlemi yapılırken liste alanından ilgili kullanıcının ismi üzerine fare ile sağ
tıklanır ve ekranda “Ekle” yazısı çıkar.
“Ekle” tıklandığı zaman ilgili kullanıcı “Onaylayacaklar” liste alanına geçer, evrakı
onaylayacak tüm kullanıcılar için aynı işlem tekrarlanır. “Kapat” düğmesi tıklanarak [İş Adımı Tanımlama] ekranından çıkılır.
“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrakın gideceği birim
seçilir.
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Şekil 7.22

Dağıtım Listesi

•

[Dağıtım Listesi] ekranında zorunlu alan olan “Seçilecek Yer Türü” liste düğmesi
tıklanarak ilgili seçim yapılır ve “İlgili Yeri Seç” düğmesi tıklanır.

•

[Birim/Dış Kurum Seçme Ekranı] hazırlanan evrakın gönderileceği birimin ya da
dış kurumun sistem içersinde sorgulanıp seçilebildiği ekrandır.
“Arama Türü” bloğunda bulunan “Birim” ya da “Dış Kurum” opsiyon kutularından
uygun olan seçilir.
“İli” ve “İlçesi” zorunlu liste düğmeleri tıklanarak ilgili seçim yapılır.
“Sorgula” düğmesi tıklanır girilen kriterlere uygun birim ya da dış kurumlar tabloda listelenir.
İlgili birim ya da dış kurum üzerine tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesi tıklanır
seçilen birim ya da dış kurum liste alanına geçer. “Tamam” düğmesi tıklanır [Birim/Dış Kurum Seçme] ekranı sistem tarafından kapatılır ve seçilen birim ya da dış
kurum [Dağıtım Listesi] ekranında listelenir.

Şekil 7.23
Birim/Dış Kurum
Seçme Ekranı

•
•
•
•

Şekil 7.24
Dağıtım Listesi
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•

“Tamam” düğmesi tıklanarak [Dağıtım Listesi] ekranından çıkılır.
Şekil 7.25
Giden Evrak
Oluşturma Ekranı

•
•

•

[Giden Evrak Oluşturma] ekranında “Kaydet” düğmesi tıklanarak evrak hazırlanır.
Hazırlanan evrakı görüntülemek için “Belge Düzenle” düğmesi tıklanır açılan doküman editöründe değişiklik yapılmak isteniyor ise değişiklikler yapılır ve kaydedilir. Yazıcıdan çıktısı alınır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrak ilgili kullanıcılara onaya
sunulur. “Kapat” düğmesi tıklanarak [Giden Evrak Oluşturma] ekranından çıkılır.

Dağıtım Planı İşlemleri
[Dağıtım Planı İşlemleri] ekranı, ilgili birimin düzenli olarak evrak dağıtımı yaptığı birimlere, bir plan çerçevesinde sistem üzerinde yaratılan evrakların gönderilmesi amacıyla
kullanılan ekrandır.
Yeni dağıtım planı oluşturma, daha önceden oluşturulmuş olan dağıtım planlarına
sorgulama yöntemleri aracılığıyla bulma ve oluşturulmuş olan dağıtım planlarını silme
işlemlerini kapsamaktadır.
Şekil 7.26
Dağıtım Planı
İşlemleri

•

Yeni bir dağıtım planı hazırlamak için “Yeni Plan” düğmesine tıklanır ve [Dağıtım
Planı Giriş] ekranı açılır.
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Şekil 7.27

Dağıtım Planı Giriş

•
•
•

[Dağıtım Planı Giriş] ekranında “Dağıtım Planı Adı” alanına bilgi girişi yapılır.
Dağıtım Planının “Başlama” ve “Bitiş” tarihleri ilgili alanlara girilir.
“Birim” alanına, bağlı olduğumuz birim adı otomatik olarak sistem tarafından getirilir. İlgili birimlere sürekli aynı dosyayla ilgili dağıtım yapılacaksa “Dosya No”
metin alanında bulunan “...” düğmesine basılır ve [Dosya Arama] ekranı açılır.

•

[Dosya Arama] ekranında “Dosya No” zorunlu metin alanına dosyanın numarası
yazılır. “Sorgula” düğmesi tıklanır. Sistem içinde sorgulanan dosya listelenir. Üzerine fare ile tıklanarak seçilir ve “Tamam” düğmesine tıklanarak ekrandan çıkılır.
[Dağıtım Planı Giriş] ekranında “Yeni” düğmesine tıklanarak [Yeni Dağıtım Yeri]
ekranına geçilir.

Şekil 7.28
Dosya Arama

•
Şekil 7.29
Yeni Dağıtım Yeri
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•
•

“Yer Tipi” alanına liste düğmesinden uygun olan seçenek seçilir.
Dağıtım yapılan “Yer Tipi” alanı “Birim” olarak seçilmişse “Yer” alanında bulunan
“...” düğmesiyle Adalet Bakanlığında bulunan birimlerin seçildiği [Birim Dış Kurum Seçme] ekranı açılır.
Şekil 7.30
Birim Dış Kurum
Seçme

•
•
•

[Birim Dış Kurum Seçme] ekranında “İl” ve İlçe” zorunlu alanlarına uygun bilgi
girilir. “Sorgula” düğmesi tıklanır. Girilen kritere uygun olan bilgiler listelenir.
Listeki birimlerden uygun olanının üzerine fare ile iki kere tıklanır ya da “Ekle” düğmesine tıklanır. Dağıtım birden fazla birime dağıtım yapılacaksa bu işlem tekrarlanır.
“Tamam” düğmesine tıklanarak birim seçme işlemi tamamlanır ve [Dağıtım Planı
Giriş] ekranına geri dönülür.
Şekil 7.31
Dağıtım Planı Giriş

•

[Dağıtım Planı Giriş] ekranında seçilmiş olan birimler listelenir. “Tamam” düğmesine tıklanarak [Dağıtım Planı İşlemleri] ekranına geri dönülür ve yeni dağıtım
planı hazırlama işlemi tamamlanır.
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Şekil 7.32

Dağıtım Planı
İşlemleri

•
•
•
•

[Dağıtım Planı İşlemleri] ekranında bulunan “Dağıtım Planı Adı”, “Başlama Tarihi”, “Bitiş Tarihi”, “Birim”, “Dosya No” ve “Durum” alanlarına bilgi girişi yapılır.
“Sorgula” düğmesine tıklanır ve sorgulama işlemi tamamlanır.
Daha önceden oluşturulmuş olan dağıtım planları listeden kaldırılmak istenildiğinde silinmek istenen dağıtım planı üzerine bir kere tıklanarak seçildikten sonra
“Planı Sil” düğmesine basılır.
Önceden oluşturulmuş olan dağıtım planını görmek için “Planı Aç” düğmesi tıklanır ve [Dağıtım Planı Giriş] ekranında plan pasif olarak görüntülenir.

Şekil 7.33
Dağıtım Planı Giriş

•
Şekil 7.34
Dağıtım Planı
İşlemleri

“Tamam” düğmesi tıklanarak ekran kapatılır.

157

7. Ünite - Genel İşlemler-İş Listesi

•

Yeni plan oluşturma, var olan planı görüntüleme, silme gibi işlemler yapıldıktan
sonra “Kapat” düğmesi tıklanarak [Dağıtım Planı İşlemleri] ekranından çıkılır.

Tarama Merkezi Evrak Kayıt
Kuruma dışarıdan kâğıt üzerinde gelen tüm bilgiler ilgili birimin tarama merkezi tarafından taranarak elektronik ortama aktarılır.
• “Tarama Merkezi Evrak Kayıt” modülüne tıklanarak [Tarama Merkezi Evrak Kayıt] ekranı açılır.
• Bu ekran taranan evrakların sisteme dâhil edildiği ve ilgili birimlere dağıtımının
yapıldığı ekrandır. “Evrak Bilgileri”, “Dağıtım Listesi” ve “Ek Listesi” bloklarından
oluşmaktadır.
Şekil 7.35
Tarama Merkezi
Evrak Kayıt

•

Eğer evrak taranmamışsa “Taranmamış Evrak” onay kutusu işaretlenir. Eğer doküman taranmış ise “Dokümanı Seç” düğmesine tıklanır.
Şekil 7.36
Doküman Seçme

•
•

Taranmış ve bilgisayara kaydedilmiş evrak “Doküman Seçme” ekranı kullanılarak
seçilir.
“Doküman Seç” düğmesi tıklanarak [Tarama Merkezi Evrak Kayıt] ekranına geri
dönülür. Seçilen evrak ön izleme alanında görüntülenir.
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•
•

Sisteme dâhil edilecek olan evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa (Değerli evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenir.
Eğer “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenirse “Evrak Bilgileri” bloğunda
yer alan “Evrakın Yeri” alanı doldurulmalıdır.

Şekil 7.37
Tarama Merkezi
Evrak Kayıt

•
•

Eğer “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenirse “Evrak Bilgileri” bloğunda
yer alan “Evrakın Yeri” alanı doldurulmalıdır.
Sisteme dâhil edilecek evrakla ilgili ek evraklar varsa “Ek listesi” bloğunda yer alan
“Ekle” düğmesine tıklanır. [Ek Tanıtma] ekranı açılır.

Şekil 7.38
Ek Tanıtma

•

Açılan [Ek Tanıtma] ekranında “...” arama düğmesine tıklanır ve [Dosya Sorgulama] ekranı açılır.
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Şekil 7.39
Dosya Arama

•
•
•

•
•
•
•

“Dosya No” metin alanına hangi dosya ek yapılacaksa o dosyanın numarası yazılır.
“Sorgula” düğmesi tıklanır.
Dosya üzerine tıklanarak işaretlenir ve “Tamam” düğmesi” tıklanarak [Dosya Arama] ekranından çıkılır.
[Ek Tanıtma] ekranında, “Ek Türü” alanı doldurulması zorunlu olan alandır. [Ek
Tanıtma] ekranında ilgili alanlar doldurularak “Listeye Ekle” düğmesi tıklanır.
Dosyaya eklenecek olan başka ek evraklar varsa aynı işlem tekrarlanır. “Tamam”
düğmesine tıklanarak [Tarama Merkezi evrak Kayıt] ekranına geri dönülür.
Ek listesine eklenen bir doküman listeden kaldırılmak istenirse, kaldırılmak istenen doküman listeden seçilerek “Kaldır” düğmesine tıklanır.
Eklenen dokümanla ilgili kaydedilen bilgiler değiştirilmek istenilirse ilgili doküman seçilerek “Düzenle” düğmesine tıklanır.
Tarama merkezinden taranarak elektronik ortama aktarılan evrakın gideceği birimi
seçmek için; “Dağıtım Listesi” bloğunda yer alan “Birim Ekle” düğmesine tıklanır.
Eğer evrakın bağlı olunan üst birimlere dağıtımı yapılacaksa “Bağlı Olunan Üst
Birimden” onay kutusu işaretlenir ve “Birim Ekle” düğmesine tıklanır ve [Birim
Arama/Seçme] ekranı açılır.
Şekil 7.40
Birim Arama/Seçme
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•
•
•

[Birim Arama/Seçme] ekranında listelenen ilgili birimin üzerine fare ile bir kez
tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesine basılır.
Seçilen birim “Seçilen Birimler” tablosunda görüntülenir.
“Tamam” düğmesine tıklanarak [Tarama Merkezi Evrak Kayıt] ekranına geri dönülür. “Kaydet” düğmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. “Kapat” düğmesine tıklanarak
[Tarama Merkezi Evrak Kayıt] ekranı kapatılır.

Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
[Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri] ekranı, birime gelen evrakın kabulünün ve evraklarla
ilgili düzenlemelerin yapıldığı ekrandır.
• “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”,” sekmelerinden oluşur.
Şekil 7.41
Dosya Evrak
Düzeltme İşlemleri

•

Şekil 7.42
Ek Tanıtma

Dosyaya kaydı yapılan evrakın ekleri var ise “Ek Listesi” bloğunda bulunan “Ekle”
ya da “Çoklu Ekle” düğmeleri kullanılarak ek evraklar sisteme kaydedilmek üzere
seçilir ya da düzenlenebilir. “Ekle” düğmesi tıklanarak [Ek Tanıtma] ekranı açılır.
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•

Açılan [Ek Tanıtma] ekranında “...” arama düğmesine tıklanır ve [Dosya Sorgulama] ekranı açılır.
Şekil 7.43
Dosya Arama

•
•
•

•

“Dosya No” metin alanına hangi dosya ek yapılacaksa o dosyanın numarası yazılır.
“Sorgula” düğmesi tıklanır.
Dosya üzerine tıklanarak işaretlenir ve “Tamam” düğmesi” tıklanarak [Dosya Arama] ekranından çıkılır.
[Ek Tanıtma] ekranında, “Ek Türü” alanı doldurulması zorunlu olan alandır. [Ek
Tanıtma] ekranında ilgili alanlar doldurularak “Listeye Ekle” düğmesi tıklanır.
Dosyaya eklenecek olan başka ek evraklar varsa aynı işlem tekrarlanır.
“Tamam” düğmesine tıklanarak [Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri] ekranına geri
dönülür.
Şekil 7.44
Dosya Evrak
Düzeltme İşlemleri

•

[Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri] ekranında “Kaydet” düğmesine basıldığında evrak düzeltme işlemi tamamlanır.
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Dosyadan Evrak Silme Ekranı
[Evrak Silme] ekranı kullanıcı tarafından sistem içinde oluşturulmuş hatalı evrakları silmek için kullanılan ekrandır.
Şekil 7.45
Dosya Evrak Silme
Ekranı

•
•
•
•

[Dosya Evrak Silme] ekranında “Dosya Bilgileri” bloğunda önce kaydedilmiş bilgiler sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Dosya Evrak Listesi” alanında sisteme kaydedilmiş evraklar listelenir.
Silinmesi gereken evrak üzerine fare ile bir kez tıklanarak “Evrak Sil” düğmesine
tıklanır.
Eğer dosyanın geçirdiği aşamalar görüntülenmek istenirse ”Safahat Göster” düğmesi tıklanarak dosyanın o zamana kadar geçirdiği tüm aşamalar görüntülenir.

Şekil 7.46
Safahat Bilgileri

•
•

“Dosya Bilgileri” bloğunda önce kaydedilmiş bilgiler sistem tarafından pasif olarak
görüntülenir.
“Taraf Bilgileri” bloğunda taraflar sistem tarafından görüntülenir.
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•
•
•
•

“Vekil Bilgileri” bloğunda taraf vekilleri sistem tarafından görüntülenir.
“Sorgulama Kriterleri” bloğunda “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” metin alanlarına uygun tarihler girilir.
“Ara” düğmesine basıldığında “Safahat Listesi” alanında dosya üzerinde yapılan işlemler listelenir. “Kapat” düğmesine tıklanarak [Dosya Evrak Silme] ekranına geri dönülür.
“Ayrıntılı Göster” düğmesine basıldığında, “Ayrıntılı Dosya Bilgileri” bloğundaki
bilgiler sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.
Şekil 7.47
Ayrıntılı Ceza Dosya
Bilgileri

•
•
•

“Dosya Bilgileri” bloğunda önce kaydedilmiş bilgiler sistem tarafından pasif olarak
görüntülenir. “Dosya Evrak Listesi” alanında kayıtlı olan evraklar listelenir.
“Dosya Taraf Listesi” bloğunda dosyaya ait taraflar görüntülenir.
“Harç/Masraf Bilgileri” düğmesi tıklanarak dosya için yapılmış tüm harç masraf
işlemleri listelenir.
Şekil 7.48
Tahsilat Reddiyat
Ayrıntı Paneli
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•
•
•

[Tahsilat Reddiyat Ayrıntı Paneli] ekranı açılır.
“Toplam Masraf ”, “Toplam Harç”, Toplam Sarf Miktarı” ve “Yargılama Giderleri”
miktarları görüntülenir.
“Ayrıntı Bilgileri” düğmesine basıldığında [Reddiyat İşlemleri] ekranı açılır.

Şekil 7.49
Reddiyat İşlemleri

[Reddiyat İşlemleri]; dosyanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması
sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.
• “Kapat” düğmesine tıklanarak [Tahsilat Reddiyat Ayrıntı Paneli] ekranına geri dönülür. “Kapat” düğmesine basıldığında [Ayrıntılı Dosya Bilgileri] ekranına dönülür.
• [Ayrıntılı Dosya Bilgileri] ekranında “Kapat” düğmesine tıklanarak [Dosya Evrak
Silme] ekranına geri dönülür. “Kapat” düğmesine tıklanarak ekrandan çıkılır.

Derdest Dosya İşlemleri
[Derdest Dosya İşlemleri] ekranı, sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden
bulunan evrakın kabulünün gerçekleştirildiği ve evrakların ilgili dosyalarına kaydedildiği
ekrandır. “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “İlgili Evrak Listesi” ve “İlgili Kişi
Listesi” sekmelerinden oluşur.
Şekil 7.50
Derdest Dosya
İşlemleri-Evrak
Bilgileri Sekmesi
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•
•

“Seçilen Dokümanlar” bloğunda taranmış evrak kaydı yapılacak ise “Doküman
Seç” düğmesi tıklanır ve [Doküman Seçme] ekranı açılır.
Taranmamış evrak kaydedilecek ise “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu tıklanır.
Şekil 7.51
Doküman Seçme

•
•

•
•
•
•
•

[Doküman Seç] ekranında ilgili doküman üzerine tıklanarak seçilir ve “Dokümanı
Seç” düğmesine tıklanır. Seçilen doküman ön izleme alanında görüntülenir.
Sisteme dâhil edeceğimiz evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa (Değerli
evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenir. “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlendiğinde zorunlu alan olan “Evrakın Yeri”
metin alanı doldurulmalıdır.
“Evrak Bilgileri” sekmesinde yer alan “Geldiği Yer/Kişi” metin alanı zorunlu bir
alan olup evrakın geldiği yerin veya kişinin yazıldığı alandır. Bilgi girişi yapılır.
Birime gelen evrakın türü “Evrak Türü” liste düğmesi tıklanarak seçilir.
“Evrak Tipi” liste düğmesi tıklanarak gelen evrakın türü seçilir.
“Dosya Bilgileri–Ek Listesi” sekme düğmesi tıklanarak ilgili dosya bilgilerinin girilmesi işlemine geçilir.
“Dosya Bilgileri–Ek Listesi” sekmesi alanında “Dosya Bilgileri” bloğunda zorunlu
alan olan “Dosya Türü” ve “Dosya İşlemi” liste düğmelerindeki bilgiler “Evrak Bilgileri” sekmesinde yapılan seçimlere bağlı olarak sistem tarafından getirilmektedir.
Şekil 7.52
Derdest Dosya
İşlemleri–Dosya
Bilgileri-Ek Listesi
Sekmesi

166

Ulusal Yargı Ağı Projesi-I

•
•
•

Evrakın hangi dosyaya kaydedileceği ise “Son Dosya” ya da “Farklı Dosya” düğmeleri tıklanarak seçilir.
“Son Dosya” düğmesi tıklanır ise üzerinde işlem yapılmak üzere seçilmiş ve ana
ekranın sağ üst köşesinde bulunan dosya numarası “Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan liste alanına gelir.
“Farklı Dosya” düğmesi tıklanır ise [Dosya Arama] ekranı açılır.

