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xxiÖnsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (kısa adıyla, UYAP), günümüzün gerekli tüm tekno-

lojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım 
olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu 
kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde 
e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün itibariyle UYAP ülkemizde Adalet 
Bakanlığı teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında işletimde olup, bu birimlerin her türlü 
yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı çerçevesinde 
uzaktan öğretim yöntemine göre tasarlanmış ve sekiz üniteden oluşan Ulusal Yargı Ağı 
Projesi II ders kitabı, güz döneminde okutulan Ulusal Yargı Ağı Projesi I ders kitabının 
devamı niteliğindedir. Bu ders kitabında, UYAP sisteminde yer alan ceza ve tutukevleri iş-
lemleri, hukuk mahkemeleri işlemleri, icra ve iflas işlemleri, idari yargı, bölge idare mah-
kemesi ve vezne işlemlerine ait modül ve ekran uygulamaları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Ulusal Yargı Ağı Projesi II ders kitabının çalışmaları, Adalet Bakanlığı’nın da destek ve 
yardımları ile tamamlanmıştır.

Kitabın hazırlanmasında yazar olarak katkı sağlayan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sayın Ali ÖNAL’a ve Arş.Gör. Sayın Gözde ÇAĞ-
LAYAN AYGÜN’e içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın hazırlanmasında 
emekleri olan AÖF Kitap Yazım Koordinatörlüğü ile Dizgi Birimi çalışanlarına ve elbette 
her sayfasına emek veren Öğretim Tasarımcısı Doç.Dr. Sayın İrem ERDEM AYDIN’a te-
şekkürlerimi iletmeyi bir borç biliyorum.

Kitabın başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm okuyuculara faydalı olmasını diliyorum.

       Editör
      Doç.Dr. Mesut AYGÜN 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Genel işlemler, dosya işlemleri ve mahkeme kararları modüllerini açıklayabilecek,
Giriş işlemleri, çıkış işlemleri ve emanet işlemleri modüllerinde yer alan bilgi-
leri uygulayabilecek,
Nakil, süreli çıkış ve süreli dönüş işlemleri modülündeki ekran uygulamalarını 
açıklayabilecek,
Cezaevi takip işlemleri ve vardiya işlemleri modüllerini açıklayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Cezaevi
•	 Tutukevi
•	 Ceza	İnfaz	Kurumu	
•	 Cumhuriyet	Başsavcılığı
•	 Mahkeme
•	 Tutuklu
•	 Hükümlü
•	 Tutuklama

•	 İnfaz
•	 Tahliye
•	 Şartla	Tahliye
•	 Nakil
•	 Sevk
•	 İzin
•	 İçtima
•	 Emanet

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 GENEL	İŞLEMLER	
•	 DOSYA	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 MAHKEME	KARARLARI	MODÜLÜ
•	 GİRİŞ	İŞLEMLERİ
•	 ÇIKIŞ	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 EMANET	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 NAKİL	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 SÜRELİ	ÇIKIŞ	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 SÜRELİ	DÖNÜŞ	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 CEZAEVİ	TAKİP	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 VARDİYA	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II



GİRİŞ
Bu Ünite’de Ceza ve Tutukevleri Alt Sistemi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Faaliyet-
leri, Cezaevi Takip Işlemleri Modülü ile Vardiya Işlemleri Modülü incelenecektir. 

Ceza ve Tutukevleri Alt Sistemi, ceza ve tutukevlerine gelen tutuklu/hükümlülerin 
kayıt ve yerleştirilmesi, doktor muayenesi, kurum içinde/dışında takibi, idare ve disiplin 
kurulu işlemleri, ziyaretçi kabul ve kayıt işlemleri, firar ve vukuat işlemleri, emanet para 
ve depo bilgilerinin takibi, psiko-sosyal servis bürosu ile görüşme ve çalışmaları, yayın-
larının takibi, telefon ile görüşme işlemleri, sevk ve nakil işlemleri, izin işlemleri, infaz 
durumunun takibi, tahliyesi ve ceza ve tutukevinden salıverilmesi, izleme kurulu işlemleri 
faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Ceza ve Tutukevleri Alt Sistemi kapsamında işlemler aşağıda listelenen durumlarda 
başlatılabilmektedir:

•	 Tutuklu/hükümlünün	savcılık	tarafından	ceza	ve	tutukevine	gönderilmesi,
•	 Tutuklu/hükümlünün	nakil	yoluyla	ceza	ve	tutukevine	getirilmesi.
Tutuklu/hükümlünün savcılık tarafından ceza ve tutukevine gönderilmesi durumun-

da öncelikle savcılıklar veya mahkemeler tarafından sisteme aktarılmış olan infaz evrakla-
rında belirtilmiş ilgili tutuklu/hükümlülerin teslim alınması ve kimlik bilgilerinin görün-
tülenmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tutuklu/hükümlü teslim alındıktan sonra hangi mahkeme kararına istinaden ceza ve 
tutukevine getirildiği ile ilgili bilgiler girilecektir. 

Tutuklu/hükümlünün nakil yoluyla ceza ve tutukevine getirilmesi durumunda ise 
gönderildiği ceza ve tutukevinde teslim alınması bilgisinin girilmesi ve sonrasında nak-
ledilme bilgilerinin ve kimlik bilgilerinin görüntülenmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Ceza ve tutukevleri tüm yazışmalarını savcılıklar üzerinden yapar. Örneğin, nakil, 
izin, şartla tahliye, tutuklama, tahliye bilgileri, şartla tahliye talebi gibi bütün işlemler 
Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS) üzerinden yapılmaktadır.

Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğinin sağlanması jandarma tarafından yapıl-
maktadır. Tutuklu/hükümlülerin sevk ve nakil işlemleri de ceza ve tutukevlerinin güven-
liğini sağlayan jandarma tarafından yapılmaktadır.

Ceza ve tutukevlerinden sadece firar olayında ceza ve tutukevi idaresi bağlı bulunduğu 
il/ilçe emniyet birimlerine bildirir.

Tutuklu/hükümlülerin normal ve acil hastane sevkleri ilgili hastane başhekimliklerine 
yapılmaktadır. 

Ceza ve Tutukevleri İşlemleri I
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GENEL İŞLEMLER
Genel işlemler, kullanıcının bağlı bulunduğu alt sistemde mevcut olan tüm modül, alt mo-
dül ve bunlara bağlı ekranlarda sürekli olarak kullanılan ekranlar listesindeki işlemlerdir. 
Bu işlemler ekranlar temelinde incelenecektir.

Tutuklu/Hükümlü Arama
Tutuklu/hükümlü arama ekranı, üzerinde işlem yapılan dosyada tutuklu/hükümlü seçimi 
yapmak için kullanılan ekrandır.

Mahkeme Kararı Seçme
Mahkeme kararı seçme ekranı mahkemelerden gelen kararları görmek ve ilgili metin 
alanlarına bilgi aktarmak için kullanılan bir ekrandır.

Şekil 1.1

Tutuklu/Hükümlü 
Arama Ekranı

Şekil 1.2

Mahkeme Kararı 
Seçme
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Kurum İçi Personel Seçme
Kurum içi personel seçme ekranı kurumda bulunan personelin aranarak ilgili metin alan-
larına aktarımı işleminde kullanılan bir ekrandır.

Birim Seçme Ekranı
Birim seçme ekranı ekranından evrakların hangi birime gönderileceği tespit edilir. Aynı 
zamanda bu ekran Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerin görüntülendiği ekrandır.

Şekil 1.3

Kurum İçi Personel 
Seçme

Şekil 1.4

Birim Seçme Ekranı
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Dosya Evrak Listesi 
Dosya evrak listesi ekranı, dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılır. Ek-
randa dosya içinde yapılacak işlemin hangi evraka istinaden yapıldığı belirlenir. Aynı za-
manda bu ekran, dosyada scanner (tarama cihazı) ile sisteme katılan bütün evrakların 
görüntülendiği ekrandır.

Taraf İşlemleri
Taraf işlemleri ekranı, dosyaya konu olan tarafları seçmek suretiyle bilgilerini görüntüle-
mek ve düzeltmek mümkündür.

Şekil 1‑6: Dosya Taraf Kaydetme/Güncelleme/Görüntüleme İşlemleri

Şekil 1.5

Dosya Evrak Listesi

Şekil 1.6

Dosya Taraf Kaydetme/Güncelleme/Görüntüleme İşlemleri
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Giden Evrak Bilgileri
Sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı ekrandır.