Şekil 7.53
Dosya Arama

•
•
•
•

“Dosya No” metin alanına dosyanın numarası yazılır. “Sorgula” düğmesi tıklanır.
Dosya üzerine tıklanarak işaretlenir ve “Tamam” düğmesi” tıklanarak [Dosya Arama] ekranından çıkılır.
Seçilen dosya bilgisi “Dosya Bilgileri” bloğundaki alana sistem tarafından getirilir.
Seçilen dosya evrakın kaydedileceği dosya olmalıdır.
Dosyaya kaydı yapılan evrakın ekleri var ise “Ek Listesi” bloğunda bulunan “Ekle”
ya da “Çoklu Ekle” düğmeleri kullanılarak ek evraklar sisteme kaydedilmek üzere
seçilir. “Ekle” düğmesi tıklanarak [Ek Tanıtma] ekranı açılır.

Şekil 7.54
Ek Tanıtma

•

[Ek Tanıtma] ekranında “...” arama düğmesine tıklanır ve [Dosya Sorgulama] ekranı açılır.
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Şekil 7.55
Dosya Arama

•
•
•

•

“Dosya No” metin alanına hangi dosya ek yapılacaksa o dosyanın numarası yazılır.
“Sorgula” düğmesi tıklanır.
Dosya üzerine tıklanarak işaretlenir ve “Tamam” düğmesi” tıklanarak [Dosya Arama] ekranında çıkılır.
[Ek Tanıtma] ekranında, “Ek Türü” alanı doldurulması zorunlu olan alandır. [Ek
Tanıtma] ekranında ilgili alanlar doldurularak “Listeye Ekle” düğmesi tıklanır.
Dosyaya eklenecek olan başka ek evraklar varsa aynı işlem tekrarlanır.
“Tamam” düğmesine tıklanarak [Derdest Dosya İşlemleri] ekranına geri dönülür.
Şekil 7.56
Derdest Dosya
İşlemleri

•

[Derdest Dosya İşlemleri] ekranında “Kaydet” düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır. “Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

Derdest Dosya İşlemleri ekranı hakkında bilgi veriniz.

3

168

Ulusal Yargı Ağı Projesi-I

İŞ LİSTESİ

Kullanıcının yetkisi dâhilinde gerçekleştirmesi gereken işlerin, dosya ya da evrak bazında
listelendiği ekrandır.
Kişi kendisine gelen ve kendisinden gidecek olan tüm evrak ve dosyaları “İş Listesi”
ekranında çeşitli sorgulama kriterlerine göre listeleyebilir.
Şekil 7.57
İş Listesi

Listeleme Kriterleri

“Listele” düğmesine tıklanır ve kullanıcının yetkisi dahilinde kendisine gelen tüm evrak
ve dosyalar listelenir.
Şekil 7.58
İş Listesi/ “Listele”
Düğmesine Tıklanınca

•
Şekil 7.59
Listele Opsiyon
Düğmesi

“Listele” opsiyon düğmesi tıklanarak hangi güne ait evrak ya da dosya listelenmek
isteniyorsa seçilir. Sistem, seçilen opsiyona göre otomatik olarak listeleme yapar.
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•

•

[İş Listesi] ekranında
“Sorguya Devam Et” düğmesine tıklanarak sorgulama
yapılan kriterlere göre iş listesinde görüntülenmeyen evrak ya da dosyaların da
listelenmesi sağlanır.
“Ayrıntılı Sorgula” düğmesi tıklanarak kullanıcıya gelen tüm evrak ve dosyalar seçilen sorgulama kriterine göre listelenir.
Şekil 7.60
İş Listesi Ayrıntılı
Sorgula Düğmesi

•

“Ayrıntılı Sorgula” düğmesine tıklandığında, [İş Listesi Sorgulama] ekranı açılır.
Şekil 7.61
İş Listesi Sorgulama
Ekranı

•

•

[İş Listesi Sorgulama] ekranında “İşin Adı”, “Dosya No”, “Başlatan Kişi”, “Başlatan
Birim”, “Geldiği Zaman” ve “Gönderen Birim” gibi listeleme kriterlerine göre yapılan sorgulama sonuçları iş listesinde görüntülenir.
“Rol Değiştir” düğmesi tıklanarak, kullanıcının bağlı olduğu alt sistemde birden
fazla rolü varsa sistemden tamamen çıkmadan (tekrar kullanıcı kimliği ve parolasını girmeden) sadece açık olan ekranları kapatarak diğer rolüne kolayca bağlanması
sağlanır.
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Şekil 7.62

İş Listesi Ayrıntılı Rol
Değiştir Düğmesi

•
•
•

“Rol Değiştir” düğmesi tıklanınca sistem uyarı mesajı verir.
“Rol Değiştir” düğmesi tıklanınca açılan uyarı mesajında “Hayır” düğmesi tıklanırsa; sistem hiçbir işlem yapmaz aynı rolle çalışmaya devam edilir.
Açılan uyarı mesajında “Evet” düğmesi tıklanırsa; sistem açık olan tüm pencereleri
kapatır ve yetki seçimi ekranına geri döner.

Şekil 7.63
Yetki Seçimi Ekranı

•

[Yetki Seçimi] ekranında çalışılmak istenen yetkinin üzerine tıklanır. “Tamam”
düğmesine basılarak seçilen yetkiye ait olan menü ve ekranların açılması sağlanır.

İş Listesinin Kullanımı

Kullanıcı portala bağlanıp, kullanıcı kimliği ve parolasını girdikten ve rolünü seçtikten
(tek rolü varsa rol seçimine gerek olmaz) sonra karşısına çıkan ilk ekran [İş Listesi] ekranıdır.
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•

“Listele” düğmesine tıklanarak, gelen tüm evrak ve dosyalar listelenir.

•

Tabloda listelenen evrak ya da dosyanın üzerine bir kez tıklanır ve

“Başlat”

düğmesine basılarak evrak ya da dosya ile ilgili işlemler yapılmaya başlanır.
[İş Listesi] ekranında sistem dışından, diğer alt sistemlerden veya diğer kullanıcılardan gelen her türlü iş listelenir (“Onay Evrakları”, “Talimat Dosyaları”, “İstek
Üzerine Dosya Gönderme”, “Karar İşlemleri” vb.).
• [İş Listesi] ekranında birimden çıkan, diğer alt sistemlere gidecek veya diğer kullanıcılara gidecek her türlü iş de listelenir.
• Tabloda listelenen evrak ya da dosyanın üzerine bir kez tıklanır ve “Başlat” düğmesine basılarak evrak ya da dosya ile ilgili işlemler yapılmaya başlanır.
Evrak ya da dosya tamamen kapatılıncaya kadar ilgili iş kullanıcının iş listesinden
düşmez. Ancak geçici evraklar (Onay evrakları vb.) işlemleri tamamlandıktan sonra iş
listesinden düşer.
•

İş Listesi ekranının kullanımı hakkında bilgi veriniz.

4
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Özet
Genel İşlemler başlığı altında: Gelen/Giden Evrak İşlemleri
bulunmaktadır. Bunlar, kuruma kağıt üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme dâhil edilmesi, sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili takip
işlemlerinin yapıldığı modül olarak tanımlanabilir.
“Gelen/Giden Evrak İşlemleri” modülü aşağıda listesi verilen
ekranlardan oluşmaktadır;
• Doküman Tarama Sistemi; Birime dışarıdan kağıt
üzerinde gelen tüm bilgiler ilgili birimin doküman tarama sistemi yardımı ile taranarak elektronik ortama
aktarılır. [Doküman Tarama Sistemi] ekranı, tarayıcı
cihazının ayarlarının ve tarama işleminin yapıldığı
ekrandır.
• Dosya Evrak Kayıt İşlemleri; Birime gelen evrakın kabulünün ve evrakların ilgili dosyalarına kaydedildiği
ekrandır. “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “İlgili Evrak Listesi” ve “İlgili Kişi Listesi” sekmelerinden oluşur.
• Kıymetli Evrak Eşya Kayıt; ilgili dosyaya ait herhangi
bir belge ya da eşya muhafaza, depo vb. işlemlerle kayıt işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.
• Evrak Arama İşlemleri; ekranı birime gelen ya da
dosya içerisine girmiş olan evrakların sorgulandığı,
detaylarının listelendiği ve görüntülendiği ekrandır.
• Evrakı Onaya Sunma İşlemleri; sistem üzerinde kullanıcı tarafından oluşturulan evrakların onaylanması için “Onaya Sunma” işleminin gerçekleştirildiği,
görüntülendiği, ek evraklarının listelendiği ve tüm
evraklar üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayan ekrandır.
• Evrak Zimmet İşlemleri; birimlere gelen veya giden
evraklarla ilgili zimmet işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Evraklarla ilgili yeni zimmet işlemlerinin yapılması, daha önceden yapılmış olan zimmetlerin sorgu
aracılığıyla bulunması ve oluşturulan zimmetlerin
silinmesi işlemlerini kapsamaktadır.
• Giden Evrak Oluşturma; sistem üzerinde oluşturulan
evrakların gönderme işleminin yapıldığı ekrandır.
Ekran “Dosya Tipi” opsiyon kutularından ve “Giden
Evrak Bilgileri” bloğundan oluşmaktadır.
• Dağıtım Planı İşlemleri; ilgili birimin düzenli olarak
evrak dağıtımı yaptığı birimlere, bir plan çerçevesinde sistem üzerinde yaratılan evrakların gönderilmesi
amacıyla kullanılan ekrandır.

Yeni dağıtım planı oluşturma, daha önceden oluşturulmuş
olan dağıtım planlarına sorgulama yöntemleri aracılığıyla
bulma ve oluşturulmuş olan dağıtım planlarını silme işlemlerini kapsamaktadır.
• Tarama Merkezi Evrak Kayıt; Kuruma dışarıdan kâğıt
üzerinde gelen tüm bilgiler ilgili birimin tarama merkezi tarafından taranarak elektronik ortama aktarılır.
• Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri; birime gelen evrakın kabulünün ve evraklarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı ekrandır.
• Dosyadan Evrak Silme Ekranı; Kullanıcı tarafından
sistem içinde oluşturulmuş hatalı evrakları silmek
için kullanılan ekrandır.
• Derdest Dosya İşlemleri; sistem üzerinden gelmeyip
mahkemede daha önceden bulunan evrakın kabulünün ve evrakların ilgili dosyalarına kaydedildiği ekrandır. “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”,
“İlgili Evrak Listesi” ve “İlgili Kişi Listesi” sekmelerinden oluşur.
İş Listesi kullanıcının yetkisi dâhilinde gerçekleştirmesi gereken işlerin, dosya ya da evrak bazında listelendiği ekrandır.
Kişi kendisine gelen ve kendisinden gidecek olan tüm evrak
ve dosyaları “İş Listesi” ekranında çeşitli sorgulama kriterlerine göre listeleyebilir.

7. Ünite - Genel İşlemler-İş Listesi
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Kendimizi Sınayalım
1. Giden/Gelen Evrak modülünde aşağıdaki ekranlardan
hangisi bulunmaz?
a. Doküman Tarama Sistemi
b. Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
c. Giden Evrak Oluşturma
d. Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
e. Avukat Yardım İşlemleri
2. Birime gelen evrakın kabulünün ve evrakların ilgili dosyalarına kaydedildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. Doküman Tarama Sistemi
b. Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
c. Giden Evrak Oluşturma
d. Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
e. Derdest Dosya İşlemleri
3. Birimlere gelen veya giden evraklarla ilgili zimmet işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
b. Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
c. Tarama Merkezi Evrak Kayıt
d. Evrak Zimmet İşlemleri
e. Derdest Dosya İşlemleri
4. Sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden
bulunan evrakın kabulünün ve evrakların ilgili dosyalarına
kaydedildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. Derdest Dosya İşlemleri
b. Tarama Merkezi Evrak Kayıt
c. Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
d. Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
e. Doküman Tarama Sistemi
5. Sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dağıtım Planı İşlemleri
b. Evrak Arama İşlemleri
c. Derdest Dosya İşlemleri
d. Giden Evrak Oluşturma
e. Evrakı Onaya Sunma İşlemleri

6. Kullanıcının yetkisi dâhilinde gerçekleştirmesi gereken
işlerin, dosya ya da evrak bazında listelendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. İş Listesi
b. Dağıtım Planı İşlemleri
c. Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
d. Doküman Tarama Sistemi
e. Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
7. Aşağıdakilerden hangisi “Sorgu Kriterleri” bloğu “Dosya
No” ve “İlgili Tarih Aralığı” metin alanları ile “Hazırlayan” ve
“Evrakın Durumu” sorgu kriterlerinden oluşmaktadır
a. Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
b. Evrak Arama İşlemleri
c. Giden Evrak Oluşturma
d. Derdest Dosya İşlemleri
e. Tarama Merkezi Evrak Kayıt
8. İlgili birimin düzenli olarak evrak dağıtımı yaptığı birimlere, bir plan çerçevesinde sistem üzerinde yaratılan evrakların gönderilmesi amacıyla kullanılan ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. Derdest Dosya İşlemleri
b. Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
c. Dağıtım Planı İşlemleri
d. Doküman Tarama Sistemi
e. Tarama Merkezi Evrak Kayıt
9. Kuruma dışarıdan kâğıt üzerinde gelen tüm bilgilerin ilgili birimin tarama merkezi tarafından taranarak elektronik
ortama aktarıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tarama Merkezi Evrak Kayıt
b. Derdest Dosya İşlemleri
c. Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
d. Doküman Tarama Sistemi
e. Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
10. Birime gelen evrakın kabulünün ve evraklarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
b. Derdest Dosya İşlemleri
c. Giden Evrak Oluşturma
d. Dağıtım Planı İşlemleri
e. Evrak Arama İşlemleri
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e
2. b
3. d
4. a
5. d
6. a
7. a
8. c
9. a
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Gelen/Giden Evrak İşlemleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Evrak Zimmet İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise ’Derdest Dosya İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Giden Evrak Oluşturma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İş Listesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Evrakı Onaya Sunma İşlemleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dağıtım Planı İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tarama Merkezi Evrak Kayıt”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
• Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
• Evrak Zimmet İşlemleri
• Giden Evrak Oluşturma
• Dağıtım Planı İşlemleri
• Tarama Merkezi Evrak Kayıt

Sıra Sizde 2
[Evrak Arama İşlemleri] ekranında bulunan metin alanları
ve liste düğmelerinin her biri yapılacak olan sorgulama için
ayrı ayrı birer kriterdir. Bu alanlardan herhangi birine bilgi
girişi yapılarak sorgulama işlemi yapılır.
• Elde bulunan bilgiler ilgili alanlara girildikten sonra
“Sorgula” düğmesine tıklanır ve girilen kriterlere uygun evrak ve evrakların bulunduğu dosyalar “Dosya
Evrak Listesi” alanında listelenir.
• İncelenmek istenen evrak üzerine çift tıklanarak görüntülenir.
• Evrakın hangi birime gönderilmek üzere hazırlandığı
görülmek istenir ise ilgili evrak üzerine bir kez tıklanır ve evrak seçilir “Dağıtım Listesi” düğmesi tıklanarak evraka ait dağıtım listesi görüntülenir.
• Evraka ait ilgili evrak listesi görüntülenmek istenir
ise ilgili evrak üzerine bir kez tıklanır ve evrak seçilir “İlgili Evrak Listesi” düğmesi tıklanarak evraka ait
ilgili evrak listesi görüntülenir. “Kapat” düğmesi tıklanarak [Evrak Arama İşlemleri] ekranından çıkılır.

Sıra Sizde 3
[Derdest Dosya İşlemleri] ekranı, sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden bulunan evrakın kabulünün
ve evrakların ilgili dosyalarına kaydedildiği ekrandır. “Evrak
Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “İlgili Evrak Listesi” ve
“İlgili Kişi Listesi” sekmelerinden oluşur.
Sıra Sizde 4
Kullanıcı portala bağlanıp, kullanıcı kimliği ve parolasını girdikten ve rolünü seçtikten (tek rolü varsa rol seçimine gerek
olmaz) sonra karşısına çıkan ilk ekran [İş Listesi] ekranıdır.
• “Listele” düğmesine tıklanarak, gelen tüm evrak ve
dosyalar listelenir.
•

Tabloda listelenen evrak ya da dosyanın üzerine bir
kez tıklanır ve

“Başlat” düğmesine basılarak

evrak ya da dosya ile ilgili işlemler yapılmaya başlanır.
[İş Listesi] ekranında sistem dışından, diğer alt sistemlerden veya diğer kullanıcılardan gelen her türlü iş
listelenir (“Onay Evrakları”, “Talimat Dosyaları”, “İstek
Üzerine Dosya Gönderme”, “Karar İşlemleri” v.b.).
• [İş Listesi] ekranında birimden çıkan, diğer alt sistemlere gidecek veya diğer kullanıcılara gidecek her
türlü iş de listelenir.
• Tabloda listelenen evrak ya da dosyanın üzerine bir
kez tıklanır ve “Başlat” düğmesine basılarak evrak ya
da dosya ile ilgili işlemler yapılmaya başlanır.
Evrak ya da dosya tamamen kapatılıncaya kadar ilgili iş kullanıcının iş listesinden düşmez. Ancak geçici evraklar (Onay
evrakları v.b.) işlemleri tamamlandıktan sonra iş listesinden
düşer.
•
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Cumhuriyet Başsavcılığı işlemlerini genel olarak ifade edebilecek,
Cumhuriyet Başsavcılığı UYAP modüllerini sırayabilecek,
UYAP ekranları aracılığıyla ceza mahkemelerinde yapılacak işlemleri açıklayabilecek,
Ceza mahkemesi UYAP modüllerini sıralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Savcılık
Tevzi
Soruşturma
Karar

•
•
•
•

Muhabere
Emanet İşlemleri
Yasa
İlkeler

İçindekiler
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Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza
Mahkemesi İşlemleri
(Modül-Alt Modül-Ekranlar)

• CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İŞLEMLERİ
• CEZA MAHKEMESİ İŞLEMLERİ

Cumhuriyet Başsavcılığı ve
Ceza Mahkemesi İşlemleri
(Modül-Alt Modül-Ekranlar)
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İŞLEMLERİ

Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS), ana hatlarıyla, kendisine intikal eden şikâyet ve ihbarların
soruşturulması, yürütülen cezai veya hukuki tahkikatın sonucunda bir suç unsurunun
bulunması hâlinde ilgili mahkemeye kamu adına dava açılması, mahkemenin verdiği nihai kararın incelenerek gerekirse temyiz edilmesi ve kesinleşen karar sonucunda infazın
yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, aşağıda listelenen hâllerde soruşturma başlatabilmektedir:
• Müşteki veya vekilinin Savcılığa başvurarak şikâyette bulunması,
• Özel ve tüzel kişiliklerin Savcılığa ihbarda bulunması,
• Kolluk kuvvetleri tarafından suçüstü yakalanan sanıkların Savcılığa getirilmesi.
Bunların dışında, savcı resen de soruşturma başlatabilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak için ifade
almakta, bilirkişiye başvurmakta, arama yaptırma, tedbir koyma ve benzeri faaliyetleri
yürütmekte, gerekiyorsa sanığın tutuklanmasını talep etmektedir. Savcı, çalışmalarını tamamlayarak soruşturmayı bir kararla sonuçlandırmaktadır. Savcı, takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatabileceği gibi iddianame veya davaname hazırlayarak ceza ve hukuk
mahkemelerine dava açabilmektedir. Savcı, mahkemenin verdiği nihai kararlara itiraz
edebilmekte, kesinleşmiş kararlar için de yazılı emir veya iade-i muhakeme talebinde bulunabilmektedir.
Dava sonrası mahkemeden gelen ilamlar, CBS tarafından cezaevine, kolluk kuvvetine
ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinden gelen şartlı tahliye, vasi, hükümlü izin ve nakil
taleplerini ilgili mahkemeye veya Adalet Bakanlığı’na göndermekte, bu birimlerden Savcılığa gelen cevaplar da ilgili cezaevlerine iletilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, bu görevler dışında, Savcılık kanalıyla gerçekleştirilen bütün
yazışmalarda köprü vazifesi görerek Adalet Bakanlığı teşkilatı dâhilinde ve teşkilat ile diğer tüzel kişilikler arasında muhabereyi sağlamaktadır.
Cumhuriyet Başsavcılığı, adli yargı çevresindeki noterleri ve icra dairelerini denetlemektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemi aşağıda listesi verilmiş modüller ve bu modüllere
bağlı alt modül ve ekranlardan oluşmuştur:
• Soruşturma İşlemleri Modülü
• Tevzi Modülü
• Kararlar Modülü
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•
•
•
•

Muhabere Modülü
Emanet İşlemleri Modülü
Yasa Yolları ve Esas İşlemleri Modülü
İlamat İşlemleri Modülü

Soruşturma İşlemleri Modülü
Cumhuriyet Başsavcılıkları’nda tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Sorgulama Alt Modülü
Tüm soruşturma işlemlerine ilişkin sorgulama ekranlarını içeren alt modüldür. “Sorgulama” alt modülü altında yer alan ekranlar aşağıda açıklanmıştır;
Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama
Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama ekranı, Adli Sistemde kayıtlı olan dosyayı bulmak, dosyadaki bilgileri görüntülemek için kullanılan sorgu ekranıdır.
Dosya Ayrıntı Gösterme
Dosya Ayrıntı Gösterme ekranında istenilen dosya ile ilgili tüm bilgiler görüntülenebilir. Bu ekrandan görüntülenen dosya içinde bulunan tüm evraklar, kararlar ve safahat
bilgilerine geçiş yapılabilir.
Dosyalara Kâtiplerin Erişim Haklarını Belirleme
Dosyalara Kâtiplerin Erişim Haklarını Belirleme ekranı ile görevli Soruşturma Savcısı
tarafından kendisine tevzi edilmiş dosyaya ilgili Zabıt Kâtibi için erişim yetkisi tanımlanır.
Kâtiplere İş Atama
Kâtiplere İş Atama ekranı ile dosyalara erişim hakkı olan kâtiplere iş atama işlemi yapılır.
Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama
Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama ekranı; ilgili savcısına tevzi edilmiş soruşturma dosyası için dosya bilgilerinin ilgili soruşturma savcısı ve erişim hakkı belirlenmiş
kâtip tarafından görüntülenmesi için kullanılan sorgu ekranıdır.
Dava Zaman aşımı Tarihi Kaydet
Dava zaman aşımı tarihinin girilip kaydedildiği ekrandır.
Tecilli İlam Sorgulama
Sanık hakkında daha önceden başka davalardan dolayı verilmiş tecilli ilam(lar) olup
olmadığının sorgulanması, eğer varsa bu ilamların görüntülenmesi işleminin yapıldığı
ekrandır.
Savcı Dosya Görüldüsü İş Cetveli
Savcı Dosya Görüldüsü İş Cetveli ekranı ile Soruşturma Savcısı ile görüldü işlemini
yapacak olan Başsavcı veya Başsavcı Vekili eşlemesi yapılır.
Nihai Karar İnceleme Sonucu Kaydı
Adli yargı çevresindeki sulh ceza ve icra ceza mahkemeleri ile mülhakat ceza mahkemelerinde verilen nihai kararlara ilişkin savcı tarafından yapılan incelemenin sonucunun
kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Yıllık İş Cetveli Hazırlama Ekranı
Yıllık İş Cetveli Hazırlama ekranı belirlenen tarih aralığında “Derdest Evrakın Yıllara Göre Beyanı”, “Evrakın Cumhuriyet Savcılarına Göre Beyanı”, “Çıkan Evrakın Yıllara
Göre Beyanı”, “Savcı Atanmamış Dosyaların Beyanı” konularında rapor alınmasını sağlar.
İddianame ve Karar Kartonları
İddianame ve Karar Kartonları ekranı ile “Gelen Evrak”, “Giden Evrak” ve “Hepsi”
seçenekleriyle evrak ve dosya kriterlerine göre sorgulama yapılır.
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Günlük Hazırlık Defteri Sorgulama
Günlük Hazırlık Defteri Sorgulama ekranı ile Hazırlık Numarası alan dosyaların yıl
bazlı olarak verilen “İlk Dosya Sıra No” ve “Son Dosya Sıra No” aralığında sorgulaması
yapılır.
Dönemlik İş Cetveli
Savcı Dönemlik İş Cetveli Hazırlama ekranı ile savcı üzerine tevzi edilmiş olan kapalı
ya da açık tüm dosya bilgilerine ulaşılır.
Esas Defteri Hazırlama Ekranı
Günlük Esas Defteri Sorgulama ekranı ile ile esas numarası alan evrakların yıl bazlı
olarak verilen “İlk Esas Sıra No” ve “Son Esas Sıra No” aralığında sorgulaması yapılır.
Kullanılmamış Hazırlık/Esas Numaraları
Kullanılmamış Hazırlık ve Esas numaralarını sorgulama ve raporlama ekranıdır.
Soruşturma Dosyası İptal Etme
Soruşturma dosyasını iptal etmek amacı ile kullanılan ekrandır. Bu işlem içerisinde
kayıtlı evrak olmayan dosyalar için geçerlidir.

Soruşturma Açma Alt Modülü
Müşteki veya vekilleri tarafından savcılığa yapılan müracaatların kaydedilerek hazırlık
soruşturmasının başlatılmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. “Soruşturma Açma” alt
modülü altında yer alan ekranlar aşağıda açıklanmıştır;
Yeni Hazırlık Dosyası Açma
Savcılığa intikal eden şikâyetler için savcılık yeni hazırlık kaydı açma işlemlerini kapsamaktadır. [Yeni Hazırlık Dosya Açma] ekranı ihbar evrakının taranarak sisteme katılması ile açılır. Tarama işlemi tarama merkezî tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi
gereken birimin iş listesine düşer. [Yeni Hazırlık Dosyası Açma] ekranı iş listesinden açılır.
Tarama işlemi birimde yapıldığında [Yeni Hazırlık Dosyası Açma] ekranı [Birim Gelen
Evrak Kayıt İşlemleri] ekranında yapılan işlemler sonucunda açılır.
Hukuk Davası Açma Soruşturma Aşaması Kayıt İşlemleri
Hukuk mahkemelerine açılacak davaların esas bilgilerinin kaydedilmesi işleminin
yapıldığı ekrandır. Eğer Hukuk Mahkemelerine dava açmayı gerektirecek bir başvuru
(Nüfus Müdürlüklerinden ve benzeri) savcılığa yapılmışsa, başvuru evrakının taranarak
sisteme katılmasıyla birlikte akışa dâhil edildiği ekrandır.
Derdest Soruşturma Dosyası Kaydetme
Soruşturma dosya açma işlemi, UYAP’ tan yapılmayan dosyaların UYAP’a kaydedilmesi için kullanılan ekrandır.
Soruşturma Dosyası Açılış Bilgileri Güncelleme
Soruşturma Dosyası Açılış Bilgileri Güncelleme ekranı açılan soruşturma dosyası bilgilerinin güncellenmesi gerçekleştirilir.

İfade Alma Alt Modülü
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak için ifade almaktadır.
İfade Tutanağı Hazırlama
İfade Tutanağı Hazırlama ekranı soruşturma sırasında ilgili soruşturma savcısı tarafından alınan ifade tutanağının hazırlandığı ekrandır.

Müzekkere Alt Modülü
Soruşturmaya ilişkin genel ve özel müzekkerelerin hazırlandığı alt modüldür.

179

180

Ulusal Yargı Ağı Projesi-I

Soruşturma İşlemleri Evrak Hazırlama
Soruşturmaya ilişkin genel müzekkere hazırlama ekranıdır.
Patlayıcı Müsadere Karar Talebi
Emanete kaydı yapılmış patlayıcı maddeler için müsadere kararı talep edilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Telefon Tespit Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi
Savcı tarafından yapılan telefon tespit talebine ilişkin bilgilerin kaydedildiği ekrandır.
Mahkemeye Yapılan Müteferrik Talebinin Reddine İtiraz
Cumhuriyet Savcısı tarafından talep edilen müteferrik işin reddedilmesi sonucunda
bir üst mahkemeye yapılan müteferrik talebin reddine itiraz etme işleminin kaydedildiği
ekrandır.
Mekân Arama Talebi Bilgilerini Kaydetme
Savcı tarafından mahkemeye yapılan mekân arama talebine ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Hazırlık Dosyası Evrak İptal İşlemleri
Hazırlık dosyasında yanlışlıkla hazırlanmış fakat onaya sunulmamış evrakların silinmesi için kullanılan ekrandır.

Talimat Alt Modülü
Talimat alt modülü soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için başka
adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat (ifade alma, bilirkişiye başvurma vb.) gönderilmesi işlemlerini ve aynı amaçla diğer savcılıklardan gelen talimatların takibi işlemlerini
kapsamaktadır.

Giden Talimat İşlemleri Alt Modülü
Soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için başka adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat (ifade alma, bilirkişiye başvurma vb.) gönderilmesi işlemlerini
kapsamaktadır.
Talimat Yazısının Yazılması
Taşradaki bir birime talimat yazısının yazılması işleminin yapıldığı ekrandır.
Gönderilen Talimatların Listelenmesi
Gönderilen talimatların takip edilmesi amacıyla talimatların listelenmesi işleminin
yapıldığı ekrandır.

Gelen Talimat İşlemleri Alt Modülü
Başka Savcılıktan gelen talimatların işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır.
Talimat Dosyası Açılması
Başka Savcılıktan gelen talimatlar için dosya açma işleminin yapıldığı ekrandır. Menüde yer almayan ekran işletime geçmiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde iş listesine
düşer ve iş listesinden açılır. Henüz işletime geçmemiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde taranarak sisteme katılması ile görüntülenir. Tarama işlemi tarama merkezî tarafından
yapıldığında iş akışında gitmesi gereken kişinin iş listesine düşer.
Talimatların Listelenmesi
Sistemde kayıtlı olan tüm gelen talimatların listelendiği ekrandır.
Talimat Üst Yazısı Hazırlanması
Talimatın gerçekleştirildiğine dair yazının hazırlandığı ekrandır.
Talimat Dosyası Genel Müzekkere Hazırlama
Talimat dosyasına ilişkin müzekkere hazırlama işleminin yapıldığı ekrandır.
Talimat Evrak Hazırlama İşlemleri
Talimatın gerçekleştirdiğine dair yazının hazırlandığı ekrandır.
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Suçluların İadesi Alt Modülü
Adli iş birliği içerisinde olunan ülkeler ile yapılan anlaşmalar sonucu, sanığın suçu işledikten sonra kaçtığı ülke tarafından suçun işlendiği ülkeye teslim edilmesi işlemlerini
kapsamaktadır. Sanık suçu işlediği yerin adli makamlarınca yargılanmalıdır. “Suçluların
İadesi İşlemleri” altında yer alan ekranlar aşağıda açıklanmıştır;
Yabancı sanık iade kararının kaydedilmesi
Yurtdışında suç işlemiş ve Türkiye’de yakalanan yabancı sanığın ülkesine iade edilmesi hususunda Cumhurbaşkanlığı’nın iadeye ilişkin verdiği kararın Adalet Bakanlığı’ndan
gelmesi durumunda bu ekran kullanılır.
Yabancı Sanık Bilgilerinin Kaydedilmesi
Yurtdışında suç işlemiş ve Türkiye’de yakalanan yabancı sanık bilgilerinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Yakalayan birim tarafından düzenlenen evrak taranarak
sisteme katılır. Tarama işlemi tarama merkezî tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi
gereken kişinin iş listesine düşer.

Memur Suçlarının Soruşturulması Alt Modülü
Memur suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.
Soruşturma İzin Verilmemesine İtiraz
Cumhuriyet savcısının soruşturma izin talebinin reddedilmesi durumunda itiraz bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.
Evrak Teslim Bilgilerini Kaydetme
Savcılık tarafından başka kurumlara evrak teslim edilmesi sırasında imzalanan teslim
ve tesellüm belgesine ait bilgilerin kaydedildiği ekrandır.

Tebligat Alt Modülü
Cumhuriyet Başsavcılığı tebligat işlemlerini kapsamaktadır.
Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması
Tebliğ edilecek evrakın tebliğ edilme bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.
Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması
Hazırlanmış tebligat için posta birimine uyarı yazısının hazırlandığı ekrandır.
Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması
Yurt dışı tebligat için Adalet Bakanlığı’ na üst yazı hazırlanması işlemini yapıldığı ekrandır.
Ön Ödeme Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ön ödeme tahsilât fişi ve tebligatının hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.

Taraf İşlemleri Alt Modülü
Sisteme ve üzerinde işlem yapılan dosyaya taraf kaydedilmesi işleminin yapıldığı alt modüldür.
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
Hükümlüye vekil atanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Avukat Kayıt / Güncelleme İşlemleri
Avukat bilgileri kayıt ve güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme
Dosyadaki taraf(lara) vekil kaydedildiğinde bu vekilin adres bilgilerinin güncellenmesi için kullanılan ekrandır.
Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi
Dosyaya konu olan tarafları seçmek suretiyle bilgilerini görüntülemek ve düzeltmenin
mümkün olduğu ekrandır.
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Tarafa ya da Vekile Soruşturma Dosyası Evrakı Teslim Edilmesi
Dosya ile ilgili evraklardan verilmesi lüzumlu görülen evrakların ilgili tarafa veya vekile teslim edilme bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.

Tutuklama İşlemleri Alt Modülü
Tutuklama işlemleri, suçüstü getirilen sanığın, CMK 100. maddede belirtilen hâllerden
dolayı tutuklanması amacıyla savcılık tarafından yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
(MADDE 100 a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa. b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde
bulunma, Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa)
Tutuklama Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi
Sanıklar hakkında hangi türden ve maddeden dolayı tutuklama talebinde bulunulduğunun kaydedilmesi ve ilgili talep evrakının hazırlanması işlemlerini kapsayan ekrandır.
Cezaevine Gönderme Bilgilerini Kaydetme
Mahkeme tarafından tutuklanan ve cezaevine gönderilecek olan kişilerin tevkif bilgilerinin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tutuklama kararının mahkeme tarafından savcılığa gönderilmesinin ardından bu ekran vasıtasıyla kayıt işlenir.
Tevkif Defteri Oluşturma Ekranı
Sisteme kaydedilen tutukluları ve bunlara ait bilgilerin görüntülendiği rapor ekranıdır.
Tutukluluk Giriş
İşletim kapsamında bulunan adliyelerde, mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen kişilerin tutukluluk bilgileri sistem tarafından otomatik olarak kaydedilir. Henüz
işletime geçmemiş adliyelerden işletim kapsamında bulunan adliyelere tutuklama karar
bilgileri gönderildiğinde bu kararların kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Tutukluluk Bilgileri Güncelleme
Kaydedilen bütün tutukluluk bilgilerinin görüntülendiği, istendiği takdirde güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Ek Gözetim Süresi İşlemleri Alt Modülü
Kolluk kuvvetleri tarafından gözaltında tutulan sanığın gözetim süresinin uzatılması için
yapılan talebe ilişkin yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Ek Gözetim Süresi Bilgilerinin Kaydedilmesi
Kolluk kuvveti tarafından ek gözetim talebinde bulunulması sonucu gözaltında tutulan sanığın adli makamlara getirilmesi gereken zamanın kaydedilmesi işlemlerini kapsayan ekrandır. Kolluk kuvvetince savcılığa gönderilen ek gözetim süresi talep evrakı taranarak sisteme katılır ve bu ekran vasıtasıyla ek gözetim süresi bilgileri kaydedilir.
Gözaltına Alınan Kişilerin Kaydedilmesi
Kolluk kuvveti tarafından gözaltına alındığı bildirilen kişilerin kaydedilme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bu işlem kolluk kuvvetinin ilgili kişileri gözaltına aldığını savcılığa
yazılı veya sözlü olarak bildirmesi sonucu yürütülmektedir. Gözaltına alınmanın yazılı
olarak bildirilmesi durumunda ilgili evrak taranarak sisteme katılır ve bu ekran vasıtasıyla
gözaltına alınan kişiler kaydedilir.

Bilirkişi İşlemleri Alt Modülü
Soruşturma dosyası ile ilgili bilirkişi işlemlerinin yapıldığı modüldür.
Sisteme Bilirkişi Ekleme
Bilirkişi bilgilerinin sisteme girilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
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Bilirkişi Arama
Bazı kriterlere göre sistemde kayıtlı bilirkişilerin sorgulanarak görüntülendiği ekrandır.
Bilirkişi Görevlendirmesi
Sistemde kayıtlı bilirkişilerin içinden bilirkişi araması ve atamasının yapıldığı ekrandır. Bu ekran bilirkişi işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında menüden çalıştırılabilir.
Bilirkişi İnceleme İsteği Müzekkeresi Yazılması
Sistemde kayıtlı uygun bir bilirkişi bulunamaz ise ilgili kurumlara bilirkişi inceleme
isteği müzekkeresi yazılarak uygun bilirkişi talep edilir. [Bilirkişi İnceleme İsteği Müzekkeresi Yazılması] ekranı bilirkişi inceleme isteği müzekkeresi hazırlama işleminin yapıldığı ekrandır.
Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması
Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması ve teslim kaydının oluşturulması işleminin
yapıldığı ekrandır.
Bilirkişi Görevden Çekilme Dilekçesinin Kaydedilmesi
Görevlendirilen bilirkişilerin görevi kabul etmemeleri bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Bilirkişi görevlendirmesinden sonra bilirkişi eğer görevi kabul
etmeyip bir feragat dilekçesi getirirse bu dilekçenin sisteme kaydı ve gerekli işlemlerin
yapılması için bu ekran kullanılır. Feragat dilekçesi taranarak sisteme katılır. Tarama işlemi tarama merkezî tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi gereken kişinin iş listesine
düşer.
Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi
Dosyada görevlendirilmiş bilirkişinin incelemesinden vazgeçilme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Bilirkişi Grubu Oluşturma
Bilirkişi gruplarının oluşturulduğu ekrandır.
Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi
Bilirkişi görevlendirmesi yapılmış dosyaya bilirkişi eklenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Nöbetçi Savcılık İşlemleri Alt Modülü
Nöbetçi Savcılık İşlemleri alt modülü, ölümlü trafik kazaları, otopsi ve şüpheli ölüm olayları gibi daireden uzaklaşmayı gerektiren olaylara vakit geçirmeksizin el konulması ve gerekenin yapılması faaliyetlerini kapsamaktadır. Nöbetçi savcı ve ekibi 24 saat boyunca,
kolluk kuvvetleri veya hastaneler tarafından bildirilen ve aciliyet arz eden vakalarla (ölüm,
ağır yaralanma vb.) ilgilenmektedir.