DOSYA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
“Dosya İşlemleri” alt sistemine giriş yapıldığında, dosya açma ve açılan dosyanın üzerinde 
işlem yapmak için kullanılan dosya arama ve sorgulama modülüdür. Ayrıca bu modülde 
cezaevinde bulunan misafir tutuklu/hükümlülerin dosyalarının kapatılma işlemleri de 
gerçekleştirilir.

İnfaz Dosyası Açma 
Cezaevine gelen tutuklu/hükümlünün kayıt numarasının, dosya açılış nedeninin ve ceza-
evine giriş tarihinin belirlendiği ekrandır. 

Misafir Dosyası Kapatma 
Cezaevine çeşitli sebeplerle misafir olarak gelen tutuklu/hükümlülerin dosyasının kapa-
tılması için kullanılan ekrandır. Misafir dosyası kapatma işlemi, [Dosya Açma] ekranında 
“Dosya Açılış Nedeni“ zorunlu liste düğmesinden “Misafir Hükümlü/Tutuklu” seçenekle-
rinden uygun bilgi seçimi ile gerçekleşmektedir.

Şekil 1.7

Giden Evrak Bilgileri

Şekil 1.8

Misafir Dosyası 
Kapatma
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Dosya Arama 
Üzerinde işlem yapılan dosyalara ulaşabilmek için yapılmış dosya arama ve sorgulama ekranıdır.

MAHKEME KARARLARI MODÜLÜ
Mahkeme kararları modülü, cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin mahkemelerce alın-
mış olan tutuklama kararları, dava sonucuna ilişkin mahkûmiyet, beraat gibi nihai kararlar, iç-
tima kararları ve tahliye kararları sonucunda tutuklu/hükümlülerin cezaevindeki infaz durum-
larının kaydı ve takibi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. 

İnfaz Durumu Takip Bilgileri 
Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin mahkeme tarafından verilen tutuklama ya da 
hüküm kararlarına istinaden yürütülen infazlarının takibi kaydı işleminin yapıldığı ek-
randır. Bu ekran karar ekranlarının kayıt işleminden sonra iş listesine otomatik olarak 
gelir ve iş listesinden de başlatılır.

Şekil 1.9
Dosya Arama

Şekil 1.10
İnfaz Durumu Takip Bilgileri



1. Ünite - Ceza ve Tutukevleri İşlemleri I 9

İçtimanın Çözülmesi Kararı 
Hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen içtima kararlarının sonuçlandırıl-
ması için girilen bilgilerin bulunduğu ekrandır.

İçtima Edilecek Kararlar İçin Üst Yazı Hazırlama 
Hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından nihai cezalarının birleştirilmesi işleminin 
gerçekleştirilmesi için Cezaevi tarafından ilgili Savcılığa hazırlanan yazının işlemlerinin 
gerçekleştirildiği ekrandır.

GİRİŞ İŞLEMLERİ 
Giriş işlemleri modülü, tutuklanarak ya da hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan 
yada başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu/hükümlülerin kuruma girişi ile 
ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

CBS’dan Gönderilen Tutuklu / Hükümlüler 
CBS’dan tutuklanarak cezaevine gönderilen kişilerin tutuklama karar bilgileri ve teslim 
alma bilgilerinin otomatik olarak iş akışından açılarak bilgi girişi yapılan ekrandır.

Şekil 1.11

İçtima Edilecek Kararlar İçin Üst Yazı Hazırlama

Suçların içtimaı: Kesin bir 
hükümle ayrılmamış olan iki veya 
daha çok suçun, aynı kişi tarafından 
işlenmesidir. İkiye ayrılır: Fikri 
içtima: Bir kimsenin işlediği bir 
fiil ile yasanın çeşitli hükümlerini 
çiğnemesi; bu durumda, o kişiye 
en ağır cezayı gerektiren ceza 
verilir. Hakiki içtima: Aynı kişinin 
eylemlerinin birbirinden bağımsız 
suç oluşturması; bu durumda, 
kişinin her bir suçtan aldığı cezalar 
birleştirilir.
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Teslim Alma 
Cezaevine girerken ilgili görevlilere teslim edilecek olan tutuklu/hükümlülerin teslim 
alınması ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Üst Arama Bilgileri 
Tutuklu/hükümlünün cezaevine yanında getirdiği eşya, para, kıymetli eşya ve yayın, kişi 
cezaevine teslim alındığı sırada yapılan üst arama sırasında kayıt işlemi için kullanılan 
ekrandır. 

Şekil 1.12

Teslim Alma

Şekil 1.13

Üst Arama Bilgileri
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Nakil Yoluyla Cezaevine Giriş 
Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından girişi ile ilgili bilgilerin kaydı 
ve giriş bilgilerinin nakil onay belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Beraberinde Getirdiği Çocuk Bilgileri 
Tutuklu/hükümlünün beraberinde getirdiği çocuğa ait bilgilerin girildiği ve daha sonra 
görüntülenebildiği ekrandır.

Şekil 1.14

Nakil Yoluyla Cezaevine Giriş

Şekil 1.15
Beraberinde Getirdiği Çocuk Bilgileri
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ÇIKIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Çıkış işlemleri modülü, ceza infaz kurumundan nakil, firar ya da tahliye nedeni ile tutuk-
lu/hükümlülerin kurumdan ayrılışı ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleşti-
rimini kapsamaktadır. 

Teslim Etme 
Cezaevinden ayrılırken ilgili görevlilere teslim edilecek olan tutuklu hükümlülerin teslim 
edilmesi ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Çoklu Teslim Etme Bilgileri 
Cezaevinden ayrılırken ilgili görevlilere teslim edilecek olan birden fazla tutuklu/ hüküm-
lülerin teslim edilmesi ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 1.16

Teslim Etme

Şekil 1.17

Çoklu Teslim Etme
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Tahliye Bilgileri 
Cezaevinden tahliye edilen tutuklu/hükümlülerin cezaevinden çıkışı ile ilgili bilgilerin 
kaydı ve çıkış bilgilerinin varsa tahliye kararını içeren belge ile ilişkilendirilmesi işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Nakil Yoluyla Çıkış 
Başka bir cezaevine nakledilecek olan tutuklu/hükümlülerin cezaevinden çıkışı ile ilgili 
bilgilerin kaydı ve çıkış bilgilerinin nakil onay belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin ya-
pıldığı ekrandır.

Şekil 1.18

Tahliye Bilgileri

Şekil 1.19

Nakil Yoluyla Çıkış
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Firar Teşebbüs Bilgileri 
Tutuklu/hükümlünün firar teşebbüs bilgileri kaydının yapıldığı ekrandır.

EMANET İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Emanet işlemleri modülü, tutuklanarak yada hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna 
alınan yada başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu/hükümlülerin kuruma 
girişi sırasında üzerinde bulunan emanet para ve değerli eşya işlemlerini kapsamaktadır. 
Ayrıca cezaevinde tutuklu/hükümlülere ait paraların bulunduğu kasa bilgilerinin ve kuru-
mun çalıştığı ilgili bankalardaki hesapların takibi ve kaydı işlemlerinin yapıldığı ekrandır. 

Emanet Para Giriş 
Emanet para ve kıymetli eşya görevlisi tarafından emanette tutulan paralara ek olarak 
çeşitli kanallardan gelen paranın sisteme kaydedildiği ekrandır.

Şekil 1.20

Firar Teşebbüs Bilgileri

Şekil 1.21

Emanet Para Giriş
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Emanet Para Çıkış 
Emanete daha önce teslim edilmiş bulunan paraların ilgili kişiye veya kanuni olarak bu pa-
rayı almaya hak kazanmış kişilere verilmesi sonucundaki işlemlerin kaydedildiği ekrandır.

Tutuklu/Hükümlünün Üzerinde Bulundurabileceği Eşyalar
Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin üzerinde bulundurabileceği eşyaların miktar-
larının girildiği ekrandır.

Şekil 1.22

Emanet Para Çıkış

Şekil 1.23

Tutuklu / Hükümlünün Üzerinde Bulundurabileceği Eşyalar
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Emanet Eşya Giriş
Tutuklu / Hükümlünün emanette bulunan eşyalarının girişinin yapıldığı ekrandır.