Ölü Muayene Alt Modülü
Nöbet süresince savcı tarafından iştirak edilen ölü muayenesine ilişkin işlemlerin yapıldığı alt modüldür.
Ölü Muayene Tutanağı Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ölü muayenesi sırasında düzenlenen ölü muayene tutanağına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Ölü Muayene Tutanağı Hazırlama
Ölü muayenesi sırasında düzenlenen ölü muayene tutanağına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Otopsi Alt Modülü
Nöbet süresince savcı tarafından iştirak edilen otopsiye ilişkin işlemlerin yapıldığı alt modüldür.
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Otopsi Tutanağı Bilgilerinin Kaydedilmesi
Otopsi sırasında düzenlenen otopsi tutanağına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Otopsi Tutanağı Hazırlama
Otopsi sırasında düzenlenen otopsi tutanağına ilişkin bilgilerin hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Tabip Ekleme
Adli tıp personeli olmayıp devlet hastanelerinde çalışan ve otopsilere katılan tabiplerin
sisteme kaydedildiği ekrandır.
Otopsi Teknisyeni Ekleme
Adli tıp personeli olmayıp devlet hastanelerinde çalışan ve otopsilere katılan otopsi
teknisyenlerinin sisteme kaydedildiği ekrandır.
Fotoğrafçı Ekleme
Keşiflere katılan fotoğrafçıların sisteme kaydedildiği ekrandır.
Tereke Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ölünün üzerinden çıkan kıymetli eşyaların, ölünün varisleri arasında paylaştırılması
amacıyla Hukuk Mahkemesine sunulmak üzere hazırlanan tereke yazısına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

1

Soruşturma işlemleri modülüne ait alt modüllere üç tane örnek veriniz.

Tevzi Modülü
Hazırlık dosyalarının, soruşturulmak üzere savcı ve/veya bürolara dağıtılması işlemlerini
ve savcı tarafından hazırlanan kararların görüldüsünün yapılarak mahkemelere dağıtılması işlemlerini kapsamaktadır. Dağıtım yapılırken savcıların ve mahkemelerin üzerlerindeki iş yükü dikkate alınarak adil bir dağıtım yolu izlenmektedir. Program tarafından
yapılan tevzi işleminde eşit olarak görevlendirilme esasına göre belirli bir puanlama sistemiyle tevzi işlemi yapılmaktadır.
Dosyayı Tevziye Gönderme
Hazırlık kaydı yapılmış ve savcısı belli olmamış veya yanlış büroya tevzi edilmiş dosyanın tevziye gönderilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Dosyanın Tevzi Edilmesi
Hazırlık kaydı yapıldıktan sonra veya yanlış büroya tevzi edilmiş olmasından dolayı
tevziye gönderilen dosyaların tevzi edilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Otomatik Tevziye Tabi Savcıların Belirlenmesi
Otomatik tevzi işlemine tabi savcıların belirlendiği ekrandır.
İddianame Görüldü İşlemleri
Cumhuriyet Savcılarının dosya bulunan sanık/sanıklar hakkında ceza/hukuk davası açmak için düzenledikleri iddianamelerin/davanamelerin görüldü işleminin yapıldığı ekrandır.
Takipsizlik Kararı Görüldü İşlemleri
Cumhuriyet Savcılarının dosya bulunan sanık/sanıklar hakkında verdikleri takipsizlik
kararlarının görüldü işleminin yapıldığı ekrandır.
Savcı Dosyalarının Başka Savcıya Atanması
Savcı dosyalarının başka savcıya atanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Günlük Tevzi Listesi
Tevzi işlemi için günlük bazda rapor sağlayan ekrandır.
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Kararlar Modülü
Belirli bir büro ve savcıya tevzi edilmiş soruşturma dosyası için savcı tarafından karar
hazırlanması işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür.
İddianame Bilgilerinin Kaydedilmesi
İddianame hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.
Ek İddianame Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ek iddianame hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.
Takipsizlik Kararı Bilgilerinin Kaydedilmesi
Soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandırılması hâlinde, takipsizlik kararı bilgilerinin
kaydedildiği ekrandır.
Ek Takipsizlik Kararı Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ek takipsizlik kararı bilgilerinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Görevsizlik Kararı İşlemleri
Suçun nevi ya da sanığın durumunun, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görev tanımının
dışında olması hâlinde savcı dosya hakkında görevsizlik kararı vermekte ve gerekli soruşturmanın ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yapılması için dosyayı bu kurum veya
kuruluşlara sevk etmektedir. Bir soruşturma hakkında verilen görevsizlik kararı bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.
Yetkisizlik Kararı İşlemleri
İşlenen suçun vuku bulduğu yer başka bir adli yargı çevresinde ise dosya hakkında yetkisizlik kararı verilerek hazırlık dosyası yetkili savcılığa sevk edilmektedir. Bir soruşturma
hakkında verilen yetkisizlik kararı bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.
Fezleke İşlemleri
Soruşturma dosyasının Cumhuriyet Savcısı tarafından fezleke düzenlenerek başka
Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya Adalet Bakanlığı’na sevk etme işlemleri kapsamaktadır.
İşlenen suç vuku bulduğu adli yargı çevresinde olmasına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı, bulunduğu yerde Ağır Ceza Merkezî olmaması nedeniyle soruşturma dosyasını fezleke
düzenleyerek bağlı bulunduğu Ağır Ceza Merkezîndeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk
etmektedir. İzne tabi suçların soruşturulmasında ise Cumhuriyet Savcısı soruşturma dosyasını fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na sevk etmektedir.
Dosya Birleştirme İşleminin Yapılması
Soruşturma sonucunda savcı tarafından birleştirme kararı verilmesi durumunda yapılan işlemleri kapsamaktadır. Savcı, suçun türünün, müştekinin ve sanıkların başka bir
dosyayla aynı olması ve benzeri hallerde hazırlık dosyasını başka bir dosyayla birleştirme
kararı vermektedir. Soruşturma dosyasının birleştirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Dosya Ayırma İşleminin Yapılması
Sanıkların durumu (sanıkların bir kısmının firari bir kısmının mevcut olması, sanıklardan birinin çocuk olması, dosyada iki farklı suçtan bahsediliyor olması vb. hallerde) ya
da işlenen suçların türündeki farklılıklardan dolayı, daha önce hazırlık numarası almış bir
dosyanın, farklı dosyalar halinde ele alınması gerekebilmektedir. Böyle bir durumda savcı,
bu dosya hakkında ayırma kararı vermektedir.
Davaname Bilgilerinin Kaydedilmesi
Davaname hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.
Ankara Sistem Dışı Dosya Karar Girişi
Soruşturma dosyası üzerinde sistem dışı yazılan kararların girişinin yapıldığı ekrandır.
Hazırlık Dosyası Eski Karar Girişi
Açılan derdest hazırlık dosyası için karar girişi yapılan ekrandır.
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Birim Değiştirme
Açılan soruşturma dosyasının müzekkere ile ilgili birimine gönderildiği ekrandır. Yazılan müzekkere sonucunda dağıtım listesinde belirlenen birime giden dosya kapanır; ilgili birimde yeni numara alarak işlem görür.

Muhabere Modülü

Cumhuriyet Başsavcılığının muhabere işlemlerini kapsamaktadır.
Savcılık Muhabere Kaydı Görüntüleme
Muhabere dosyasının görüntülendiği ekrandır.
Savcılık Muhabere Evrak İşlemleri
Muhabere evrak hazırlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Muhabere Defteri Hazırlama Ekranı
Muhabere kaydı yapılmış evrakların belirlenen aralıkta listelenerek rapor çıktısı alınmasında kullanılan ekrandır.
Zimmet / Posta Zimmet Defteri Hazırlama Ekranı
Muhabere Biriminde zimmetle verilmiş veya gönderilmiş belgelerin görüntülendiği
rapor şablonu ekranıdır.
Savcılık Muhabere Dosya İlişkilendirme
İki muhabere dosyasının ilişkilendirildiği ekrandır.

Bakanlık Muhabere İşlemleri Alt Modülü
Adalet Bakanlığı’nın bilgi ve onayı doğrultusunda yürütülmesi gereken hâkim, savcı, avukat ve noterler ile ilgili suçların soruşturulması işlemlerini kapsamaktadır.
Bakanlık Muhabere Kaydı Açma
Son soruşturma izni Adalet Bakanlığı tarafından verilen hâkim, savcı ve avukatlara ait mülhakat savcılıklarından gelen fezleke veya ihbar/başvuru dilekçelerinin Adalet
Bakanlığı’na gönderilmek üzere kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Bakanlık Muhabere Dosyası Tevzi İşlemi
Adalet Bakanlığı’ndan Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi almak amaçlı gönderilen yazışmaların tevzi işleminin yapıldığı ekrandır.
Bakanlık Muhabere Kaydı Görüntüleme
Bakanlık muhabere kaydı açılan dosyanın görüntülendiği ekrandır.
Bakanlık Muhabere Evrak İşlemleri
Bakanlık muhabere evrak hazırlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Bakanlık Muhabere Birleştirme İşlemi
İki bakanlık muhabere dosyasının birbiri ile ilişkilendirildiği ekrandır.

Emanet İşlemleri Modülü

Cumhuriyet Başsavcılıkları’nda emanetle ilgili tüm işlemlerin yapıldığı modüldür.

Savcılık Zaptolunan Eşya İşlemleri Alt Modülü
Savcılığa kolluk kuvvetleri ya da mahkemeden suç eşyası gelebilmektedir. Savcılık Zaptolunan Eşya İşlemleri alt modülü bu eşyaların kaydedilmesi ve makbuzunun hazırlanması
işlemlerini kapsamaktadır.
Zaptolunan Eşya Bilgilerinin Kaydedilmesi
Savcılığa kolluk kuvvetleri ya da mahkemeden hazırlık tutanağıyla birlikte gelen emanet eşyaların kaydedildiği ekrandır.
Kaydedilmiş Emanet Eşyanın Başka Bir Dosyayla İlişkilendirilmesi
Emanet Numarası almış bir eşyanın başka bir dosya ile ilişkilendirilmesinin yapıldığı
ekrandır.
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Zaptolunan Eşya Makbuzunun Hazırlanması
Kaydı yapılmış eşyalara ait zaptolunan eşya makbuzu düzenlenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Marka Taklitli Numuneleri Emanete Alma Talep Bilgilerini Kaydetme
Mekân araması sonucunda ele geçirilen taklit malların bulunması durumunda bu
malların emanete alınması için emanet memurluğuna yapılan talep bilgilerini kaydetme
işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Günlük Emanet Eşya Kayıt Listesi
Kaydedilen emanet eşya bilgilerinin tarih bazında raporlama işlemlerinin yapıldığı
ekrandır.
Zaptolunan Eşya Makbuzu Silme
Emanet eşyaya ilişkin hazırlanmış olan zaptolunan emanet eşya makbuzunun onay
işlemleri tamamlanmamak kaydıyla silme işleminin yapıldığı ekrandır.

Emanet Memurluğu Kayıt İşlemleri Alt Modülü
Savcılıktan emanet memurluğuna gelen emanetin kaydedilmesi, bankaya emanet para yatırılması, silah ve patlayıcı için teslim tesellüm tutanağının hazırlanması kapsamaktadır.
“Emanet Memurluğu Kayıt İşlemleri” alt modülü altında yer alan ekranlar;
• Gelen Emanet Kaydı
• Bankaya Para Yatırılması
• Silah Teslim Tesellüm Tutanağının Hazırlanması
• Patlayıcı Teslim Tesellüm Tutanağının Hazırlanması

Emanet Karar İşlemleri Alt Modülü
Emanet hakkındaki mahkeme kararının kaydedilmesi ve kararı gelmemiş emanetler için
hatırlatma yazısı hazırlanması işlemlerini kapsamaktadır.
Karar Hatırlatma Yazısı Hazırlanması
Mahkemeden gelen karar dava dosyasına bağlı tüm emanet eşyalar hakkında değilse,
mahkemeye gönderilmek üzere karar hatırlatma yazısının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Karar Talep Listesi Hazırlanması
Kararı gelmemiş emanet eşyalar için mahkemeye gönderilmek üzere karar talep yazısının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Emanet Hazırlık İşlemleri Alt Modülü
Farklı birimlerde depolanmış emanet eşyaları geri almak için talep yazısı hazırlanması,
muhafaza yazısı hazırlanması ve bankaya yatırılan paranın çekilmesi için yazı hazırlanması işlemlerini kapsamaktadır.
Silah Talep Yazısı Hazırlanması
Silah talep yazısının hazırlandığı ekrandır.
Para Çekme Yazısı Hazırlanması
Hakkında mahkeme kararı gelen paranın bankadan çekilebilmesi için para çekme yazısı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Müsadere Sırasında Silahlarda Oluşan Eksikliğin Giderilmesi
Müsadere sırasında silahlarda oluşan eksikliğin giderilmesi için kayıt işlenen ekrandır.

Emanet Eşya İnceleme İşlemleri Alt Modülü
Mahkeme kararına göre emanet eşyanın incelemeye gönderilmesi, ilgili kuruma inceleme
yazı hazırlanması, inceleme sonuç bilgilerinin kaydedilmesi işlemlerini kapsamaktadır.
“Emanet Eşya İnceleme İşlemleri” alt modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır.
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•
•
•

Emanet Eşyanın İncelenmesi
İncelemeye Gitmiş Emanet İçin Yazı Hazırlanması
İnceleme Sonuç Bilgilerinin Kaydedilmesi

Emanet Müsadere İşlemleri Alt Modülü
Silah teslim tesellüm tutanağı hazırlanması, geri gelen emanet eşya bilgilerinin güncellenmesi ve zimmet kaydının kapatılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu alt modülde, dava
sırasında mahkemeden müsadere kararı gelen silah ve patlayıcı türdeki emanet eşyalar
ilgili kurumlara müsadereye gönderilir ve kayıtları kapatılır. “Emanet Müsadere İşlemleri”
alt modülü altında yer alan ekranlar;
• Silah Müsadere Teslim Tesellüm Tutanağının Hazırlanması
• Müsadere Listesinin Hazırlanması
• Geri Gelen Silahlar İçin Teslim Tutanağının Güncellenmesi

Emanet Nakil İşlemleri Alt Modülü
Emanetin nakli için ön yazı hazırlanması işlemini kapsamaktadır. Bu alt modülde, dava
sırasında mahkemeden nakil kararı gelen emanet eşyalar ilgili kurumlara nakledilir.
Nakil Önyazısı Hazırlanması
Mahkemeden nakil kararı gelen emanet eşyaların nakil ve mahkemede delil olarak
kullanılması için ön yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Emanet İade İşlemleri Alt Modülü
Emanetin iade edileceği kişiye davetiye hazırlanması, bulunamayan davetiye adresi için
adres talep yazısı hazırlanması, emanet eşya teslim tesellüm tutanağı hazırlanması ve altın
kıymetli eşya kaydı kapanması işlemlerini kapsamaktadır. Bu alt modülde, dava sırasında
hakkında mahkemeden iade kararı gelen emanet eşyalar ilgili kişilere iade edilir ve eşya
kayıtları kapatılır.
Davetiye Hazırlanması
Mahkemeden iade kararı gelen emanet eşyalar için davetiye hazırlanması işleminin
yapıldığı ekrandır.
Emanet Eşya İadesi
Emanet eşya hakkında verilen iade kararının uygulandığı ekrandır.

Emanet Para İade İşlemleri Alt Alt Modülü
İade edilen paraya ait reddiyat makbuzu hazırlanması ve döviz kaydının kapatılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu alt alt modülde, iade edilen paralar için iade edildiğine dair
makbuz hazırlanır ve kayıtları kapatılır. “Emanet Para İade İşlemleri” alt alt modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır.
• Reddiyat Makbuzu Hazırlanması
• Döviz Kaydının Kapatılması

Teslim Alınmamış Emanet İşlemleri Alt Alt Modülü
a. Karar talep yazısı hazırlanması
İadesine karar verilmiş olup da yapılan tebligata rağmen sahipleri tarafından bir ay
içinde alınmayan emanet eşyalar veya iki ay boyunca kendilerine tebligat yapılamayan
kimselere ait emanet eşyalar ile on yıl boyunca hakkında karar verilmeyen emanet eşyalar
hakkında karar verilmesi için emanet eşyaların listesinin kesinleşmiş kararları ile birlikte
mahkemeye gönderilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
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b. Adres Talep Yazısı Hazırlanması
Davetiyenin kişiye ulaşmadığı durumda mahkemeden kişinin yeni adresinin istenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Emanet Yıl Sonu Para İşlemleri Alt Modülü
Emanet Yıl Sonu Para İşlemleri faiz bilgilerinin kaydedilmesi ve reddiyat işlemini kapsamakta olup aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır.
• Faiz Bilgilerinin Kaydedilmesi
• Bankadan Para Miktarı İstenmesi

Emanet Memurluğu Genel İşlemleri Alt Modülü
Emanet memurluğu genel işlemlerini kapsamaktadır.
Emanet Dosya Bilgileri Görüntüleme
Emanet dosya bilgilerinin görüntüleme işleminin yapıldığı ekrandır.
Muhafaza / Tasfiye Evrakı Görüntüleme / Silme
Muhafaza/Tasfiye evrak silme işleminin yapıldığı ekrandır.
Emanet Karar Talep / Müsadere Listelerinin Oluşturulması
Kararı alınmamış emanet eşyaların karar talebi için mahkemelere göndermek için
emanet karar talep / müsadere liste oluşturma işleminin yapıldığı ekrandır.
Emanet Liste Türleri Tanımlama
Emanet liste türü tanımlama işleminin yapıldığı ekrandır.
Emanet Eşya Yerleştirme
Emanet memurluğu dâhilindeki depolarda saklanan emanet eşyaların fiziksel olarak
bulunduğu yerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Derdest Emanet Dosyası Açma
Hazırlık dosyası açılırken emanet eşya bilgisinin kaydedilmediği durumlarda emanet
eşyanın hazırlık dosyasına derdest olarak kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Emanet işlemleri modülüne ait 3 tane alt modül örneği yazınız.

Yasa Yolları ve Esas İşlemleri Modülü

Olağan yasa yollarının ve esas defteri işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Olağan Yasa Yolları Alt Modülü
Olağan yasa yolları işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.

Temyiz İşlemleri Alt Alt Modülü
Temyiz işlemlerinin yapıldığı ekranları kapsamaktadır.
a. Müddeti Muhafaza Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi
Müddet-i muhafaza talep bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.
b. Temyiz Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi
Temyiz talep bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.
c. Temyiz Talebinin Reddi Kararının Temyiz Edilmesi
Temyiz talebinin reddi kararının temyiz bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.

Olağanüstü Yasa Yolları Alt Alt Modülü
Olağanüstü yasa yolları işlemlerini kapsamaktadır.
İade-i Muhakeme Evrak Hazırlama
İade-i muhakeme (yargılamanın yenilenmesi) evrak hazırlama işleminin yapıldığı
ekrandır.
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Esas İşlemleri Alt Modülü
Esas işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.
Dava Dosyasının Yetkili Görevli Mahkemeye Gönderilmesi
Sistem dışı başka adliyeden on-line gelmeyen dosyaların ilgili mahkemeye gönderilmesi için hazırlanmış ekrandır.
Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle Sistem Dışı Gelen Dava Dosyası
Sistem dışı aynı adliyeden on-line gelmeyen dosyaların ilgili mahkemeye gönderilmesi
için hazırlanmış bir ekrandır.
Tevzi Edilmemiş Esas Dosyasının Mahkemeye Tevzisi
Tevzi edilmemiş esas dosyasının mahkemeye tevzisinin yapıldığı ekrandır.
Esas Defteri Bilgileri
Esas masası kullanıcıları ve duruşma savcılarının duruşma öncesi duruşma dosyalarını incelemeleri için hazırlanan ekrandır.
Savcılık Esas İşlemleri Evrak Hazırlama
Savcılık Esas İşlemleri Evrak Hazırlama ekranında mahkemeye intikal etmiş evraklar
hakkında evrak hazırlanır.