Emanet Eşya Çıkış 
Tutuklu / Hükümlünün emanette bulunan eşyalarının çıkış kaydının yapılıdığı ekrandır.

Şekil 1.24

Emanet Eşya Giriş

Şekil 1.25

Emanet Eşya Çıkış
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Faiz Giriş 
Tutuklu/hükümlünün emanette bulunan parasının faiz işlemlerinin kontrol edildiği ve 
faiz bilgilerinin girildiği ekrandır.

Faiz Çıkış 
Tutuklu/hükümlünün emanette bulunan parasının faiz işlemlerinin tahliyeyle birlikte ka-
patılması işlemlerinin yapıldığı ve faiz bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 1.26

Faiz Giriş Bilgileri

Şekil 1.27

Faiz Çıkış Bilgileri
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Kasa Kontrol Bilgileri 
Tutuklu/hükümlülerin hesabında bulunan paranın, banka hesaplarının ve cezaevi kasa-
sındaki paraların Emanet Para Memuru tarafından periyodik aralıklarla kontrol edilmesi 
işlemlerini kapsamaktadır.

Vadeli Hesap Bilgileri
Tutuklu/hükümlünün emanette bulunan parasının faiz işlemlerinin tahliyeyle birlikte ka-
patılması ve faiz bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 1.28

Kasa Kontrol Bilgileri

Şekil 1.29

Vadeli Hesap Bilgileri
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Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri 
Kurumun kasasında bulunan paraların, ilgili bankalardaki kurum adına açılmış olan he-
sabındaki para bilgilerinin girildiği ekrandır.

Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri 
İlgili bankalardaki kurum adına açılmış olan vadesiz hesapta bulunan para çıkışı bilgileri 
kaydını girildiği ekrandır.

Şekil 1.30

Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri

Şekil 1.31

Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri
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Banka Hesap Tanimlari 
Vadeli ve vadesiz hesapların yatırıldığı banka ve banka hesap bilgilerinin girildiği ekrandır.

NAKİL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Nakil işlemleri modülü, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleri için 
gerekli olan tüm talep ve bu taleplerin onay işlemlerinin otomasyon ortamında gerçeleş-
tirimini kapsamaktadır.

Toplu Dağıtım ile Nakil Talebi 
Cezaevinde bulunan bazı hükümlü ve tutukluların çeşitli sebeplerle başka cezaevlerine nakledil-
melerini sağlamak için nakil talebinin kaydedildiği ve Bildirim evrağının hazırlandığı ekrandır.

Şekil 1.32

Banka Hesap Tanımları

Şekil 1.33
Toplu Dağıtım ile Nakil Talebi
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Diğer Nakil Talepleri 
Açık cezaevi rejimine geçiş, yaş durumu ile çocuk cezaevlerinden başka cezaevlerine geçiş 
gibi diğer nakil taleplerinin kaydedildiği ekrandır.

Nakil Onay Bilgileri 
Tutuklu/hükümlünün toplu dağıtım talepleri dışındaki, tutuklu/hükümlünün kendi talebi 
yada diğer nedenlerle başka bir cezaevine nakledilmeleri için Adalet Bakanlığı’nın onayını 
almak üzere yapılan işlemleri takiben Adalet Bakanlığı’nın onayının gelmesi üzerine nakil 
onay durumu ve buna ilişkin karar ile ilgili bilgilerin kaydı ve bu bilgilerin onay evrakı ile 
ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 1.34

Diğer Nakil Talepleri

Şekil 1.35

Nakil Onay Bilgileri
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SÜRELİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Süreli çıkış işlemleri modülü, sevk, dış görev ve izin işlemleri için gereken talep bilgileri ve 
bu talep için yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Süreli çıkış işlemleri modülünde yer alan alt modüller ve alt modüllere ait ekranların 
aşağıda listesi verilmiş olup, takip eden bölümlerde açıklanmıştır.

Çıkış Talep Bilgileri Alt Modülü
Çıkış talep bilgileri alt modülü, sevk, dış görev ve izin işlemleri için gereken talep bilgile-
rinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Sağlık Nedenli Sevk Talebi 
Sağlık durumu tespiti, muayene, tedavi, acil müdahale gibi nedenlerle mahkeme/savcılık, 
cezaevi tabibi, cezaevi nöbetçi müdürü yada tutuklu/hükümlünün kendisi tarafından ya-
pılan sevk talepleri ve bu taleplerin onay durumu ile ilgili bilgilerin kaydı ve sevk talep/
onay bilgilerinin sevk talep/onay belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 1.36

Sağlık Nedenli Sevk Talebi
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Mahkeme Nedenli Sevk Talebi 
Tutuklu/hükümlünün çeşitli nedenlerle ilgili mahkemeye sevkinin talep edilmesi ile ilgili 
bilgilerin kaydı ve sevk talep bilgilerinin sevk talep belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin 
yapıldığı ekrandır.

İzin Talep Bilgileri 
Hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak, izin talep dilekçesi bil-
gileri, izin talebin değerlendirilmesi, izin ile ilgili gerekli makamın onayının alınması ve 
izin dönüşü ile ilgili işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 1.37

Mahkeme Nedenli Sevk Talebi

Şekil 1.38

İzin Talep Bilgileri
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Dış Görev Atama 
Açık cezaevinde bulunan ve çalışmak üzere görevlendirilen hükümlülerin görevleri ve 
görev yerleri ile ilgili tanımlamaların kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Çıkış İşlemleri Alt Modülü
Çıkış işlemleri alt modülü, izin, dış görev, mahkeme, ifade ve sağlık nedenli olarak süreli 
çıkış yapacak olan tutuklu/hükümlü bilgilerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır.

Şekil 1.39

Dış Görev Atama
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Süreli Çıkış 
Süreli çıkış yapacak olan tutuklu/hükümlülerin çıkış bilgilerinin, talep bilgilerinin ve gö-
revli gidecek memur bilgilerinin kaydının yapıldığı ekrandır.

İzin Çıkış Bilgileri 
Hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak çıkış bilgilerinin 
girildiği ekrandır. 

Şekil 1.40
Süreli Çıkış

Şekil 1.41
İzin Çıkış Bilgileri
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Dış Görev Nedenli Çıkış 
Açık cezaevi yada ıslahevinde bulunan hükümlülerin cezaevi dışında çalışmak üzere ceza-
evinden çıkışı ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Duruşma/İfade/Sağlık Nedenli Çıkış Yapacak Tutuklu 
Hükümlüler 
Duruşma, ifade ve sağlık nedenli çıkış yapacak tutuklu/hükümlülerin sevk türü ve çıkış 
yapacakları tarih aralıkları bilgileri girişinin yapıldığı, ayrıca sevk talep bilgilerinin görün-
tülendiği ekrandır.

Şekil 1.42

Dış Görev Nedenli Çıkış

Şekil 1.43

Duruşma / İfade / Sağlık Nedenli Çıkış Yapacak Tutuklu Hükümlüler
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SÜRELİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Süreli dönüş işlemleri modülü, süreli çıkış yapan tutuklu/hükümlülerin dönüş bilgilerinin 
otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Süreli Dönüş 
Hükümlülerin çeşitli sebeplerle süreli çıkışlarının dönüş işlemlerinin yapıldığı, ayrıca dö-
nüş tarihi ve zamanlarının belirtildiği ekrandır.

İzin Dönüş Bilgileri 
Hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak dönüş bilgilerinin giril-
diği ekrandır.

Şekil 1.44

Süreli Dönüş

Şekil 1.45

İzin Dönüş Bilgileri
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CEZAEVİ TAKİP İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Cezaevi takip işlemleri modülü, cezaevine özgü bilgilerin tanımlanması ve cezaevinde 
gerçekleştirilen sayım, nöbet, vukuat gibi işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştiril-
mesi işlemini kapsamaktadır.

 
Cezaevi Bilgileri 
Cezaevi ile ilgili tanımlayıcı genel bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Cezaevi bilgileri bloğunda yer alan “Açıklama” ve “Yerleşim Bilgileri” sekmesine tıkana‑
rak metin alanlarına bilgi girişi yapılır.

Şekil 1.46

Cezaevi Bilgileri
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Cezaevi Koğuş/Oda Bilgileri 
Cezaevinde bulunan koğuş/oda ve bunların kapasitelerinin girildiği ekrandır.