İlamat İşlemleri Modülü

Mahkemeler, taşra Cumhuriyet Başsavcılıkları, ve diğer yargı mercilerinden infaz edilmek
üzere gönderilen ilamların infaza yönelik faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
Sistem Dışı İlam Kaydedilmesi
Taşradaki CBS’ den infaz edilmesi amacıyla gönderilen ilamlara ilamat numarası verilerek kaydedilmesi ve ilam dosyası oluşturulması işleminin yapıldığı ekrandır.
Dosya Arama Ekranı
Sistemde kayıtlı olan ilam dosyalarının sorgulandığı ekrandır.
Dosya Arama ekranında, ilamat dosyasını bulmak için iki yol kullanılır.
İlamat dosyası ilamat numarasına göre bulunmak isteniyorsa “İlamat No” metin alanına bilgi girişi yapılır ve “Dosya No ya Göre Ara” düğmesine tıklanarak istenilen dosya
görüntülenir. İlamat dosyasında bulunan taraflara göre arama yapılmak istendiğinde tarafın kimlik bilgileri ilgili metin alanlarına yazılır ve “Kişi/Kuruma Göre Ara” düğmesine
tıklanarak istenen dosya görüntülenir. İlgili satır seçildikten sonra “İlam Dosyası” düğmesine basılarak ilam dosyası incelenebilir.
İlam Dosyası ekranı, dosya ile ilgili bilgilerin görüntülendiği ekrandır. Bu ekranda;
“Safahat” düğmesi ile dosyanın safahatına bakılabilinir, “Dosya Evrakı” düğmesi ile dosya
içindeki evraklara bakılabilinir, “Dava Dosyası” düğmesi ile mahkeme aşamasında hazırlanan evraklara bakılabilinir, “Kimlik/Adres Bilgileri” düğmesi ile tarafa ait bilgilere
ulaşılabilinir, “Hapis Cz İnfaz” ve “Para Cz İnfaz” düğmeleri ile ilgili cezaların infazı için
ilgili ekranlara geçiş yapılabilinir.

Sorgulama Alt Modülü
Tebliğ ve ilamların sorgulama yoluyla takibinin yapıldığı alt modüldür.
Uyarı Listesine Ekleme
Tebligatın (veya herhangi başka bir işlemin) yapıldığı tarihten bir süre sonra kullanıcının başka bir işlemi başlatması amacıyla uyarılması işleminin yapıldığı ekrandır. Davetname, Ödeme Emri ve Ödendi Makbuzu (para cezalarının taksit ödemeleri için) bilgilerinin sistemde kaydedilmesine neden olacak belgeler taranarak sisteme katılır ve bu ekran
vasıtasıyla kayıt işlenir.
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Uyarı Listesinin Sorgulaması
Yapılacak sorgulamalar sonucunda o gün itibariyle veya istenen bir tarih aralığında
hangi tebliğlerin sürelerinin dolmuş olduğunu listeleme işleminin yapıldığı ekrandır.
Dosya Arama Ekranı
Sistemde kayıtlı olan ilam dosyalarının sorgulandığı ekrandır.
Dosya Arama ekranında, ilamat dosyasını bulmak için iki yol kullanılır:
İlamat dosyası ilamat numarasına göre bulunmak isteniyorsa İlamat No metin alanına
bilgi girişi yapılır ve “Dosya No ya Göre Ara” düğmesine tıklanarak istenilen dosya görüntülenir.
İlamat dosyasında bulunan taraflara göre arama yapılmak istendiğinde tarafın kimlik
bilgileri ilgili metin alanlarına yazılır ve “Kişi/Kuruma Göre Ara” düğmesine tıklanarak
istenen dosya görüntülenir.
İlgili satır seçildikten sonra “İlam Dosyası” düğmesine basılarak ilam dosyası incelenebilir.
[İlam Dosyası] ekranı, dosya ile ilgili bilgilerin görüntülendiği ekrandır. Bu ekranda; “Safahat” düğmesi ile dosyanın safahatına bakılabilinir, “Dosya Evrakı” düğmesi ile
dosya içindeki evraklara bakılabilinir, “Dava Dosyası” düğmesi ile mahkeme aşamasında
hazırlanan evraklara bakılabilinir, “Kimlik/Adres Bilgileri” düğmesi ile tarafa ait bilgilere
ulaşılabilinir, “Hapis Cz İnfaz” ve “Para Cz İnfaz” düğmeleri ile ilgili cezaların infazı için
ilgili ekranlara geçiş yapılabilinir.

İçtima Alt Modülü
Bir hükümlüye ait aynı türden (hapis, para gibi) birden fazla cezayı tek seferde infaz edilmesi amacıyla birleştirme (içtima etme) ve içtima çözme işleminin yapıldığı alt modüldür.
İçtima İşlemleri
Bir hükümlüye ait aynı türden (hapis, para gibi) birden fazla cezayı tek seferde infaz
edilmesi amacıyla birleştirme (içtima etme) işleminin yapıldığı ekrandır.
İçtima İşlemleri ekranında “İçtima Edilecek İlamlar” tablosunda daha önce kaydedilmiş sanığa ait bütün ceza türü bilgileri görüntülenir.
İçtimanın Çözülmesi
İçtimanın çözülmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
İçtimanın Çözülmesi ekranında “İçtima Edilecek İlamlar” tablosunda daha önce içtima edilmiş ceza bilgileri görüntülenir.

İnfaz Alt Modülü
İlamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre ceza infaz işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Hapis Cezasının İnfazı
İlamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre belirli indirimler uygulanarak hükümlünün cezaevinde ne kadar tutuklu kalacağını gösteren süre belgesinin (Müddetname) hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Hapis Cezasının İnfazı ekranında “İlam Dosya Bilgileri” bloğundaki “Kayıt Bilgileri”,
“İlam Bilgileri” metin alanlarında daha önce kaydedilmiş bilgiler pasif olarak görüntülenir. İstendiği takdirde İlam Dosyası düğmesine tıklanarak ilam dosyası bilgilerine, “Evraklar” düğmesine tıklanarak dosyadaki evrak bilgilerine ulaşılır.
“Hapis İnfaz Bilgileri” bloğundaki “Cezaevine Giriş” zorunlu metin alanına tarih bilgisi girilir. “Cezaevi Adı” zorunlu liste düğmesineden gideceği cezaevi bilgisi seçilir. Sanığa
ait tutukluluk bilgisinin olup olmadığına “Tutukluluk” düğmesine tıklanarak ulaşılır. “Tutukluluk” düğmesine tıklanarak görüntülenen [Tutukluluk ve Firar Bilgileri] ekranında
görüntülenen tutukluluk bilgisi “Tutukluluk (Gün)” metin alanına aktarılır.
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“Şartla T. Sonrası Suç T.” metin alanına şartlı tahliye sonrasında suçun işlendiği tarih
girilir.
Hapis cezası infazına ait müddetnemenin görüntülenmesi veya düzenlenmesi istendiği takdirde “Müddetname” düğmesine tıklanarak istenilen işlem yapılır.
“Farklı Hesaplama” düğmesine basılarak sağının cezasında güncelleme yapılabilinir.
Açılan ekranda “Yıl-Ay-Gün” alanları girilerek “Ceza Güncelle” düğmesine basılarak sanığın cezası güncellenir.
Para Cezasının İnfazı
Para cezasının infazı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği ekrandır.
“Para İnfaz Bilgileri” bloğundaki metin alanlarında daha önce kaydedilmiş bilgiler pasif olarak görüntülenir. “Para İnfaz Bilgileri” bloğunda para cezası zamanında ödenmez
ise “Gecikme Zammı Hesapla” düğmesine tıklanarak faiz bilgisi hesaplanır.
“Ödeme Bilgileri” bloğundaki tabloda “Taksitlendirme/Miktar Değiştirme” bloğunda
girilen bilgiler görüntülenir. İstendiği takdirde “Tahsilat F. Oluştur” düğmesine tıklanarak
tahsilat fişi oluşturulur. İstendiği takdirde ”Tahsilat F. Göster” düğmesine tıklanarak oluşturulan tahsilat fişi görüntülenir.
“Ödeme Bilgileri” bloğunda istendiği takdirde ”Taksit Listesi” düğmesine tıklanarak
oluşturulan taksit listesi görüntülenir.
“Ödeme Bilgileri” bloğunda para cezasının ödenmesinin ardından sisteme taranarak kaydedilen ödenti makbuzu “Ödendi Makbuzu”düğmesine tıklanarak görüntülenir.
”Makbuz Kaydet” düğmesine tıklanarak kaydedilir.
“Hapse Çevirme “bloğunda para cezası zamanında ödenmez ise “Hapse Çevirme”
düğmesine tıklanır. [Para Cezasının Hapse Çevrilmesi] ekranı açılır. Para cezasını hapse
çevirme kararı kaydedilir.
Tutukluluk bilgilerinin görüntülenmesi istendiği takdirde “Hapse Çevirme “bloğundaki “Tutukluluk” düğmesine tıklanır. [Tutukluluk ve Firar Bilgileri] ekranı açılır.
“Taksitlendirme/Miktar Değiştirme” bloğunda “Son Ödeme Tarihi”, “Taksit Sayısı”
metin alanlarına bilgisi girilir. “Hesapla” düğmesine tıklanır.
Hesaplama sonuçları “Ödeme Bilgileri” tablosuna aktarılır.
Son Ödeme tarihi geçmeden taksitler ödeniyor ise “Para İnfaz Bilgileri” bloğundaki
“Faiz Hesapla” düğmesi “Hapse Çevirme “bloğundaki “Hapse Çevirme” düğmeleri pasif
halde görüntülenir.
Mevkufen İnfazlı İlamlar
Mevkufen infaz (Hapisten Çevrilen Adli Para Cezasının İnfazı) sebebiyle infaz dosyası
kapatılan kayıtların görüntülendiği ekrandır.
İlamın Kapatılması
İlam kaydının kapatılmasını sağlayan ekrandır.
Ceza Zaman Aşımı İşlemleri
Adli makamlar tarafından ilgili işlemin yapılması sonucu zaman aşımının kesilmesi,
durdurulması ve durdurulan zaman aşımının yeniden işletilmesi, yeni zaman aşımı tarihinin hesaplanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Tutukluluk–Firar Alt Modülü
Tutukluluk ve firar bilgilerinin görüntülenip; giriş ve güncelleme işlemlerinin yapıldığı
alt modüldür.
Tutukluluk Görüntüleme
Tutukluluk ve firar bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.
Tutukluluk Giriş
İşletim kapsamında bulunan adliyelerde, Mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen kişilerin tutukluluk bilgileri sistem tarafından otomatik olarak kaydedilir. Henüz
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işletime geçmemiş adliyelerden işletim kapsamında bulunan adliyelere tutuklama karar
bilgileri gönderildiğinde bu kararların kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Tutukluluk Güncelleme
Kaydedilen bütün tutukluluk bilgilerinin görüntülendiği, istendiği takdirde güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Mahsup Giriş/Güncelleme
Hükümlü mahsup bilgilerini kaydetme işleminin yapıldığı ekrandır.
Firar Giriş/Güncelleme
Hükümlü firar bilgilerini kaydetme işleminin yapıldığı ekrandır.
Hapis Cezasının Ertelenmesi
Hapis cezasında savcı tarafından tehir (erteleme) yapılmışsa, tehir kararı çıkarılması
işleminin yapıldığı ekrandır.
[Hapis Cezasının Ertelenmesi] ekranında “Dosya Bilgileri” bloğundaki “Kayıt Bilgileri”, “İlam Bilgileri” metin alanlarında daha önce kaydedilmiş bilgiler pasif olarak görüntülenir.
Para Cezasının Hapse Çevrilmesi
Hapse çevirme kararının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Tebligat İşlemleri Alt Modülü
İlgili ilam dosyası ile ilgili tebligat işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.
Tebligat Arama
İlgili ilam dosyası ile ilgili hazırlanmış veya süreci devam eden tebligatların aranıp
görüntülendiği ekrandır.
Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması
İlgili birim veya kişilere tebligat işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.
Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması
Hazırlanan tebligatlarla ilgili gecikmelere istinaden posta birimine uyarı yazısının hazırlandığı ekrandır.
Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması
Yurtdışına gönderilmek üzere hazırlanan tebligatlara istinaden Bakanlığa gönderilen
üst yazının hazırlandığı ekrandır.

Hapsen Tazyik İşlemleri Alt Modülü
Yeni gelen hapsen tazyik kararının kaydedilmesi ve sistemde kayıtlı olan hapsen tazyik
dosyalarının sorgulanması işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.
Hapsen Tazyik Dosya Arama Ekranı
Sistemde kayıtlı olan hapsen tazyik (İcra İflas Kanunu Md.76Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra tetkik mercii hâkimi
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı
geçemez.) dosyalarının sorgulandığı ekrandır.
Hapsen Tazyik Dosya Arama ekranında hapsen tazyik dosyasını bulmak için üç yol
kullanılır.
Hapsen tazyik dosyası sıra numarasına göre arama yapılarak bulunmak istenildiğinde
sıra no metin alanına bilgi girişi yapılarak “Sıra Noya Göre Ara” düğmesine tıklanır ve
dosya görüntülenir.
Hapsen tazyik dosyasında sanık olarak görünen taraf kurum ise, ilgili kurum “Kurum
Adı” metin alanına yazılarak “Kuruma Göre Ara” düğmesi tıklanır ve dosya görüntülenir.
Hapsen Tazyik Dosyası
Yeni gelen hapsen tazyik kararının kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Mahkemeden gelen Hapsen tazyik kararı bu ekran vasıtasıyla kaydedilir. Menüde yer almayan
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ekran işletime geçmiş adliyelerden geldiğinde iş listesine düşer ve iş listesinden açılır. Henüz İşletime geçmemiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde taranarak sisteme katılması
ile görüntülenir. Tarama işlemi tarama merkezî tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi gereken kişinin iş listesine düşer. [Hapsen Tazyik Dosyası] ekranı iş listesinden açılır.
Tarama işlemi birimde yapıldığında [Hapsen Tazyik Dosyası] ekranı [Birim Gelen Evrak
Kayıt İşlemleri] ekranında yapılan işlemler sonucunda açılır.
Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi
Taraf İşlemleri ekranı dosyaya konu olan tarafları seçmek suretiyle bilgilerini görüntülemek ve düzeltmek mümkündür.
Ceza Mahkemesi İşlemleri
İnfaz savcısı ile ilgili Ceza Mahkemesinin eşlendiği ekrandır.

Tecilli İlam Sorgulama Alt Modülü
Sanık hakkında daha önceden başka davalardan dolayı verilmiş tecilli ilam(lar) olup olmadığının sorgulanması, eğer varsa bu ilamların görüntülenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
İlgili taraf/taraflara vekil kaydedilen ekrandır.
İade-i Muhakeme Evrak Hazırlama
İade-i muhakeme (yargılamanın yenilenmesi) evrak hazırlama işleminin yapıldığı ekrandır.
Evrak Hazırlama
İlamat işlemleri ile ilgili evrakın hazırlandığı ekrandır.

Çocuk Teslimi İşlemleri Alt Modülü
Çocuk teslim dosyası oluşturma ve kayıt ekleme işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.
Yeni Çocuk Teslimi Kaydı Açma
Çocuk teslimine ilişkin dosya açma işleminin yapıldığı ekrandır.
Sanık Çocuk İçin Yeni Çocuk Teslim Kaydı Açma
Çocuk teslim kaydının eklendiği ekrandır.

Kâtip İşlemleri Alt Modülü
İlgili İlam dosyası veya bu dosya ile ilgili işlemler için infaz kâtiplerine iş atama ve iş atanabilir katip belirleme işlemlerinin yapıldığı alt modüldür
Kâtiplere İş Atama
İlgili İlam dosyası veya bu dosya ile ilgili işlemler için infaz kâtiplerine iş atanabilmesi
için hazırlanan ekrandır.
İş Atanabilir Kâtip Ekleme
Sisteme iş atanabilir kâtip eklemek amacıyla hazırlanmış bir ekrandır.
İlamat Dosyası Evrak İptal İşlemleri
Onaya sunulmamış ve yanlışlıkla hazırlanan evrakların silinmesi için hazırlanmış bir
ekrandır.

CEZA MAHKEMESİ İŞLEMLERİ

Ceza Mahkemeleri bir olayın meydana gelmesinden sonra suç unsurunun teşekkül etmesi
durumunda veya Cumhuriyet Savcısı’nın iddianame sunmasıyla Türk Ceza Kanunu kapsamına giren yükümlülüklerini yerine getirmekle görevli adli bir mahkemedir.
Ceza yargısı, ceza mahkemelerinin, ceza hukuk alanındaki yargısal faaliyetleridir.
Ceza yargısı, Genel Ceza Yargısı ve Askeri Ceza Yargısı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Genel Ceza Yargısı ceza mahkemeleri tarafından yerine getirilir. Bu mahkemeler, ilk dere-
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ce yargı yerleri olarak faaliyet gösteren Sulh Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri,
Ağır Ceza Mahkemeleri ve diğer özel ceza mahkemeleri (Çocuk Mahkemeleri, İcra Ceza
Mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri, Trafik Mahkemeleri ve Devlet
Güvenlik Mahkemeleri’nden oluşmaktadır.
Ceza mahkemelerin bir üst derece yargı mercii Yargıtay’dır. Ceza mahkemeleri, diğer
mahkemelerle veya birimlerle ilişkilerini ve yazışmalarını Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden yapmaktadır. Ceza mahkemelerinin irtibatlı olduğu diğer birimler aşağıda verilmiştir.
Ceza mahkemeleri; Cumhuriyet Başsavcılığı, Hukuk Mahkemeleri, İcra Daireleri, Adli
Tıp ve diğer alt sistemlerle de entegre içindedir.

İddianamenin Değerlendirilmesi İşlemleri

Ceza mahkemelerinde dava dosyası, iddianame değerlendirme işlemleri ile başlar. İddianame; soruşturma evresinde toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe
oluşturulması hâlinde Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu davası açılmasını sağlayan bir
işlemdir.
İddianameyi oluşturacak hususlar: Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede;
• Şüphelinin kimliği,
• Müdafi,
• Maktül, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği,
• Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi,
• Açıklanmasında sakınca bulunmaması hâlinde 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.
Hâkimin İddianameyi Değerlendirmesi
Dava açılmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianame, ilgili
Cumhuriyet Başsavcısı/ vekilinin görüldü işleminden sonra, yetki itibariyle ilgili mahkemeye otomatik olarak tevzi edilir. Bu iş, direkt olarak hâkim/başkanın iş listesine düşer ve
sistem tarafından otomatik olarak “İddianamenin Değerlendirilmesi Defteri” ne kaydedilir. İddianameyi inceleyen hâkim/başkan, inceleme süresi sonunda iddianameyi kabul
veya iade eder.
Hâkimin İddianameyi Kabul Kararı Vermesi Durumu
İddianamenin kabulü ile kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar. Mahkeme iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişiler duruşmaya çağrılır.
Hâkim kabul veya iade etmek için öncelikle “Sorgulamalar” butonu altında bulunan
“İddianame Değerlendirme Dosya Arama” butonunu kullanarak iddianame değerlendirme dosyasını sorgular ve dosya ekrana sabitlenir. Daha sonra hazırlık butonunun altında yer alan, “İddianamenin Değerlendirmesi” ekranını kullanır. Hâkim iddianameyi
‘kabul’ etmesi durumunda, ekranda yer alan ‘kabul’ butonuna basar. Bu işlem sonrasında
ekranda aldığı mahkeme esas numarası gözükür, dosya sistem tarafından esas defterine
kaydedilir. Mahkeme tarafından kabul kararı yazılmak istenmesi durumunda, hâkim tarafından bu işlem sonrasında kâtip iş listesine herhangi bir iş düşmez ve kâtip tarafından
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bu aşamada bir işlem yapılmaz. Eğer ki mahkeme iddianamenin kabul kararı yazmak isterse Şablon Özelleştirmeden iddianamenin kabul kararı şeklinde bir karar şablonu hazırlanarak kullanılır.
Hâkimin İddianamenin İade Kararı Vermesi Durumu
İddianame ve soruşturma evrakının mahkemeye fiilen verildiği tarihten itibaren başlayıp mahkemece kabulüne veya 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 170’inci
maddesindeki unsurları içermediği yahut ön ödeme veya uzlaşma usulü uygulanmadan
açılan kamu davası açıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine kararı verilir.
Mahkemece red edilen karar iddianamenin iadesi dosyasında saklanır.
Hâkim tarafından iddianamenin “İade” edilmesi durumunda, iade kararının yazılması amacıyla kâtibin iş listesinde iş düşer. “ İddianamenin İadesi Üst Yazısı” şablonu
kullanılarak iade üst yazısı hazırlanır. Hazırlanan evraka hâkim tarafından verilen iade
gerekçeleri yazılır ve hâkime onaya sunulur. Hâkim tarafından gerekli onay işlemleri yapıldıktan sonra evrak tekrar kâtibin iş listesine gelir ve kâtip tarafından onaylanan evrak
ilgili savcının iş listesine otomatik olarak düşer.
Savcının Mahkemenin İade Kararını Değerlendirmesi
Savcı İade Kararına İtiraz Etmezse
Savcının iş listesine düşen iade kararı öncelikle, savcı tarafından soruşturma dosyasına kaydedilir. Mevcut Soruşturma Dosyasına “İddianamenin İadesi Sebebiyle Yeniden
Soruşturma Dosyası Açılması” ekranı kullanılarak yeni bir hazırlık numarası verilir. İade
gerekçelerinde gözüken eksiklikler giderildikten sonra, mahkemeye yeni bir iddianame
tanzim ederek gönderebilir. Daha önce verilen iddianame ve savcılık esas numarası kapanır. Yeniden tanzim edilen iddianame yeni bir iddianame ve savcılık esas numarası alır.
Mahkemeye gönderilen yeni iddianame ayrı bir değerlendirme numarası alır.
Savcı İade Kararına İtiraz Ederse
Yine Savcı ekranına düşen iade evrakı kaydedildikten sonra “İddianame İadesine İtiraz” ekranında “İddianame İadesine İtiraz” kararı yazarak soruşturma dosyasını aynı hazırlık ve aynı iddianame değerlendirme numarası üzerinden iade kararına itirazın değerlendirilmesi için aynı mahkeme gönderir.
Mahkemeye gelen “İddianamenin İadesine İtiraz” evrakı ve dosya kâtibin iş listesine
düşer. Kâtip, iş listesinde bulunun “İddianamenin İadesine İtiraz” evrakını kaydeder.
Kaydettiği bu evrak hâkimin iş listesine düşer. Hâkimin iş listesine “CBS’ nin İddianamenin İadesine İtirazı Üzerine Dosyanın Yeniden Değerlendirilmesi” ekranı düşer.
İddianamenin İadesine İtirazın Mahkemece Değerlendirilmesi
Savcılık, “İddianame İadesine İtiraz “ekranında “İddianame İadesine İtiraz “kararı yazarak soruşturma dosyasını aynı hazırlık ve aynı iddianame değerlendirme numarası üzerinden iade kararına itirazın değerlendirilmesi için aynı mahkeme gönderir.
Mahkemeye gelen “İddianamenin İadesine İtiraz Kararı” evrakı ve dosya hâkimin iş
listesine düşer. Hâkim iş listesinde bulunan işi kaydeder. Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra iş listesi yenilenir, ekrana değerlendirme yapılacak olan iş düşer. Açılan yeni
ekranda İddianamenin Kabul/ Üst mahkemeye gönderme işlemi yapılır. Hâkim iş listesinden çalıştırdığı “İddianamenin İadesine İtirazın Değerlendirilmesi” ekranında itirazı yerinde görüp kabul ederse sistem dosyaya otomatik olarak mahkeme esas numarası vererek
esas defterine kayıt yapar.
Hâkim İtirazı Haksız Görüp Bir Üst Mahkemeye Gönderme Kararı Verirse
İade kararı verilen dosya üst mahkemeye gönderilmek üzere kâtibin iş listesine “CBS
nin İddianamenin İadesine İtirazı Nedeniyle Dosyanın Üst Mahkemeye Gönderilmesi” şekliyle bir iş düşer. Kâtip bu işi açar ve dağıtım listesinden itirazı değerlendirecek
olan mahkemeye seçer ve evrakı hazırlar. Hâkim ve devamında kâtip onayından sonra iti-
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raz evrakı üst mahkemeye gönderilir. Üst mahkemeye gönderilen evrak üst mahkemede,
mahkeme kâtibi iş listesine düşer.
İddianameye İtirazın Üst Mahkemece Değerlendirilmesi
Mahkeme tarafından hazırlanan itiraz evrakı, dağıtım listesinden nöbetçi mahkeme
kâtibi iş listesine düşer. İş listesinde bulunan iş çalıştırılır ve Değişik İş Dosyası açılır. Açılan Değişik İş dosyasına karar yazmak İçin “Gelen Giden Evrak” menüsünün altında yer
alan, Müteferrik İşlemler – Değişik İş/Sorgu Kararının yazılması ekranından Değişik iş
kararı yazılır, yazılan karar hâkim onayına gönderilir. Hâkim onayından sonra kâtip ekranına önce savcının talebinin değerlendirileceği iş düşer. Açılan ekranda talep “kabul
edildi/ talep red edildi” seçeneği görülür.
Eğer; Savcının itirazı yerinde görülmüş ise “Talep Kabul Edildi” seçeneği işaretlenir,
önce “Seçili Talebi Kaydet” daha sonra “Kaydet” düğmesine basılır.
Eğer Savcının itirazı yerinde bulunmamış ise “Talep Red Edildi” seçeneği işaretlenir,
önce “Seçili Talebi Kaydet” daha sonra “Kaydet” düğmesine basılır.
Kaydetme işlemi bittikten sonra iş listesi yenilenir, iş listesine düşen Değişik İş Karar
sonucu onaylanır.
Son olarak yapılan Değişik İş Karar onay işleminden sonra hem alt mahkemeye hem
de ilgili savcılığa verilen bu karar aynı anda gider. Mahkemeye giden Değişik kararı,
mahkeme kâtibinin iş listesine, Savcılığa giden değişik iş ise Savcının is listesine düşer.
Mahkeme kâtibi iş listesine düşen “İddianamenin İadesine İtirazın Değerlendirilmesi
Kararı (Üst Mahkemeden gelen) işi çalıştırır ve kaydedilir. Kaydetme işleminden sonra
iş listesi yenilenir ve iş listesine “İddianamenin İadesine İtirazın Üst Mahkemece Kabulü
Üzerine Dosya Açılması” işi düşer. Bu iş açılır, kaydet düğmesine basıldığı anda İddianame Değerlendirme Dosyası mahkemeden esas almış olur.

Tensip Zaptı

Tensip zaptına yeni adıyla “duruşmaya hazırlık tutanağı” da denir. Mahkemelerde dava
açıldığında davanın çeşidine göre hâkim; ceza davalarında şikâyetçi ve sanığın (varsa vekillerinin) davetiye ile çağrılmasına (Sanık tutuklu ise tutukevinden getirtilmesi için Savcılığa yazı yazılır.) varsa tanıkların çağrılmasına, sanığın doğum ve adli sicil kayıtlarının
getirtilmesine, varsa başka belge ve bilgilerin getirtilmesine, duruşmanın hangi gün ve
saatte yapılacağına karar verir.
Tensip zaptında kullanılan kavramlar;
• Çağrı kâğıdı (davetiye): Duruşma günü ve saati belirlendikten sonra iddianame
çağrı kâğıdı (davetiye) ile birlikte sanığa tebliğ olunur.
• Sanık: Ceza yargılamasında suçlanan kişi, suçluluğu ispatlanıncaya kadar sanık
olarak adlandırılır.
• Tutuklu olmayan sanık: Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına
mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği yazılır.
• Tutuklu sanık: Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün tebliği sureti ile
yapılır.
• Tanık (Şahit): Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimsedir. Tanıklar
çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemesinin sonuçları bildirilir. Tutuklu
işlerde tanıkların zorla getirilme kararı verilebilir.
• Bilirkişi: Özel bilgi ve görgüsüyle soruşturma ya da duruşma sırasında ortaya çıkan özel bilgi ve görgü ile çözümlenebilecek olay ve konularda, gerçeğin aydınlanması için yargıcın yararlandığı kişidir. Düşüncesini bildirmeye zorunlu olan
bilirkişiler de tanıklar hakkındaki hükümlere tabidir.
Dava dosyası savcılıktan evrakları taranmış, taraf bilgileri sisteme girilmiş olarak iş
listemize düşer. Taraf bilgileri kontrol edilir ve gerekiyorsa Taraf / Vekil modülündeki
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Dosya Taraf / Vekil İşlemleri ekranındaki Taraf Bilgileri Güncelleme ekranından ekleme değiştirme işlemleri yapılır.
Mahkeme esasına kaydı yapılan dosyaya tensip zaptı hazırlamak için, “Hazırlık” menüsü altında bulunan “Dava Tensip Zaptının Hazırlaması” ekranı seçilir.
Ekranda, tensibe buradan ek listeden “iddianame” evrakı seçilip ek yapıldıktan sonra, şablondan “Tensip Türü” seçilir. “Kapat” denilerek bu ekran kapatılır ve onaylayacak
kullanıcılar belirlenir.
Tensip zaptı hazırlanırken aynı ekranda bulunan matbu ara kararlardan uygun olanları seçilir. Eğer istediğimiz ara karar yoksa yeni ara karar yazılarak “Ekle” tıklanır.
Duruşma günü verilir.
Tensip zaptını kaydettikten sonra “Belge Göster Düzenle” butonu seçilir ve tensip
zaptında istenilen düzenlemeler yapılır kaydedilen tensip zaptı hâkime onaya sunulur.
Heyetli mahkemelerde bütün heyetin imzalaması gereken evrak işlemlerinden önce
(Tensip Zaptı, Gerekçeli Karar, Duruşma Zaptı,...) Genel İşlemler modülünden Hâkim
Atama / Değiştirme İşlemleri’ne gelinir. Heyet kutucuğu işaretlenir, Başkan bilgisi otomatik gelir, altta açılan Üye 1 ve Üye 2 kutuları yardımıyla üyeler seçilir, kaydedilir ve
ekrandan çıkılır. Bu işlem her bir dosya için ayrı ayrı yapılmak zorundadır.

Hazırlık Modülü
Hazırlık modülü, tevzi edilmiş dava dosyalarının ilk kaydının yapılması, kalem sorgu
zaptının hazırlanması, ilk duruşmaya çıkmadan önce duruşmada hazır edilmesi gereken
belgelerin istenmesi ve bu belgelerin hazırlanması, gerekli ön hazırlıkların yapılması işlemlerinin otomasyona geçirilmesini kapsamaktadır.

Bozma Üzeri Alt Modülü
Yargıtay tarafından bozularak gelen dava türlerinin ekranlarının listesi aşağıda verilmiş
olup takip eden bölümlerde açıklanmıştır.
Bozma Üzerine Kamu Dava Kaydının Yapılması
Yargıtay tarafından bozularak gelen bir kamu davasının yeniden görülmek üzere ilk
derece mahkemesine geldiğinde yeni bir esas numarası almak için kamu dava kaydının
yapılması işlemini gerçekleştiren ekrandır.
Bozma Üzerine Kamu Dava Kaydının Yapılması] ekranı açılır. “Ceza Dosya Bilgileri”
bloğundaki bilgiler sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
Bozma Üzerine Trafik Ceza Dava Kaydının Yapılması
Yargıtay tarafından bozularak gelen bir trafik ceza davasının yeniden görülmek üzere
ilk derece mahkemesine geldiğinde yeni bir esas numarası almak için trafik ceza dava
kaydının yapılması işlemini gerçekleştiren ekrandır.
Bozma Üzerine Şahsi Dava Kaydının Yapılması
Yargıtay tarafından bozularak gelen davanın yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine geldiğinde yeni bir esas numarası almak için dava kaydının yapılması işlemini
gerçekleştiren ekrandır.
Bozma Üzerine İcra Ceza Dava Kaydının Yapılması
Yargıtay tarafından bozularak gelen bir icra ceza davasının yeniden görülmek üzere ilk
derece mahkemesine geldiğinde yeni bir esas numarası almak için icra ceza dava kaydının
yapılması işlemini gerçekleştiren ekrandır.
Derdest Dosya Girişi
Sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden esas no almış dosyaların taranarak sistem kapsamına alındığı evraktır.
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Dava Tensip Zaptının Hazırlanması
Duruşma sırasında hâkimin bir sonraki duruşma için hazırlanmasını istediği bilgi ve
belgelerin hazırlanıp kaydedildiği ekrandır.
Ön Ödeme Önerisinin Kaydedilmesi
Ön ödeme ara karar bilgilerinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Ön Ödeme Müzekkeresinin Hazırlanması ve Kaydedilmesi
Ön ödeme müzekkeresinin hazırlanıp kaydedildiği ekrandır.
Kapanmış Dosyanın Yeniden Ele Alınması
Daha önceden kapanmış dava dosyasının tekrar açılması işleminin yapıldığı ekrandır.
Görev Uyuşmazlığı Sonucu Dosyanın Açılması
Görev uyuşmazlığı sonucu tevzi edildiği ceza mahkemesinde yeni dosya esas no alarak
sisteme kaydedildiği ekrandır.

Duruşma İşlemleri Modülü

Duruşma İşlemleri modülü, hazırlık işlemlerinin ardından tensip zaptı kaydında belirtilen duruşma günü ile başlayan ve duruşmalar sırasında yapılan işlemlerin otomasyon
ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
Duruşmanın bitimine kadar yapılması gereken işlemler:
• Yoklama: Duruşmaya sanığın ve müdafinin hazır bulunup bulunmadığı, tanık
ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri tespit edilerek başlanır. Mahkeme başkanı veya
hâkim duruşmanın başladığını, iddianamenin kabul kararını okuyarak açıklar.
• Katılanın veya müştekinin (mağdurun) kimliğinin tespiti: Duruşmayı yöneten
başkan veya hâkim tarafından ilgiliye sorularak alınacak cevaplar zabit kâtibi tarafından tutanağa geçilir.
• Sanığın kimliğinin tespiti: Sanığın kimliği tespit edilerek tutanağa yazılır.
• İddianamenin okunması: İddianame duruşmada okunur, sanığa duyrulur ve duyurma keyfiyeti tutanağa kaydedilir.
• Sanığın sorguya çekilmesi: Okunan iddianamede yazılı suça karşı sanığın ne diyeceği sorulur. Sanığın savunması ile ilgili cevapları mahkeme başkanı veya duruşma hâkimi tarafından zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa yazılır.
• Delillerin toplanılması: Tanık ve dinletilmesi gerekiyorsa bilirkişi davetiye ile
çağrılır.
• Katılanın (müdahilin) iddiasının sorulması: Delillerin toplanıp tartışılması sona
erdikten sonra varsa önce müdahilden iddiasının neden ibaret olduğu sorularak
tutanağa yazılır.
• Cumhuriyet Savcısının iddiası: Müdahil davacıdan sonra söz Cumhuriyet Savcısına verilir. Cumhuriyet Savcısı, duruşmadan edindiği izlenim ve kanılar doğrultusunda sanığın beraatini veya mahkûmiyetini mahkemeden talep eder.
• Sanığın savunması: Cumhuriyet Savcısı iddiasını bildirdikten sonra sanığın savunması dinlenir. Savunma, sanığın bizzat kendisi tatafından yapılabileceği gibi
avukatı tarafından da yapılabilir.
Duruşma işlemleri duruşma başlığı altında yer alan menülerin kullanılması ile yapılır.
Duruşma Sonrası Yoklama Sonucunun Girilmesi
Duruşma sonrası ilgili davanın vekillerinin, tanıklarının ve taraflarının yoklama sonucunun girilmesi ve ilgili duruşmanın son duruşma (nihai kararın verildiği) olup olmadığı
bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Duruşma Zaptının Hazırlanması
Duruşma sırasında hâkimin bir sonraki duruşma için hazırlanmasını istediği bilgi ve
belgelerin hazırlanıp kaydedildiği ekrandır.
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Duruşma günü ve saati belirlenen ve duruşma saati gelen dava dosyası ile ilgili duruşma zaptı hazırlanması işlemlerini de kapsamaktadır.
Gün Verilmesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde dava dosyalarına duruşma günü verilmesi, daha
önceden verilmiş duruşma günlerinin listelenmesi ve güncellenmesi işleminin yapıldığı
ekrandır.
Hâkimin Not Defteri
Hâkimlerin kullandığı ekrandır. Mahkemede görülen dava dosyalarıyla ilgili alınan
notların görüntülendiği ve girilen hatırlatma bilgilerinin güncellendiği ekrandır.
Tahliye Kaydının Yapılması
Tahliye Kaydının Yapılması; dava dosyasında hâkim tarafından verilen tahliye kararının kaydının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Tutuklama Kaydının Yapılması
Tutuklama Kaydının Yapılması; dava dosyasında hâkim tarafından ilgili ara kararda
verilen tutuklama veya salıverme kararlarının kaydının yapıldığı ekrandır.
Dosyanın Geçici Gönderilmesi
Başka bir mahkemeden kendi biriminize dosyayı inceleme isteği ya da arar karar gereğince dosyanın istenmesi durumunda, dosya isteme bilgilerinin sisteme kaydedilmesi ve
üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Gıyabi Tutuklamanın Kaldırılması
Dava dosyaları mahkemede görülürken verilen gıyabi tutuklamanın kaldırılması ara
kararının sistem üzerinde yapıldığı ekrandır.
Dava Listesinin Hazırlanması/Görüntülenmesi
İlgili mahkemede görülecek olan günlük davaların listesinin hazırlandığı ekrandır.
Duruşma Zaptının Hazırlanması
Duruşma günü ve saati belirlenmeyen gelen dava dosyası ile ilgili duruşma zaptı hazırlanması işlemlerini de kapsamaktadır.