Tutuklu/Hükümlülerin Oda/Koğuşa Yerleştirilmesi 
Tutuklu/hükümlünün yerleştirme karar bilgilerinin ve oda/koğuş bilgilerinin girildiği 
ekrandır.

Şekil 1.47

Cezaevi Koğuş/Oda Bilgileri

Şekil 1.48

Tutuklu / Hükümlülerin Oda / Koğuşa Yerleştirilmesi
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Oda/Koğuşa Doğrudan Yerleştirme 
Tutuklu/hükümlülerin karar alınmadan doğrudan oda/koğuşa yerleştirme işlemlerinin 
kayıt altına alındığı ekrandır.

Sayım Bilgileri 
Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin sayım işleminin yapıldığı ve kayıt altına alın-
dığı ekrandır.

Şekil 1.49

Oda / Koğuşa Doğrudan Yerleştirme

Şekil 1.50

Sayım Bilgileri
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F Tipi Cezaevleri Sayım Bilgileri 
F tipi cezaevlerindeki tutuklu/hükümlü mevcut sayım bilgilerinin girildiği ekrandır.

Vukuat Bilgileri
Cezaevinde meydana gelen vukuatlara ilişkin bilgilerin kaydı ve vukuatlara ilişkin olarak 
vukuat raporunun hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 1.51

F Tipi Cezaevi Sayım Bilgileri

Şekil 1.52
Vukuat Bilgileri
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VARDİYA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Vardiya işlemleri modülü, vardiya ve vardiyada görev alacak personelin tanımlanması, 
vardiya yerlerinin belirlenmesi ve vardiya programının hazırlanıp görevlendirme işlem-
lerini kapsamaktadır.

Vardiya Tanımlama 
Vardiya alanının seçilmesinde kullanılan liste kutusunun değerlerini tanımlama işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Görev Yeri Tanımlama 
Görev yeri alanının alabileceği değerlerin tanımlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 1.53

Vardiya Tanımlama

Şekil 1.54

Görev Yeri Tanımlama
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Vardiya Grup Tanımlama 
Personelin nöbet bilgilerinin bulunduğu ve belli görev özelliklerine göre belirlenen grup-
lara dahil edilmesinin sağlandığı ekrandır.

Vardiya Programı 
Tanımlanmış olan vardiya ve vardiya gruplarının ve aylık nöbet çizelgesinin hazırlandığı 
ekrandır.

Şekil 1.55

Vardiya Grup Tanımlama

Şekil 1.56

Vardiya Programı
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Vardiya Görevlendirme 
Grup olarak tanımlanmış personelin bir vardiya ile ilişkilendirilerek görev yerlerinin be-
lirlendiği ekrandır.

Şekil 1.57

Vardiya Görevlendirme
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Özet
Genel işlemler, dosya işlemleri ve mahkeme kararları 
modüllerini açıklayabilmek.
•	 Genel	 işlemler,	 kullanıcının	 bağlı	 bulunduğu	 alt	

sistemde mevcut olan tüm modül, alt modül ve 
bunlara bağlı ekranlarda sürekli olarak kullanılan 
ekranlar listesindeki işlemlerdir. Bu işlemler ekran-
lar temelinde incelenecektir.

•	 “Dosya	 İşlemleri”	 alt	 sistemine	 giriş	 yapıldığın-
da, dosya açma ve açılan dosyanın üzerinde işlem 
yapmak için kullanılan dosya arama ve sorgulama 
modülüdür. Ayrıca bu modülde cezaevinde bulu-
nan misafir tutuklu/hükümlülerin dosyalarının 
kapatılma işlemleri de gerçekleştirilir.

•	 Mahkeme	 kararları	 modülü,	 cezaevinde	 bulu-
nan tutuklu/hükümlülerin mahkemelerce alınmış 
olan tutuklama kararları, dava sonucuna ilişkin 
mahkûmiyet, beraat gibi nihai kararlar, içtima ka-
rarları ve tahliye kararları sonucunda tutuklu/hü-
kümlülerin cezaevindeki infaz durumlarının kaydı 
ve takibi işlemlerinin otomasyon ortamında ger-
çekleştirimini kapsamaktadır. 

Giriş işlemleri, çıkış işlemleri ve emanet işlemleri 
modüllerinde yer alan bilgileri uygulayabilmek. 
•	 Giriş	 işlemleri	 modülü,	 tutuklanarak	 yada	 hüküm	

giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan yada baş-
ka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu/
hükümlülerin kuruma girişi ile ilgili işlemlerin oto-
masyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

•	 Çıkış	işlemleri	modülü,	ceza	infaz	kurumundan	na-
kil, firar ya da tahliye nedeni ile tutuklu/hükümlü-
lerin kurumdan ayrılışı ile ilgili işlemlerin otomas-
yon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. 

•	 Emanet	 işlemleri	modülü,	 tutuklanarak	 yada	 hü-
küm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan yada 
başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuk-
lu/hükümlülerin kuruma girişi sırasında üzerinde 
bulunan emanet para ve değerli eşya işlemlerini 
kapsamaktadır. Ayrıca cezaevinde tutuklu/hüküm-
lülere ait paraların bulunduğu kasa bilgilerinin ve 
kurumun çalıştığı ilgili bankalardaki hesapların ta-
kibi ve kaydı işlemlerinin yapıldığı ekrandır. 

Nakil, süreli çıkış ve süreli dönüş işlemleri modülündeki 
ekran uygulamalarını açıklayabilmek.
•	 Nakil	işlemleri	modülü,	cezaevinde	bulunan	tutuk-

lu ve hükümlülerin nakil işlemleri için gerekli olan 
tüm talep ve bu taleplerin onay işlemlerinin otoma-
syon ortamında gerçeleştirimini kapsamaktadır.

•	 Süreli	 çıkış	 işlemleri	 modülü,	 sevk,	 dış	 görev	 ve	
izin işlemleri için gereken talep bilgileri ve bu ta-
lep için yapılan işlemlerin otomasyon ortamında 
gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

•	 Süreli	 dönüş	 işlemleri	modülü,	 süreli	 çıkış	 yapan	
tutuklu/hükümlülerin dönüş bilgilerinin otoma-
syon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Cezaevi takip işlemleri ve vardiya işlemleri modüllerini 
açıklayabilmek.
•	 Cezaevi	 takip	 işlemleri	 modülü,	 cezaevi-

ne özgü bilgilerin tanımlanması ve cezaevin-
de gerçekleştirilen sayım, nöbet, vukuat gibi 
işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi 
işlemini kapsamaktadır.

•	 Vardiya	 işlemleri	 modülü,	 vardiya	 ve	 vardi-
yada görev alacak personelin tanımlanması, 
vardiya yerlerinin belirlenmesi ve vardiya 
programının hazırlanıp görevlendirme işlemlerini 
kapsamaktadır.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi, genel işlemler kapsamında yer 
alan ekranlardan biri değildir?

a. Mahkeme kararı seçme ekranı
b. Dosya arama ekranı
c. Taraf işlemleri ekranı
d. Tutuklu/hükümlü arama ekranı
e. Dosya evrak listesi ekranı

2. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır?
a. Dosya işlemleri modülü
b. Mahkeme kararları modülü
c. Genel işlemler modülü
d. Çıkış işlemleri modülü
e. Emanet işlemleri modülü

3. Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin mahkeme-
lerce alınmış olan tutuklama kararları, dava sonucuna ilişkin 
mahkûmiyet, beraat gibi nihai kararlar, içtima kararları ve 
tahliye kararları sonucunda tutuklu/hükümlülerin cezaevin-
deki infaz durumlarının kaydı ve takibi işlemlerinin otomas-
yon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. Genel işlemler modülü
b. Dosya işlemleri modülü
c. Giriş işlemleri modülü
d. Mahkeme kararları modülü
e. Nakil işlemleri modülü

4. Tutuklu/hükümlünün cezaevine yanında getirdiği eşya, 
para, kıymetli eşya ve yayın, kişi cezaevine teslim alındığı sıra-
da yapılan üst arama sırasında kayıt işlemi için kullanılan üst 
arama bilgileri ekranı hangi işlem modülünde yer almaktadır?

a. Emanet işlemleri modülü
b. Dosya işlemleri modülü
c. Giriş işlemleri modülü
d. Mahkeme kararları modülü
e. Nakil işlemleri modülü

5. Aşağıdakilerden hangisi, çıkış işlemleri modülü kapsa-
mında yer alan ekranlardan biri değildir?

a. Firar teşebbüs bilgileri ekranı
b. Tahliye bilgileri ekranı
c. Çoklu teslim etme bilgileri ekranı
d. Teslim etme ekranı
e. Emanet eşya çıkış ekranı

6. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır?
a. Dosya işlemleri modülü
b. Mahkeme kararları modülü
c. Genel işlemler modülü
d. Çıkış işlemleri modülü
e. Emanet işlemleri modülü

7. Aşağıdakilerden hangisi, emanet işlemleri modülü kap-
samında yer alan ekranlardan biri değildir? 

a. Kasa kontrol bilgileri ekranı
b. Teslim alma ekranı
c. Faiz giriş ekranı
d. Vadeli Hesap Bilgileri
e. Banka Hesap Tanımları

8. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin nakil iş-
lemleri için gerekli olan tüm talep ve bu taleplerin onay iş-
lemlerinin otomasyon ortamında gerçeleştirimini kapsayan 
modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Giriş işlemleri modülü
b. Dosya işlemleri modülü
c. Nakil işlemleri modülü
d. Mahkeme kararları modülü
e. Süreli çıkış işlemleri modülü



1. Ünite - Ceza ve Tutukevleri İşlemleri I 37

9. Sevk, dış görev ve izin işlemleri için gereken talep bilgileri 
ve bu talep için yapılan işlemlerin otomasyon ortamında ger-
çekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sürel dönüş işlemleri modülü
b. Süreli çıkış işlemleri modülü
c. Giriş işlemleri modülü
d. Mahkeme kararları modülü
e. Emanet işlemleri modülü

10. Aşağıdakilerden hangisi süreli dönüş işlemleri modülü 
kapsamında yer alan bir ekrandır? 

a. İzin dönüş bilgileri ekranı
b. Sağlık nedenli sevk talebi ekranı
c. Dış görev atama ekranı
d. Dış görev nedenli çıkış ekranı
e. İzin talep bilgileri ekranı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. b Yanıtınız yanlış ise “Genel İşlemler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

2. a Yanıtınız yanlış ise “Dosya İşlemleri Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. d Yanıtınız yanlış ise “Mahkeme Kararları Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. c Yanıtınız yanlış ise “Giriş İşlemleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

5. e Yanıtınız yanlış ise “Çıkış İşlemleri Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise “Emanet İşlemleri Modülü” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. b Yanıtınız yanlış ise “Emanet İşlemleri Modülü” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. c Yanıtınız yanlış ise “Nakil İşlemleri Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. b Yanıtınız yanlış ise “Süreli Çıkış İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. a Yanıtınız yanlış ise “Süreli Dönüş İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Muayene işlemleri ve kurul kararları modüllerinde yer alan bilgileri uygulaya-
bilecek,
Psiko-sosyal işlemleri modülündeki ekran uygulamalarını açıklayabilecek,
Yayın takip işlemleri ve mektup işlemleri modüllerini sıralayabilecek,
Ziyaret işlemleri, telefonla görüşme işlemleri ve evrak işlemleri modüllerinde 
yer alan bilgileri uygulayabilecek,
İş listesinden başlatılan ekranlar ve gelen/giden evrak menüden açılan ekranla-
rın uygulamalarını açıklayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Tutuklu
•	 Hükümlü
•	 İnfaz
•	 Oda
•	 Koğuş
•	 Vardiya
•	 Avukat	Beyan	

Tutanağı
•	 Firar

•	 Gelen	Evrak
•	 Giden	Evrak
•	 Hüküm	Özeti
•	 Nihai	Ceza	Kararı
•	 Tahliye
•	 Tutuklama
•	 Vasi	Atama
•	 Muayene
•	 Kurul	Kararı

•	 Disiplin	Cezası
•	 Psiko	Sosyal	Servis
•	 Cezaevi
•	 Mektup
•	 Ziyaret
•	 Vukuat
•	 Yayın

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 MUAYENE	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 KURUL	KARARLARI	MODÜLÜ
•	 PSİKO	SOSYAL	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 YAYIN	TAKİP	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 MEKTUP	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 ZİYARET	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 TELEFONLA	GÖRÜŞME	İŞLEMLERİ	
MODÜLÜ

•	 EVRAK	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 İŞ	LİSTESİNDEN	BAŞLATILAN	
EKRANLAR

•	 GELEN/GİDEN	EVRAK	MENÜDEN	
AÇILAN	EKRANLAR

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II



GİRİŞ
Ceza ve Tutukevleri İşlemleri-2 Ünitesi, 1. Ünite’nin devamı niteliğindedir. Bu Ünite’de 
muayene işlemleri ve kurul kararları modülü, psiko sosyal işlemleri modülü, yayın takip 
işlemleri ve mektup işlemleri modülü, ziyaret işlemleri, telefonla görüşme işlemleri mo-
dülü, evrak işlemleri modülü ve bu modüllerde yer alan ekranlar ile iş listesinden başla-
tılan ekranlar ve gelen/giden evrak menüsünden açılan ekranlar üzerinde durulacaktır.

MUAYENE İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Muayene işlemleri modülü, hükümlünün kendisi ya da kurum tabibinin isteği üzerine 
muayene edilmesi ve muayene sonrası rapor verilmesi, reçete yazılması, kurum revirine 
yatırılması, hastaneye sevk edilmesi ve hastane dönüşü gibi işlemlerini kapsamaktadır.

İlk Muayene Bilgileri
Tutuklu/hükümlünün kurum tabibi tarafından kurum içindeki ilk muayenesi yapılarak 
muayene bilgilerinin girildiği ekrandır.

Ceza ve Tutukevleri İşlemleri II

Şekil 2.1

İlk Muayene Bilgileri
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Muayene Bilgileri 
Tutuklu/hükümlünün kurum tabibi tarafından kurum içindeki yapılan muayene bilgileri 
ve muayene sonuçlarının girildiği ekrandır.

Hastane Bilgileri
Tutuklu/hükümlülerin hastaneye sevk edilmesi ve hastane bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 2.2
Muayene Bilgileri

Şekil 2.3
Hastane Bilgileri
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Revir Bilgileri 
Tutuklu/hükümlünün revire sevkinden tekrar dönüşüne geçen zaman aralığındaki bilgi-
lerinin girildiği ekrandır.

İlaç Bilgileri
İlaç bilgilerinin girildiği ve güncellendiği ekrandır.

Şekil 2.4

Revir Bilgileri

Şekil 2.5

İlaç Bilgileri
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KURUL KARARLARI MODÜLÜ
Kurul kararları modülü, cezaevinde bulunan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak açık ce-
zaevine geçiş, kapalı cezaevine iade, meşruten tahliye, izin kullanımı, disiplin cezası ve-
rilmesi, verilen disiplin cezasının kaldırılması gibi nedenlerle idare ya da disiplin kurulu 
kararı alınmasını gerektiren durumlarda, kurul üyeleri, kurul toplantısı ve kurulda alınan 
kararlara ilişkin bilgiler izleme kurulu karar ve ziyaretlerine ilişkin bilgilerin kaydı ve ta-
kibi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Disiplin Kurulu Kararları Alt Modülü
Disiplin kurulu kararları alt modülü, cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin hakkın-
da alınan disiplin cezası kararı ve bu kararların kaldırılması, ertelenmesi gibi işlemelerin 
kaydı ile açık cezaevi rejimine geçiş için ve şartla tahliye için alınan iyi hal kararları kaydı 
işlemlerinden oluşmaktadır.

Ceza Kararı ile İlgili İşlemler Alt Modülü
Ceza kararı ile ilgili işlemler alt alt modülü, disiplin cezası kararı ile ilgili tüm işlemlerin 
kaydının ve bu disiplin cezalarının infaz durumlarının takibinin otomasyon ortamında 
yapılmasını kapsamaktadır.