Keşif Alt Modülü
Keşif İşlemleri, keşif heyetinin belirlenmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
Keşif Heyetinin Belirlenmesi
Keşif Heyetinin Belirlenmesi; keşfe katılacak kişilerin belirlenmesi işleminin yapıldığı
ekrandır. Ara Kararda keşif kararı verilmesinden sonra, sistem iş listesine keşif heyetinin
belirlenmesi işini atayacaktır.
Yukarıda verilen ekranda Keşif Heyeti Belirle düğmesine tıklanarak ilgili menü açılabilir.
Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması
Dava dosyasında bir keşif heyeti oluşturulup görevlendirme yapıldıktan sonra Keşif
Heyeti’nin olay yerinde yapmış olduğu inceleme raporunun birime teslim edildiğini sisteme kaydeden ekrandır.
Duruşma Uyarıları
Son duruşma sonrası ilgili duruşmanın duruşma (nihai kararın verilip verilmediği)
olup olmadığı bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Genel Müzekkere / Karar Hazırlama İşlemleri Modülü

İlgili mahkemeye ait evrak bilgilerinin gönderildiği birimleri belirtmek suretiyle kaydedilmesi işlemlerini kapsamaktadır.
Genel Giden Müzekkere Ekranı
Giden evrak bilgilerinin kaydedilmesi ile hazırlanabilecek müzekkere yazılması işlemini gerçekleştiren ekrandır.
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Çocuk Gözetim/İnceleme Raporu Hazırlama
Dava dosyası içerisinde 18 yaşından küçüklerin herhangi bir sebeple ceza almış olması
durumunda verilen cezanın gözetim olması durumunda taraflara bildirmek için kullanılan ekrandır.

Bilirkişi Alt Modülü
Bilirkişi davanın görülmesi sırasında, bilirkişi görevlendirilmesi ara kararı ile bilirkişi incelemesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modüldür.
Bilirkişi Görevlendirmesi
Verilen ara karar neticesinde sistemde kayıtlı bilirkişilerin içinden, dosyaya bilirkişi
atamasını ve görevlendirilmesini gerçekleştiren ekrandır.
Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması
Bilirkişi dosya teslim ve yemin tutanağının hazırlandığı ve dosyanın bilirkişiye teslim
edilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Sisteme Bilirkişi Eklenmesi
Sisteme bilirkişi olarak eklenecek kişinin bilgilerinin sisteme girilmesi, bilgilerin güncellenmesi, düzenlenmesi veya bilirkişi ayrıntı bilgilerinin görüntülenmesi işlemlerini
gerçekleştiren ekrandır.
Bu ekran bilirkişi işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında bilirkişi kaydı yapmak
amacıyla menüden çağırılabilir.
[Sisteme Bilirkişi Ekleme] ekranı açıldığında “Birimdeki Kayıtlı Bilirkişiler” tablosuna
sistemde kayıtlı olan tüm bilirkişiler listelenir. Sisteme yeni bir bilirkişi eklenecek ise “Yeni
Bilirkişi Ekle” düğmesi tıklanır ve otomatik olarak [Kişi Bilgileri] ekranı açılır.
Bilirkişi Arama
Bazı kriterlere göre bilirkişi araması yapılması ve sistemde kayıtlı bilirkişilerin görüntülenmesi işlemlerini gerçekleştiren bir ekrandır.
Bu ekran bilirkişi işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında menüden çalıştırılabilir.
Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi
Atanan bilirkişilerin görevi kabul etmemeleri bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapılmasını gerçekleştiren ekrandır.
Bilirkişi ataması ara kararından sonra bilirkişi eğer görevi kabul etmeyip bir feragat
dilekçesi getirirse, bu dilekçenin sisteme kaydı ve gerekli işlemlerin yapılması için kullanılan ekrandır.
Bilirkişi çekilme dilekçesini verdikten sonra tarama merkezînde taranır ve istenirse
Gelen Giden Evrak İşlemleri, [Birim Evrak Kayıt] ekranından “Evrak Tür Tipi: Dilekçe”
ve “Evrak Tipi: Bilirkişi Feragat” seçilerek de aynı işlem yapılabilir.
Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi
Daha önce bilirkişi görevlendirmesi yapılan dava dosyasına sistemde var olan başka
bir bilirkişi eklenmesi işlemlerini gerçekleştiren ekrandır.
Bilirkişi Grubu Oluşturma
İlgili mahkemenin davaya atayacağı bilirkişileri bir grup altına alarak takip ettiği ekrandır.
Bilirkişi Listesi Oluşturma
İlgili mahkemenin davaya atayacağı bilirkişileri bir liste oluşturmak için takip ettiği
ekrandır.
Reddi Hâkim İşlemleri
Reddi Hâkim İşlemleri davanın görülmesi sırasında hâkim veya katibin reddinin istenmesi ile başlayan gerekli faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
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Reddi Hâkim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve İstinkâf İşlemi
Hâkim veya kâtibin reddi istendiği dilekçenin sonuç işleminin yapıldığı ekrandır.

Talimat Modülü

Talimat modülü birime gelen ve birimden gönderilen talimat faaliyetlerinin otomasyon
ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması
Talimat tensip zaptı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır. Talimat tensip zaptının
hazırlanması işi, talimat yazısının tevzi edilmesi işleminden sonra, talimatın ilgili mahkemeye ulaşması ve ilgili kişinin iş listesinden başlatılması ile açılan ekrandır.
Talimat Üst Yazısı Hazırlanması
Talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştirdiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Gönderilen Talimatların Listelenmesi
Gönderilen talimatların takip edilmesi amacıyla talimatların listelenmesi işleminin
gerçekleştirildiği ekrandır.
Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması
Talimat duruşması yapılırken duruşma zaptının hazırlanması ve dava dosyasına kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi
Duruşması yapılacak talimat dosyasına erişmek için duruşması yapılacak talimatların
listelenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Talimatların Listelenmesi
Talimatların Listelenmesi; gönderilen talimatların takip edilmesi amacıyla talimatların listelenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Tablodaki talimat listesinden bir talimatın üzerine fare ile bir kez tıklanarak ilgili talimat
seçilip“Talimat Bilgileri” düğmesine tıklanarak seçilen talimat bilgileri görüntülenebilir.
Yine bir talimat seçilip ve “Tensip Zaptı” düğmesine tıklanarak talimat tensip zaptı
hazırlanabilir.
Talimat Akıbetinin Sorulması
Birime ait ara karar ile gönderilmiş olan talimatların akıbetinin sorulması işleminin
yapıldığı ekrandır.

Talimat Yazısı Modülü

Talimat Yazısı modülü taşradaki bir birime talimat yazısının yazılması işlemlerini kapsamaktadır.
Talimat Yazısının Yazılması
Talimat Yazısının Yazılması; taşradaki bir birime talimat yazısının yazılması işleminin
yapıldığı ekrandır.
Talimat yazısının yazılması işlemi talimat gönderilmesi ara kararının alınması ile sistemin kâtibe talimat yazısının yazılması işini ataması ve kâtibin iş akışından talimat yazısının yazılması işini seçmesi ile başlatılacak ekrandır.
Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması
Talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine yurtdışı talimatın gerçekleştirdiğine
dair yazının hazırlanması işlemini gerçekleştiren ekrandır.

Taraf/Vekil Modülü

Taraf Vekil modülü, dava dosyalarına taraf bilgilerini girilmesi ve tarafla ilgili bilgilerin
güncellenmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

8. Ünite - Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemesi İşlemleri (Modül-Alt Modül-Ekranlar)

Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi
Hazırlık aşamasında girilmeyen tarafların ve taraf bilgilerinin sisteme girilmesini gerçekleştiren ekrandır.
Dosyaya Taraf Ekle düğmesi tıklanarak dava dosyasına taraf eklenebilir.
Tarafla ilgili nüfus bilgileri sisteme kaydedilecekse ekranda bulunan “Nüfus Bilgileri”
sekmesi tıklanır.
Sisteme nüfus bilgisi kaydedildikten sonra, adres bilgilerinin kaydı için “Kayıtlı Adres
Bilgileri” sekmesi tıklanarak “Adres Bilgileri” bloğuna geçilir.
“Kayıtlı Adresler” bloğuna tarafın adresi aktarıldıktan sonra tarafın varsa ehliyet bilgilerini girmek için “Ehliyet Bilgileri” sekmesi tıklanır.
Ehliyet bilgisi girildikten sonra tarafla ilgili diğer bilgileri girmek üzere “Eşgal Bilgileri” sekmesi tıklanır.
Eşgal bilgisi girildikten sonra tarafla ilgili diğer bilgileri girmek üzere “Sanık Suç Bilgileri” sekmesi tıklanır.
Sanığın Suç Bilgilerini girmek için “Kanun Adı”, “Suç Türü”, “Kanun Maddesi” metin
alanlarını ve bilgi girişi girilir.
“Sorgula “düğmesi tıklanarak ve [Suç Bilgisi Girişi] ekranı görüntülenir.
“Sanık Suç Bilgileri” girildikten sonra tarafla ilgili diğer bilgileri girmek üzere “Diğer
Bilgiler” sekmesi tıklanır.
“Diğer Bilgiler” girildikten sonra tarafla ilgili diğer bilgileri girmek üzere “Sanık Gözetim ve Salıverme Bilgileri” sekmesi tıklanır.
Taraf İlgili Taraf İlişkilendirme
Dosya asıl taraf ile dosya ilgili bloklarında görüntülenen tarafları listeleyen ve ilişkilendiren ekrandır.

Vekil İşlemleri Alt Modülü
Dava dosyalarına taraf olan kişilerin, kendilerinin belirleyeceği veya baro tarafından belirlenecek avukatların sisteme bilgi girişinin yapıldığı ekrandır.
Avukat Kayıt / Güncelleme İşlemleri
Baroya bağlı avukatların sisteme kaydının yapıldığı ya da var olan bilgilerinin güncellendiği ekrandır.
• “Avukat Arama” bloğundaki kriterlerden herhangi birine bilgi girişi yapılır ve “Vekil Ara” düğmesine tıklanır.
• Girilen kriterlere göre sorgulama yapılır ve sonuçlar “Bulunan Avukatların Listesi”
tablosunda görüntülenir.
• Tabloda görüntülenen avukat bilgisinin üzerine bir kez tıklanarak seçilir ve “Avukat
Bilgilerini Güncelle” düğmesine tıklanırsa vekile ait tüm bilgiler güncellenebilir.
• Tabloda görüntülenen avukat bilgisinin üzerine bir kez tıklanarak seçilir ve “Yeni
Avukat Kaydı” düğmesine tıklanırsa [Yeni Avukat Bilgi Girişi] ekranı açılır.
“Avukat Nüfus Bilgileri” sekmesine tıklanarak vekilin nüfus kayıt bilgileri girişi yapılır.
“Avukatın Kayıtlı Adres Bilgileri” sekmesine tıklanarak vekilin kayıtlı adres bilgi girişi
yapılır
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
Dava dosyasında sanığın kendisinin vekili bulunmadığı durumlarda sanığa sistemde
baroya kayıtlı avukatlardan birinin atanması işlemlerini gerçekleştiren ekrandır.
Vekile verilecek olan yetki türlerini belirlemek için “Yetki Tür(leri) Seç” düğmesine
tıklanır.
Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme
Baroya bağlı avukatların sisteme kaydının yapıldığı var olan adres bilgilerinin güncellendiği ekrandır.
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Hatalı Kaydedilen Vekilin Silinmesi
Baroya bağlı avukatların sisteme hatalı kaydının yapıldığı avukatların sistemden kaydının silindiği ekrandır.

Karar İşlemleri Modülü

Karar İşlemleri modülü, mahkeme heyeti tarafından yeterli bilgi ve delillere ulaşıldıktan
sonra dava dosyasını kapatan son kararın verilmesi ve ardından gerekçeli kararın hazırlanması işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini sağlayan modüldür.
Suç Ceza Grubu Ekleme / Güncelleme
Dava dosyasındaki bir sanığın birden fazla suçu varsa her suç için suç grubu oluşturularak kaydedilmesini sağlayan ekrandır.
Eğer sanığın birden fazla suçu için gruplandırılma işlemi yapılmazsa ceza fişi hazırlanırken hata oluşabilir.
Eğer sanığın tek bir suçu varsa “Suç Ceza Grubu Eklenmesine” gerek yoktur. Sistem
bunu otomatik olarak gerçekleştirir.
Sanık Bazında Nihai Kararın Kaydedilmesi
Nihai kararın verilmesi üzerine verilen hükümlerin sanık bazında kaydedilmesi işleminin yapılmasını gerçekleştiren ekrandır.
Verilen karar türüne göre “Ceza Türü Tanımlama “bloğundaki liste düğmesinden uygun ceza türü seçilir. Seçilen ceza türüne göre “Ağır” veya “Hafif ” olması seçimi yapılır.
Hapis cezalarında, “Yıl/Gün/Ay” bilgileri girilir ya da “Para” cezalarında meblağ tutarı
yazılır.
Tüm Dosya Üzerinden Görevsizlik / Yetkisizlik / Birleştirme Kararı Kaydedilmesi
Nihai kararda tüm dava dosyası üzerinden görevsizlik / yetkisizlik / birleştirme kararının verilmesi üzerine ilgili kararın kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Tüm Dosya Üzerinden Verilen Karar Sonrası Dosyanın Gönderilmesi
Nihai kararda tüm dava dosyası üzerinden görevsizlik / yetkisizlik / birleştirme kararının verilmesi üzerine dosyanın savcılığa veya ilgili mahkemeye gönderilmesi işleminin
yapıldığı ekrandır.
Ek Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
Ek karar yazısının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Kesinleşme Bilgisinin Kaydedilmesi
Nihai kararda verilen hükümlerden Yargıtay’dan onaylanarak gelen veya şahıslar tarafından Temyiz edilmediği için kesinleşenler için kesinleşme bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Tecilli İlamın İnfazı
İlgili mahkemece verilen cezanın belirli şartlara bağlı olarak ertelenmesi durumunda,
suçun tekrar işlenmesiyle ertelenen cezanın infaz işlemleriyle ilgili sisteme bilgi girişinin
yapıldığı ekrandır.
CBS’ye İlam Gönderilmesi
İlgili mahkemece nihai karar verilmesi durumunda dava dosyasının Cumhuriyet
Başsavcılığı’na gönderilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
Sarf Ücreti Hesapları
Dosya bazında mahkeme giderlerinin (keşif ücreti, bilirkişi ücreti, taksi ücret, vb. gibi)
kaydedilmesini sağlayan ekrandır.
Yargıtay Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
Yargıtay’a gönderilen bir dosyanın Yargıtay’ca karar verildikten sonra Yargıtay kararın
ne olduğunu ve hangi tarihte verildiğini sisteme kayıt yapan ekrandır.
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Dosya Ayırma İşleminin Yapılması
Tefrik kararının verilmesi ile dosyanın ayrılması ve tefrik olan dosyaların kaydedilmesi işlemlerini kapsayan tefrik işleminin yapıldığı ekrandır.
Karar işlemleri modülüne ait 3 ekran örneği yazınız.

Tebligat Modülü
Tebligat İşlemleri modülü, duruşmalardan sonra alınan ara karar gereğini dosya taraflarına tebliğ etme işini kapsayan modüldür.
Tebligat işlemleri dava öncesinde (tensip zaptı gereğince), dava başlamadan önce, davanın görülmesi sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya, Mahkeme Kalemi’ne
çağrılması ya da alınan kararların bildirilmesi için yapılması gereken işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.
Tebligat Arama
Bir dosyaya ait olan ve belirli statüdeki tebligatları listeleyen ekrandır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır.
“Seçili Tebligat Bilgilerini Göster” düğmesine tıklanarak tebligat ayrıntılı bilgiler görüntülebilir.
İlanen Tebligat Kaydının Yapılması
İlgili mahkemece taraflara yapılan tebligatların taraf adreslerinde bulunmadığında
Cumhuriyet Savcısı vasıtasıyla Türkiye çapında tirajlı bir gazeteye ilan verilmesini, ayrıca
tarih ve yapılan masraf bilgilerinin sisteme bilgi girişinin yapıldığı ekrandır.
Menüden [İlanen Tebligat Kaydının Yapılması] ekranına tıklandığında öncelikle [Tebligat Arama] ekranı açılır.
“Tebligat Statüsü” liste düğmesinden ilgili olan statü sistem tarafından otomatik olarak getirilir. “Tebligat Statüsü” bloğundaki tabloya gerekli bilgiler gelir. Tablodan istenilen
herhangi biri tıklanır. “Ekran Aç” düğmesine tıklanarak [İlanen Tebligat Kaydının Yapılması] ekranı açılır.
Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması
Ceza Mahkemelerinde ara kararlarda veya adli bir işlem için gereken durumlarda yurt
dışındaki vatandaşlarımıza yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi ve Bakanlığa üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması
Daha önceden tebliğ işlemi yapılan ve tebligat ekinin dönmemesi üzerine tekit yazısı
hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması
Ceza mahkemelerinde ilk duruşmadan önce, ara kararlarda veya adli bir işlem için
gereken durumlarda yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi ve
tebligat zarfının/ davetiyenin hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Yurt Dışındaki Yabancılara Tebligat Hazırlanması
Dava dosyasına taraf olan kişilerin adres bilgisi yurt dışında bir adres ise tebligatın
Adalet Bakanlığı aracılığıyla tarafa iletilmesini sağlamak amacıyla işlem gören bir ekrandır.
Vekillikten Azledilen Vekillere Tebligat
Dava dosyasın da ki taraf vekillerinin dosyadan çıkarılmasını ve vekile iletilmesini
sağlamak amacıyla işlem gören bir ekrandır.
Tebligat Posta Tevdii-Genel Liste İşlemleri
İlgili mahkemece yapılan tebligatların tarih bilgilerinin siteme kayıt yapıldığı ekrandır.
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Temyiz Modülü
Davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdiği temyiz dilekçesi ile işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştiği modüldür.
Temyiz Formunun Doldurulması
Dava dosyası Yargıtay’a gönderilirken dosya ile ilgili bilgilerin yer aldığı temyiz formunun doldurulması ve sisteme kaydedilmesi işlemlerini gerçekleştiren ekrandır.

Raporlar Modülü
Ceza Mahkemeleri alt sistemi içinden gelen dosyaların, durumlarına göre raporlamasını
yapan modüldür.
Esas Defteri
Mahkemelerde bulunan esas defterlerinin otomasyon ortamında hazırlanmasını kapsamaktadır.
Çıkan İşlerin Mahiyeti/Temyiz Durumu
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde çıkan işlerin mahiyeti temyiz durumunu belirtilen
tarih aralığında listelendiği ekrandır.
İlam Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde ilam listesi belirtilen tarih aralığında göre raporlamasını yapan ekrandır
Rapor Ön izleme-Ceza Mahkemeleri Tutuklu ve Acele İşler Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde tutuklu ve acele işlerin listelendiği ekrandır
Harç Masraf Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde sistem kaydedilmiş dosyaların, “Tarih”, “Harç Masraf Sayısı”, gibi durumlarına göre raporlamasını yapan ekrandır.
İnfaza Verilmemiş Kesinleşen Kararlar
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde sistem kaydedilmiş dosyaların, “Esas No”, “Sanık Adı
Soyadı”, “Kesinleşme Tarihi”, gibi durumlarına göre raporlamasını yapan ekrandır.
Devreden Dosyaların Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde sisteme kaydedilmiş devreden dosyaların listesini
yıllara göre raporlanmasını sağlayan ekrandır.
Derdest Dosyaların Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde sisteme kaydedilmiş derdest dosyaların yıllara göre
raporlanmasını sağlayan ekrandır.
İş Cetveli
Ceza Mahkemeleri alt sistemine gelen dosyaları durumuna, geldiği ve gönderildiği
birime ve seçilen kriterlere göre raporlanmasını sağlayan ekrandır.