Disiplin Cezası Kararı 
Tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından verilen ceza kararları-
na ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.6
Disiplin Cezası Kararı
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Disiplin Cezasının Kaldırılması Kararı 
Tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak disiplin kurulu tarafından verilen cezanın kaldırılması 
kararlarına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Disiplin Cezasının Ertelenmesi Kararı 
Tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından verilen cezanın erte-
lenmesi kararlarına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.7

Disiplin Cezasının Kaldırılması Kararı

Şekil 2.8

Disiplin Cezasının Ertelenmesi Kararı
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Disiplin Cezası ile İlgili İşlemler 
Tutuklu/hükümlünün almış olduğu disiplin cezası ile ilgili olarak işlemlerin yapıldığı ek-
randır.

Disiplin Cezasının Kesinleşmesi Bilgileri 
Tutuklu/hükümlünün almış olduğu disiplin cezası bilgilerinin kesinleşmesi işleminin ger-
çekleştirildiği ekrandır.

Şekil 2.9

Disiplin Cezası İle İlgili İşlemler

Şekil 2.10

Disiplin Cezasının Kesinleşmesi Bilgileri
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Disiplin Cezası İnfaz Takip 
Disiplin cezası alan tutuklu veya hükümlünün disiplin cezası infaz bilgileri takibinin kayıt 
altına alındığı ekrandır.

Şartla Tahliye İçin İyi Hal Kararı 
Şartla tahliye tarihi gelmiş olan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kuru-
lu tarafından iyi hal durumunun değerlendirilmesi ve iyi halinin görülmesi durumunda 
iyi hal kararının alınmasına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.11

Disiplin Cezası İnfaz Takip

Şekil 2.12

Şartla Tahliye İçin İyi Hal Kararı
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Açık Cezaevi Rejimine Geçiş İçin İyi Hal Kararı 
Kapalı cezaevlerinde ve ıslahevlerinde bulunan ve cezasının mevzuatta belirtilen bölü-
münü çekerek açık cezaevi rejimine geçiş hakkı kazanan tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak 
disiplin kurulunun verdiği iyi hal kararı işlemlerinin yapıldığı ve kayıt altına alındığı ek-
randır.

Mükafatlandırma Kararı 
Mükafatlandırılmasına karar verilen bir hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu 
tarafından karar alınmasına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.13

Açık Cezaevine Ayırma Kararı

Şekil 2.14

Mükâfatlandırma Kararı
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İzin Kullanımı İçin İyi Hal Kararı 
İzin kullanma talebinde bulunan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin ku-
rulu tarafından iyi hal durumunun değerlendirilmesi ve iyi halinin görülmesi durumunda 
iyi hal kararının alınmasına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Diğer Disiplin Kurulu Kararları 
Bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından alınan cezaya yö-
nelik kararlar ile iyi hal kararları dışındaki kararlara ilişkin bilgilerin kaydı işleminin ya-
pıldığı ekrandır.

İdare Kurul Kararları Alt Modülü
İdare kurulu kararları alt modülü, tutuklu/hükümlü hakkında cezaevi idare kurulu tara-
fından alınan kararların kaydı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kap-
samaktadır.

Şekil 2.15

İzin Kullanımı İçin İyi Hal Kararı
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Kapalı Cezaevine İade Kararı 
Bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi idare kurulu kararınca tekrar kapalı cezaevine 
iadesinin yapılması için gereken bilgilerin kaydının yapıldığı ekrandır.

Açık Cezaevi Rejimine Geçiş İçin İyi Hal Kararı 
Bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi idare kurulu kararınca açık cezaevine geçiş 
için alınan kararların kaydedildiği ekrandır.

Şekil 2.16

Kapalı Cezaevine İade Kararı

Şekil 2.17

Açık Cezaevine Ayırma Kararı
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Diğer İdare Kurulu Kararları 
İdare Kurulunun toplantı ve karar bigilerinin kayıt altına alındığı ekrandır.

Seçici Kurul Kararları Alt Modülü
Seçici kurul kararları alt modülü, tutuklu/hükümlülerin oda/koğuşlarının belirlenmesi, 
psiko-sosyal servis tarafından hazırlanan rapor ve değerlendirmelerin karara bağlanması 
amacıyla seçici kurul tarafından alınan karar işlemlerinin otomasyon ortamında gerçek-
leştirlmesi işlemlerinden oluşmaktadır.

Şekil 2.18

Diğer İdare Kurulu Kararları
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Faaliyetlerden Yararlandırma Kararı 
Tutuklu/hükümlülerin katılacağı sosyal faaliyetlerin belirlenmesini sağlamak için kayıt 
girilen ekrandır.

Faaliyetlerden Yararlanma Değerlendirme Kararı
Tutuklu/hükümlülerin katıldığı sosyal faaliyetlerinin değerlendirme bilgilerinin girildiği 
ekrandır.

Şekil 2.19

Faaliyetlerden Yararlandırma Kararı

Şekil 2.20

Faaliyetlerden Yararlanma Değerlendirme Kararı
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Sohbet Amaçlı Toplantıya Katılımın Değerlendirilmesi 
Tutuklu/hükümlülerin belirli zaman aralıklarında yaptıkları sohbet amaçlı görüşmelerin 
değerlendirilmesinin yapıldığı ekrandır.

Oda/Koğuşa Yerleştirme Kararı 
Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin ya da cezaevine yeni gelen tutuklu/hükümlü-
lerin oda/koğuşa yerleştirme karar bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 2.21

Sohbet Amaçlı Toplantıya Katılımın Değerlendirilmesi

Şekil 2.22

Oda/Koğuşa Yerleştirme Kararı
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Cezaevi Yönetim Kurulu Kararları Alt Modülü
Cezaevi yönetim kurulu kararları alt modülü, emanet para hesabından harcanacak para-
nın kullanımı kararlarının otomasyon ortamında gerçekleşmesi işleminden oluşmaktadır.

Emanet Para Hesabından Para Harcama Kararı 
Emanet para hesabından satın alınacak emtia bilgilerinin, birim fiyatı, birim adedi ve em-
tianın satın alındığı piyasa bilgilerinin girildiği ekrandır.

Eğitim ve Terbiye Kurulu Kararları Alt Modülü
Eğitim ve Terbiye Kurulu kararları alt modülü, tutuklu/hükümlüler ile ilgili olarak eğitim 
ve terbiye kurulunun yürüttüğü işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesin-
den oluşmaktadır.

Şekil 2.23

Emanet Para Hesabından Para Harcama Kararı
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Dış Görev Onay Talep Bilgileri 
Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dışarıda çalışmalarına ilişkin olarak, tanım-
lanmış olan iş yeri ile ilgili hükümlünün çalışma talebi bilgilerinin girildiği ve cezaevi 
yetkililerinin onay bilgilerinin girildiği ekrandır.

Dış Görev Onay 
Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dışarıda çalışmalarına ilişkin olarak, çalışma 
talep dilekçesi bilgileri, talebin değerlendirilmesi ve konu ile ilgili Adalet Bakanlığı’nın 
onayının alınması ile ilgili bilgilerin kaydı ve söz konusu bilgilerin yapılan yazışma bilgi-
leri ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.24

Dış Görev Onay Talep Bilgileri

Şekil 2.25
Dış Görev Onay
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PSİKO SOSYAL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklulara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, ai-
leleri ile görüşmek, onları ilgi ve yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre iş ve meslek 
kurslarına ve grup çalışmalarına yönlendirmek, öfke kontrol eğitimi vermek, çocuklara 
yönelik farkındalıklarını artırmak amaçlı çalışmalar yapmak, bayan hükümlü ve tutuklu-
lara yönelik anne-çocuk eğitimi gibi programlar uygulamak, kurum personelini eğitmek 
ve bireysel danışmanlık hizmeti vermek gibi önemli görevleri yerine getiren Psiko-Sosyal 
Servis Bürosu, bu görevleri yaparken bir taraftan da çalışmalarını UYAP sistemine aktarır.

Psiko sosyal servis işlemleri modülü, tutuklu/hükümlünün psiko sosyal hizmet büro-
larından aldıkları hizmetleri otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi işlemlerini kapsa-
maktadır.

Faaliyet Grubu Tanımlama 
Tutuklu/hükümlünün katılacağı faaliyet gruplarının belirlendiği ekrandır.

Şekil 2.26

Faaliyet Grubu Tanımlama
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Ortak Kullanım Alanları Bilgileri 
Cezaevinde bulunan ortak kullanım alanlarında yapılacak olan faaliyetlerin belirlenmesi 
işleminin yapıldığı ekrandır.

Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Psikolog)
Tutuklu/hükümlülerle çeşitli sebeplerle psikolog tarafından yapılan görüşme işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Sosyal Hizmet Uzmanı) 
Tutuklu/hükümlülerle çeşitli sebeplerle sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılan görüşme 
işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.27
Ortak Kullanım Alanları Bilgileri

Şekil 2.28
Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri
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Psiko Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri 
Tutuklu/hükümlü hakkında çeşitli sebeplerle Psiko-Sosyal Servis Bürosu tarafından ha-
zırlanan işlemlerinin kayıt yapıldığı ekrandır.

Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı 
Tanımlanan faaliyetlere katılacak olan tutuklu/hükümlülerin belirlenmesi ve bu faaliyet-
lerin takibi işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.29

Psiko-Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri

Şekil 2.30

Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı
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YAYIN TAKİP İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Yayın takip işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülere gelen/giden yayınların takibi ve de-
netlenmesi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri 
Tutuklu/hükümlüye gelen yayınların kaydının yapılmasıyla ilgili işlemleri kapsamaktadır.

Şekil 2.31
Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri
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Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi 
Tutuklu/hükümlüye ait kaydı yapılmış yayınların takibi, yayınların gönderileceği yerin 
belirlenmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Yayın Değerlendirme 
Tutuklu/hükümlüye ait yayınların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.32
Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi

Şekil 2.33

Yayın Değerlendirme
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Yasaklı Yayınlar Listesi 
Yasaklı yayın bilgilerinin girildiği ve tutuklu/hükümlüye gelen yayınların, yasaklı yayın 
listesinden kontrolünün yapıldığı ekrandır.

MEKTUP İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Mektup işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülerin gelen ve giden mektupların kaydedildiği 
ve takibinin yapıldığı ekranları kapsamaktadır.

Gelen/Giden Mektup Bilgileri 
Tutuklu/hükümlüye gelen ya da tutuklu/hükümlünün göndermek istediği postaların taki-
bi ve denetlenmesi ile ilgili işlemlerin kaydının yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.34
Yasaklı Yayınlar Listesi

Şekil 2.35
Gelen Giden Mektup Bilgileri
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Mektup Okuma Komisyonu Tutanağı
Tutuklu/hükümlüye ait mektuplar hakkında Mektup Okuma Komisyonunun hazırladığı 
tutanak ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Disiplin Kurulu Mektup Değerlendirme 
Disiplin kurulunun, tutuklu/hükümlüye ait mektup ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.36

Mektup Okuma Komisyonu Tutanağı

Şekil 2.37

Disiplin Kurulu Mektup Değerlendirme
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İnfaz Hâkimliği Mektup Değerlendirme 
İnfaz hâkimliğinin, tutuklu/hükümlüye ait mektup işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Ağır Ceza Mahkemesi Mektup Değerlendirme 
Ağır ceza mahkemesinin, tutuklu/hükümlüye ait mektup işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.38
İnfaz Hâkimliği Mektup Değerlendirme

Şekil 2.39
Ağır Ceza Mahkemesi Mektup Değerlendirme
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Mektup Karara İtiraz 
Tutuklu/hükümlüye ait mektup hakkında alınan kararların itiraz işlemlerinin yapıldığı 
ekrandır.

Mektup Yapılan İşlem 
Tutuklu/hükümlüye ait mektupların üzerinde yapılan işlemlerin kayıt altına alıdğı ekrandır.

Şekil 2.40

Mektup Karara İtiraz

Şekil 2.41

Mektup Yapılan İşlem
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ZİYARET İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Ziyaret işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülerin çeşitli kişi ve heyetler tarafından ziyaret 
edilmesi sırasında yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsa-
maktadır.

Aylık Açık Ziyaret Programı 
Tutuklu/hükümlülerin aylık açık ziyaret programının belirlenmesi amacıyla yapılan iş-
lemlerin kayıt altına alındığı ekrandır.

Şekil 2.42
Aylık Açık Ziyaret Programı
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Ziyaret Bilgileri 
Tutuklu/hükümlünün yakını tarafından ziyaret edilmesi sırasında yapılan işlemlerin kayıt 
altına alınması işleminin yapıldığı ekrandır.

Ziyaretçi Yakını Ekleme

Şekil 2.43

Ziyaret Bilgileri

Şekil 2.44

Ziyaretçi Yakını Ekleme
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Ziyaretçi Giriş/Çıkış Bilgileri 
Ziyaret bilgileri ekranında giriş işlemi yapıldıktan sonra görüşmenin başlama ve bitiş sa-
atlerinin sisteme girildiği ekrandır.

Avukat Ziyaret Programı 
Tutuklu/hükümlünün avukatı tarafından ziyaret edilmesi sırasında yapılan işlemlerin ka-
yıt altına alındığı ekrandır.

Şekil 2.45
Ziyaretçi Giriş/Çıkış Bilgileri
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Haftalık Ziyaret Programı 
Tutuklu / hükümlülerin görüş programının belirlenmesi amacıyla yapılan işlemlerin kayıt 
altına alındığı ekrandır.

TELEFONLA GÖRÜŞME İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Telefonla görüşme işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülerin telefonla görüşmeleri için ya-
pılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Şekil 2.46

Haftalık Ziyaret Programı
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Tutuklu/Hükümlünün Telefonla Görüşebileceği Kişiler
Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu / hükümlülerin cezaevinde 
bulundukları süre içinde telefonla görüşebileceği kişilerin belirlendiği ekrandır.

Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri 
Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu/hükümlülerin cezaevinde bu-
lundukları süre içinde haftalık telefonla görüşme istek bilgilerinin belirlendiği ekrandır.

Şekil 2.47
Tutuklu/Hükümlünün Telefonla Görüşebileceği Kişiler

Şekil 2.48
Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri
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Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri 
Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu/hükümlülerin cezaevinde bu-
lundukları süre içinde telefonla görüşme bilgilerinin girildiği ekrandır.

Haftalık Telefonla Görüşme Programı 
Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu/hükümlülerin cezaevinde bu-
lundukları süre içinde haftalık telefonla görüşme programı bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 2.49

Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri

Şekil 2.50

Haftalık Telefonla Görüşme Programı
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EVRAK İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Evrak işlemleri modülü, ilgili adli makamlardan gelen evrakların kaydedilme işlemlerini 
kapsamaktadır.

Genel Giden Evrak Hazırlama 
İlgili adli makama ulaştırılacak evrakın hazırlanması ve yollanması işlemlerinin yapıldığı 
ekrandır.

Evrak türleri sekmesinde yer alan “Evrak Türü” liste düğmesi tıklanarak uygun bilgi seçi-
lir ve >>>(ileri) düğmesi tıklanarak “Tutuklu / Hükümlü Listesi” sekmesi açılır.

Şekil 2.51

Genel Giden Evrak 
Hazırlama

Şekil 2.52

Genel Giden Evrak 
Hazırlama-Tutuklu/
Hükümlü Listesi



Ulusal Yargı Ağı Projesi II72

Avukat Beyan Tutanağı 
Tutuklu/hükümlülerin avukat beyanında bulunmaları için girilen bilgilerin kayıt işlemle-
rinin yapıldığı ekrandır.

Avukat Görüşme İzin Formu 
Avukat bilgilerinin girildiği ve görüşmek istediği tutuklu/hükümlü ile ilişkilendirilmesi 
bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 2.53

Avukat Beyan Tutanağı

Şekil 2.54

Avukat Görüşme İzin Formu
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İŞ LİSTESİNDEN BAŞLATILAN EKRANLAR
İş listesinden başlatılan ekranlar, menude olmayan, işin akışına göre, sistem tarafından 
kullanıcının iş listesine otomatik olarak düşen ve “Başlat” düğmesine tıklanarak açılan 
ekranları kapsamaktadır.

Firar Bilgileri 
Cezaevinden firar eden tutuklu/hükümlülerle ilgili bilgilerin kaydı ve firar tutanağının 
hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 2.55

Firar Bilgileri
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Ölüm Nedeniyle Cezaevi Kaydının Kapatılması 
Cezaevinde bulunduğu süre içinde ölen bir tutuklu/hükümlü ile ilgili bilgilerin kaydı iş-
leminin yapıldığı ekrandır. [İnfaz Durumu Takip Bilgileri] ekranında infazın sona erme 
nedeni “Ölüm” olarak seçildiğinde ölüm bilgilerinin kayıt altına alındığı işlemlere ait ek-
ran, iş listesine düşer.