İnfaz İşlemleri Modülü
İnfaz İşlemleri modülü, kararın kesinleşmesi ile birlikte verilen kararın gerektirdiği infazın yerine getirilebilmesi için mahkeme tarafından yapılan işlemleri gerçekleştiren
modüldür. İnfaz işleminin gerçeklemesi için şahıs hakkında verilen kararın kesinleşmesi
gerekmektedir.
Ceza Fişinin Hazırlanması
Ceza Fişinin Hazırlanması kararın kesinleşmesi ile birlikte verilen kararın gerektirdiği infazın yerine getirilebilmesi için mahkeme tarafından yapılan işlemleri gerçekleştiren
ekrandır.
İnfaz işleminin gerçeklemesi için şahıs hakkında verilen kararın kesinleşmesi gerekmektedir.

8. Ünite - Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemesi İşlemleri (Modül-Alt Modül-Ekranlar)

Emanet Eşya Müsadere/İade Bilgisinin Kaydedilmesi
Emanetteki eşyalar için nihai kararda verilen müsadere/iade bilgilerinin kaydedilmesi
ve müzekkere hazırlanması işleminin yapılmasını gerçekleştiren ekrandır.
Harç Tahsil Müzekkeresi Hazırlanması
Kararı kesinleşen ve masraf ödemeye mahkûm olan sanık hakkında harç tahsil bilgilerinin kaydedildiği ve harç tahsil müzekkeresinin hazırlandığı ekrandır.
Tali Karar Fişi Hazırlanması
Daha önceden hakkında ceza fişi düzenlenmiş bir kişinin cezasının infazı sırasında
cezada meydana gelen değişiklik (şartlı tahliye, af vb.) bilgilerinin kaydedilmesi işlemini
gerçekleştiren ekrandır.

Genel İşlemler Modülü

Genel İşlemler modülü, ayrıntılı ceza dosya bilgilerinin görüntülenmesi, faturalı masraf
bilgisi kaydı, adli rapor isteme gibi cezaya ait genel bilgilerinin görüntülenmesi için oluşturulmuş modüldür.
Dosya Arama
Mahkemede işlem yapmaya başlanılacak ya da üzerinde işlem yapılan dosyalara ulaşabilmek için yapılmış dosya arama ve sorgulama ekranıdır.
Üzerinde işlem yapmak istenilen dosya numarası yazılıp “Sorgula” düğmesi tıklanır.
Aranan dosya ekranda listelenir. Listelenen dosyanın üzerine fare ile bir kez tıklayıp “Tamam” düğmesine basılır. Seçilen dosyanın bilgileri yapılacak olan tüm işlemlerde alanlara
sistem tarafından otomatik olarak getirilir.
Ayrıntılı Ceza Dosya Bilgileri
Sisteme kayıtlı olan tüm dosyaların ayrıntılı bilgilerinin görüntülenmesini sağlayan ve
dava dosyasına ait temel bilgilerin gösterildiği ekrandır.
Şablon Ekran Sorgulama
Mahkemede üzerinde işlem yapılan dosyalarda istenilen Şablon veya Ekrana ulaşabilmek için kullanılan arama ve sorgulama ekranıdır.
Hâkim Görevlendirme/Değiştirme İşlemleri
Dosya bazında tahkikat hâkim ve üyelerin atandığı ya da atanmış personelin değiştirildiği ekrandır.
Adli Rapor İsteme
Adli Rapor İsteme ekranı davayla ilgili olarak adli tıp kurumundan bir rapor istenmesi
gerektiği zamanlarda iş akışından seçilerek de işlem yapılabilen ekrandır.
Faturalı Masraf Bilgisi Kaydetme
Faturalı Masraf Bilgisini göster ekranı dava dosyasına ait faturalı masraf bilgilerinin
gösterildiği ekrandır.
Tutuklama Kararı Giriş
Sisteme kayıtlı herhangi bir dosyada, ara karar gereği ya da CBS’den gelen tutuklama
talebi üzerine mevcutlu veya gıyabi tutuklama kararı verilmişse tutuklama kayıtlarının
sorgulamasını yapan ekrandır.
[Dosya Arama] ekranında “Kişi Seç” düğmesi tıklanır ve açılan [Dosya Taraf Listesi]
ekranından ilgili kişi seçilir
Daha sonra [Tutuklama Kayıtları Sorgulanması] ekranı açılır.
“Yeni Tutukluluk Kararı Giriş” düğmesine tıklanarak kişi ile ilgili [Tutukluluk Giriş]
ekranı açılır.
Tutuklama Kararları Güncelleme
Sisteme kayıtlı herhangi bir dosyada, ara karar gereği ya da CBS’den gelen tutuklama
talebi üzerine mevcutlu veya gıyabi tutuklama kararı verilmişse tutuklama kayıtlarının
sorgulamasını ve güncellenmesini yapan ekrandır.
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Birime Personel Atama
Biriminizde kayıtlı herhangi bir personel için görevlendirme işleminin yapıldığı ekrandır.
Dış Kurum Ekleme/Güncelleme
Sisteme dış kurum eklemek ya da var olan dış kurum bilgilerini güncellemek için kullanılan ekrandır.
Dış Kurum Tipleri
Sistemde kayıtlı olan dış kurum tiplerini görüntülemek ve sorgulamak için kullanılan
ekrandır.
Sertifika İşlemleri Alt Modülü
Sertifika İşlemleri sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları
kapsayan alt modüldür.
Kelime İşlemci
Ceza Mahkemeleri alt sistemi içerisinde düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem dışında kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüdür.
[Kelime İşlemci] ekranına tıklanınca sistem boş doküman editörü açar.
Sertifika İstek Ekranı
Sertifikaya sayısal imza atmak için kullanılan ekrandır.
Sertifika Yükleme Ekranı
Sertifikayı akıllı karta yüklememizi sağlayan ekrandır.
Anahtar Aktarım Ekranı
Anahtar Aktarım Ekranı aracılığı ile şu anda çalışmakta olunan sistemde yüklü bulunan uygulama anahtarları başka bir sisteme taşımak için dışarı verilebilir veya daha önceden dışarı verilmiş olunan anahtarlar bu sistemde de kullanabilmek için içeri alınabilir.
Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı
Ceza Mahkemeleri alt sistemine kayıtlı herhangi bir dosya için, kullanıcı yetkisi çerçevesinde dosyanın başka kullanıcılar tarafından işlem görmesini engellemek amacıyla
dosyayı seçerek şifre koyabilen ekrandır.
[Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı] açılır. “Dosya Seç” düğmesi tıklanır. Dosya
seçildikten sonra [Lütfen Sorguyu Hatırlayınız] ekranı otomatik olarak açılır.
“Adı Soyadı” ve “Kullanıcı Adı” metin alanlarına doğru bilgi girilir. Seçilen dosya bilgileri “Şifrelenmiş dosya” metin alanında görüntülenir
İmzalama Ekranı
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde “e-İmza” kanunu çıktıktan sonra dosya imzalamak
için kullanılacak ekrandır.
İmza Doğrulama Ekranı
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde “e-İmza” kanunu çıktıktan ve dosya imzalandıktan
sonra imza doğrulama için kullanılacak ekrandır.
Sıra No Güncelleme
Sıra No Güncelleme ekranı, Ceza Mahkemelerinde yer alan işlem türlerinin sistemde
kayıtların bulunduğu ekrandır.
Tanımlama İşlemleri Modülü
Gün verilmesi tanımlama, ceza parametrelerinin güncellenmesi gibi sisteme önceden
bilgi girişi yapmak suretiyle sistem tarafından bilgilerin tanınmasını sağlayan modüldür.
Gün Verilmesi Parametre Girişi
Resmi/adli tatil girişi, öğle tatili girişi gibi sene başında sistem yöneticisi tarafından
girilen genel tanımlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Gün Verilmesi Tanım Ekranı
Resmi/adli tatil girişi, öğle tatili girişi gibi sene başında sistem yöneticisi tarafından
girilen genel tanımlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Ara Karar/Tensip Girişi
Bir isim adı altında Tensip Kararının mahkeme türüne göre oluşturulup dava tensip
zaptında veya ara kararlarında hazır olarak kullanmak üzere sisteme kayıt edildiği ekrandır.
Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma
Bir isim adı altında Ara Karar veya Tensip Kararının mahkeme türüne göre oluşturulup dava tensip zaptında veya ara kararlarında hazır olarak kullanmak için sisteme kayıt
edildiği ekrandır.
Ceza Dava Güncelleme/Silme
Ceza Dava Güncelleme/Silme ekranı dosya üzerinde verilen Esas No, Karar No, CBS
No veya Dosya üzerinde verilen bütün kararları iptal etmek için kullanılan ekrandır.
Şablon Özelleştirme İşlemleri
Ceza mahkemeleri alt sisteminde kayıtlı olan şablon türlerini kendi isteğimize göre
özelleştirebileceğimiz ekrandır.
Nöbet Listesi
Ceza Mahkemelerin alt sistemde kayıtlı olan birimlerin nöbet listesini görüntüleyen
ekrandır.
Nisbi Karar Harcı/Vekâlet Ücreti Hesaplama
Nisbi Karar Harcı ve vekâlet ücreti hesaplatılmasını sağlayan ekrandır.
Uyarı Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde zaman içerisinde kullanıcının uyarılmasını sağlayan
ekrandır.
Sistem tarafında otomatik olarak gerektiği yerde kullanıcının uyarılmasını sağlayan
tanımlama ekranıdır.

Tevzi Modülü

Tevzi modülü, mahkeme sistemlerinin yoğunluğu ve iş dağılımındaki adalet ilkesi gereği, aynı türden mahkeme sayısının birden fazla olduğu adliye teşkilatlarında, davaların
mahkemeler arasında, konularında uzmanlaşmış mahkemeler de göz önüne alınarak eşit
olarak dağıtılması işlemlerini kapsamaktadır.
Burada girilen kriter bilgilerine göre ilgili davanın puanlaması sistem tarafından yapılacak ve ilgili mahkemeye dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Mantıksal Birim Girişi
Tevzi kriterleri sonucunda dava ile ilgili görevli mahkemenin bulunmadığı durumlarda mantıksal kriterlere göre, o dava hangi mahkemede bakılacak ise tevzinin ona göre
yapılmasını sağlayan ekrandır.
Uzmanlık Türü Girişi
Tevzi edilecek dava dosyalarının konusuna göre uzmanlaşmış mahkemelere atanmasını sağlayan bir ekrandır.
Değişik İş Sıradan Tevzi Birimi Girişi
Değişik işle ilgili belgelerin taranarak sisteme aktarılmasında uygulama programları
aracılığıyla “Tevzi” birimine ulaşmasından sonra davaların eşit olarak dağıtımının yapılabilmesi için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi işlemini gerçekleştiren
ekrandır.
Yanlış Tevzi Girişinin Silinmesi
Tevzi girişinde yapılmış hataları silmek için kullanılan ekrandır.
Taranmadan Gelen Kamu Davası Tevzi İşlemleri
Kamu Davası dosyalarını taranmadan sisteme aktarılmasında uygulama programları
aracılığıyla “Tevzi” birimine ulaşmasından sonra davaların eşit olarak dağıtımının yapılabilmesi için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi işlemini gerçekleştiren
ekrandır.
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Taranmadan Gelen Şahsı Dava Tevzi İşlemleri
Şahsı Dava dosyalarının taranmadan sisteme aktarılmasında uygulama programları
aracılığıyla “Tevzi” birimine ulaşmasından sonra davaların eşit olarak dağıtımının yapılabilmesi için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi işlemini gerçekleştiren
ekrandır.
Mahkeme Tevzi Listesi
Tevzi girişinde yapılmış hataları düzeltmek ve silmek için kullanılan ekrandır.
Tevzi Dosya Sorgulama
İlgili birime tevzi edilmiş dosyalarının belirlenen bazı kriterlere göre sorgulamasının
yapıldığı ekrandır.
Tevzi Birimi Ekleme/Güncelleme
Tevzi edilecek birimleri ekleme ve güncellemeyi sağlayan ekrandır.
Mahkeme Türü, Dava Türü Eşlemesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kayıtlı olan mahkeme türlerinin baktıkları dava türlerinin eklenmesini ve silinmesini sağlayan ekrandır.

4

Ceza mahkemesi işlemlerine ait 3 modül örneği yazınız.
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Özet
Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS), ana hatlarıyla, kendisine
intikal eden şikâyet ve ihbarların soruşturulması, yürütülen
cezai veya hukuki tahkikatın sonucunda bir suç unsurunun
bulunması halinde ilgili mahkemeye kamu adına dava açılması, Mahkemenin verdiği nihai kararın incelenerek gerekirse temyiz edilmesi ve kesinleşen karar sonucunda infazın
yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, aşağıda listelenen hallerde soruşturma başlatabilmektedir:
• Müşteki veya vekilinin Savcılığa başvurarak şikayette
bulunması,
• Özel ve tüzel kişiliklerin Savcılığa ihbarda bulunması,
• Kolluk kuvvetleri tarafından suçüstü yakalanan sanıkların Savcılığa getirilmesi.
Bunların dışında, Savcı resen de soruşturma başlatabilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak için ifade almakta, bilirkişiye başvurmakta,
arama yaptırma, tedbir koyma ve benzeri faaliyetleri yürütmekte, gerekiyorsa sanığın tutuklanmasını talep etmektedir.
Savcı, çalışmalarını tamamlayarak soruşturmayı bir kararla
sonuçlandırmaktadır. Savcı, takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatabileceği gibi iddianame veya davaname hazırlayarak
ceza ve hukuk mahkemelerine dava açabilmektedir. Savcı,
mahkemenin verdiği nihai kararlara itiraz edebilmekte, kesinleşmiş kararlar için de yazılı emir veya iade-i muhakeme
talebinde bulunabilmektedir.
Dava sonrası mahkemeden gelen ilamlar, CBS tarafından
Cezaevine, kolluk kuvvetine ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinden gelen şartla tahliye,
vasi, hükümlü izin ve nakil taleplerini ilgili mahkemeye veya
Adalet Bakanlığı’na göndermekte, bu birimlerden Savcılığa
gelen cevaplar da ilgili cezaevlerine iletilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, bu görevler dışında, Savcılık kanalıyla gerçekleştirilen bütün yazışmalarda köprü vazifesi görerek Adalet Bakanlığı teşkilatı dâhilinde ve teşkilat ile diğer
tüzel kişilikler arasında muhabereyi sağlamaktadır.
Cumhuriyet Başsavcılığı, adli yargı çevresindeki noterleri ve
icra dairelerini denetlemektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemi aşağıda listesi verilmiş
modüller ve bu modüllere bağlı alt modül ve ekranlardan
oluşmuştur:
• Soruşturma İşlemleri Modülü
• Tevzi Modülü
• Kararlar Modülü
• Muhabere Modülü

•
•
•

Emanet İşlemleri Modülü
Yasa Yolları ve Esas İşlemleri Modülü
İlamat İşlemleri Modülü
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki modüllerden hangisi Cumhuriyet Savcılığı alt
yapısında bulunur ?
a. Tevzi
b. Kararlar
c. Emanet İşlemleri
d. Soruşturma İşlemleri
e. Derdeslik

6. Aşağıdaki alt modüllerden hangisi yasa yolları ve esas işlemleri modülü altında kurulmamıştır?
a. Olağan yasa yolları alt modülü
b. Temyiz işlemleri alt modülü
c. Dava işlemleri alt modülü
d. İade-i Muhakeme alt modülü
e. Esas İşlemleri alt modülü

2. Soruşturma İşlemleri genel sorgulama ekranı aşağıdaki
işlemlerden hangisini yapmak için kullanılır?
a. Adli Sistemde kayıtlı olan dosyayı bulmak
b. Katiplere iş atma
c. Dosya ayrıntı ekranından işlem yapmak
d. Dava zaman aşımı tarihlerine bakmak
e. Sanık hakkında işlem yapmak

7. Hakim, iddianamenin değerlendirilmesi aşamasında
aşağıdaki pencerelerden hangisi altında iddianamenin kabul
ya da ret edilmesi işlemlerini yapar?
a. Cumhuriyet savcısının iddianame talebi
b. Hakimin İddianameyi Kabul kararı vermesi
c. Hakimin inceleme yapması
d. Hakimin Değerlendirilmesi Defteri
e. Reddi Hâkim

3. Savcılığa intikal eden şikayetler için savcılık yeni hazırlık
kaydı aşağıdaki ekranlardan hangisinde yapılır?
a. Ailenin Korunması tedbir ekranı
b. Derdest Soruşturma Dosyası Kaydetme
c. Soruşturma Açma Alt Modülü
d. Yeni Hazırlık Dosyası Açma
e. İş Akışı Takip Ekranı
4. Soruşturma işlemleri evrak hazırlama penceresi aşağıdaki modüllerden hangisinin altında bulunur?
a. Müzekkere Alt Modülü
b. İfade Alma Modülü
c. Patlayıcı Müsadere Karar Talep Modülü
d. Hazırlık Dosyası Evrak İşlemleri Modülü
e. Tevzi Modülü
5. Mahkeme kararı ile kuruma yazı gönderilmesi, inceleme sonuç bilgilerinin kaydedilmesi bölümlerinden oluşan
“Emanet Eşya İnceleme İşlemleri” alt modülü aşağıdaki pencerelerden hangisini kapsamına almıştır?
a. Müsadere Listesinin hazırlanması
b. Evrak talebi
c. İncelemeye gitmiş emanet için yazı hazırlan-ması
d. Silah talep yazısı hazırlama
e. Para çekme

8. Yargılama usulünde duruşmaya hazırlık tutanağı adı ile
adlandırılmış evrak aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tensip Zaptı
b. Bilirkişi Tutanağı
c. Tanık Beyanı
d. Çağrı Kağıdı
e. Vekil Beyanları Tutanağı
9. Tensip zaptında kaydında belirtilen duruşma günü ile
başlayan ve duruşmalar sırasında yapılan işlemlerin otomasyon ortamında kaydedilmesi aşağıdaki modüllerden hangisinde gerçekleştirilir?
a. Duruşma
b. Yasa Yolları ve Esas İşlemleri
c. Soruşturma İşlemleri
d. Tevzi
e. Muhabere
10. Mahkeme sistemlerinin yoğunluğu ve iş dağılımındaki
adalet ilkesi gereği, aynı türden mahkeme sayısının birden
fazla olduğu adliye teşkilatlarında, davaların mahkemeler
arasında, konularında uzmanlaşmış mahkemeler de göz
önüne alınarak eşit olarak dağıtılması işlemlerini kapsayan
modül aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muhabere
b. Tevzi
c. Genel İşlemler
d. Ayrıntılı Dosya Arama
e. İnfaz İşlemleri
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Savcısı Modülleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Soruşturma İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yeni Hazırlık Dosyası Açma”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Müzekkere Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Emanet Eşya İnceleme İşlemleri
Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yasa Yolları ve Esas İşlemleri
Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İddianamenin Değerlendirilmesi İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tensip Zaptı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Duruşma Modülü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tevzi İşlemlei Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
1. Sorgulama Alt Modülü
2. Soruşturma Açma Alt Modülü
3. İfade Alma Alt Modülü
Sıra Sizde 2
1. Teslim Alınmamış Emanet İşlemleri Alt Alt Modülü
2. Emanet Yıl Sonu Para İşlemleri Alt Modülü
3. Emanet Memurluğu Genel İşlemleri Alt Modülü
Sıra Sizde 3
1. Suç Ceza Grubu Ekleme / Güncelleme
2. Sanık Bazında Nihai Kararın Kaydedilmesi
3. Ek Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
Sıra Sizde 4
1. Genel İşlemler Modülü
2. İnfaz İşlemleri Modülü
3. Tevzi Modülü