GELEN/GİDEN EVRAK MENÜDEN AÇILAN EKRANLAR
Gelen/giden evrak memuru tarafından, kuruma savcılık aracılığı ile gelen mahkeme ka-
rarlarının tarama cihazını kullanarak veya otomatik olarak sisteme kaydetme işlemlerini 
kapsamaktadır.

İçtima Kararı 
Hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından kaydı ve İçtima Karar bilgilerinin İçtima 
Kararını içeren mahkeme kararı belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Hüküm Özeti 
Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından alınmış hüküm özeti bilgileri 
ve hüküm özetinin ilişkili olduğu tutuklama kararı bilgilerinin bulunduğu ekrandır. 

Nihai Ceza Kararı 
Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından Mahkeme Nihai Kararı Bilgile-
ri ve Ceza Kararının İlişkili olduğu Tutuklama Kararı bilgilerinin girildiği ekrandır.

Müddetname-Tahliye Tarihi Bilgileri 
Hükümlü hakkında mahkemeden gelen müddetname-tahliye tarihi bilgilerinin girildiği 
ekrandır.

Şekil 2.56

Ölüm Nedeniyle Cezaevi Kaydının Kapatılması
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Tahliye Kararı 
Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak bihakkın tahliye tarihinde tahliye ediliyorsa bihak-
kın tahliye bilgilerinin, mahkeme tarafından alınmış olan meşruten tahliye, şartla tahliye, 
af kanununa istinaden meşruten tahliye kararlarına istinaden tahliye ediliyorsa tahliye 
kararları ve tahliye edinme bilgilerinin kaydı ve tahliye işleminin mahkeme kararına isti-
naden başlamış olması durumunda tahliye bilgilerinin tahliye kararını içeren mahkeme 
kararı belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Tutuklama Kararı 
Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından alınmış olan tutuklama kara-
rının kaydı ve tutuklama kararı bilgilerinin tutuklama kararını içeren mahkeme kararı 
belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Vasi Atama Kararı 
Bir hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen vasi atama kararı bilgilerinin 
kaydı ve vasi bilgilerinin vasi atama kararını içeren mahkeme kararı belgesi ile ilişkilendi-
rilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Tutuklu/Hükümlü Nakil Talebi 
Tutuklu/hükümlünün sağlık durumu, ailesinin bulunduğu yere yakınlık, bulunduğu ceza-
evinde hasmının bulunması gibi nedenlerle bulunduğu cezaevinden başka bir cezaevine 
nakil olmak üzere dilekçe vermesi durumunda bu nakil talebi ile ilgili bilgilerin kaydı ve 
talep bilgileri ile nakil dilekçesi belgesinin ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
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Özet
Muayene işlemleri ve kurul kararları modüllerinde yer 
alan bilgileri uygulayabilmek.
 Muayene işlemleri modülü, hükümlünün kendisi ya 
da kurum tabibinin isteği üzerine muayene edilmesi 
ve muayene sonrası rapor verilmesi, reçete yazılması, 
kurum revirine yatırılması, hastaneye sevk edilmesi 
ve hastane dönüşü gibi işlemlerini kapsamaktadır.

 Kurul kararları modülü, cezaevinde bulunan bir tu-
tuklu/hükümlü ile ilgili olarak açık cezaevine geçiş, 
kapalı cezaevine iade, meşruten tahliye, izin kullanı-
mı, disiplin cezası verilmesi, verilen disiplin cezasının 
kaldırılması gibi nedenlerle idare ya da disiplin ku-
rulu kararı alınmasını gerektiren durumlarda, kurul 
üyeleri, kurul toplantısı ve kurulda alınan kararlara 
ilişkin bilgiler izleme kurulu karar ve ziyaretlerine 
ilişkin bilgilerin kaydı ve takibi işlemlerinin otomas-
yon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

 Kurul kararları modülü, disiplin kurulu kararları, 
ceza kararı ile ilgili işlemler, idare kurul kararları, se-
çici kurul kararları, cezaevi yönetim kurulu kararları 
ve eğitim ve terbiye kurulu kararları olmak üzere altı 
alt modülden oluşmaktadır.

Psiko-sosyal işlemleri modülündeki ekran 
uygulamalarını açıklayabilecek.
 Ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklulara birey-
sel danışmanlık hizmeti vermek, aileleri ile görüşmek, 
onları ilgi ve yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre 
iş ve meslek kurslarına ve grup çalışmalarına yön-
lendirmek, öfke kontrol eğitimi vermek, çocuklara 
yönelik farkındalıklarını artırmak amaçlı çalışmalar 
yapmak, bayan hükümlü ve tutuklulara yönelik an-
ne-çocuk eğitimi gibi programlar uygulamak, kurum 
personelini eğitmek ve bireysel danışmanlık hizmeti 
vermek gibi önemli görevleri yerine getiren Psiko-
Sosyal Servis Bürosu, bu görevleri yaparken bir taraf-
tan da çalışmalarını UYAP sistemine aktarır.

 Psiko sosyal servis işlemleri modülü, tutuklu/hü-
kümlünün psiko sosyal hizmet bürolarından aldıkları 
hizmetleri otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi 
işlemlerini kapsamaktadır.

Yayın takip işlemleri ve mektup işlemleri modüllerini 
sıralayabilmek.
 Yayın takip işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülere 
gelen/giden yayınların takibi ve denetlenmesi ile ilgili 
işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini 
kapsamaktadır.

 Mektup işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülerin ge-
len ve giden mektupların kaydedildiği ve takibinin 
yapıldığı ekranları kapsamaktadır.

Ziyaret işlemleri, telefonla görüşme işlemleri ve 
evrak işlemleri modüllerinde yer alan bilgileri 
uygulayabilmek.

 Ziyaret işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülerin çe-
şitli kişi ve heyetler tarafından ziyaret edilmesi sıra-
sında yapılan işlemlerin otomasyon ortamında ger-
çekleştirilmesini kapsamaktadır.

 Telefonla görüşme işlemleri modülü, tutuklu/hüküm-
lülerin telefonla görüşmeleri için yapılan işlemlerin 
otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi işlemlerini 
kapsamaktadır.

 Tanımlamalar modülü, cezaevleri alt sisteminde bu-
lunan kullanıcı ara yüzlerindeki kodlu alanların ta-
nımlanması işlemlerinin otomasyon ortamında ger-
çekleştirilmesini kapsamaktadır.

 Evrak işlemleri modülü, ilgili adli makamlardan gelen 
evrakların kaydedilme işlemlerini kapsamaktadır.

İş listesinden başlatılan ekranlar ve gelen/giden 
evrak menüden açılan ekranların uygulamalarını 
açıklayabilecek.

 İş listesinden başlatılan ekranlar, menude olmayan, 
işin akışına göre, sistem tarafından kullanıcının iş lis-
tesine otomatik olarak düşen ve “Başlat” düğmesine 
tıklanarak açılan ekranları kapsamaktadır.

 Gelen/giden evrak menüden açılan ekranlar, gelen/
giden evrak memuru tarafından, kuruma savcılık ara-
cılığı ile gelen mahkeme kararlarının tarama cihazını 
kullanarak veya otomatik olarak sisteme kaydetme 
işlemlerini kapsamaktadır.

1
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Kendimizi Sınayalım
1.  Aşağıdakilerden hangisi, yayın takip işlemleri modülü 
kapsamında yer alan ekranlardan biri değildir? 

a. Gelen/giden mektup bilgileri ekranı
b. Tutuklu/hükümlüye ait yayın bilgileri ekranı
c. Yayın değerlendirme ekranı
d. Yasaklı yayınlar listesi ekranı
e. Yayın değerlendirme ekranı

2.  Tutuklu/hükümlülerin çeşitli kişi ve heyetler tarafından 
ziyaret edilmesi sırasında yapılan işlemlerin otomasyon orta-
mında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. İş listesinden başlatılan ekranlar modülü
b. Evrak işlemleri modülü
c. Telefonla görüşme işlemleri modülü
d. Yayın takip işlemleri modülü
e. Ziyaret işlemleri modülü

3.  Hükümlünün kendisi ya da kurum tabibinin isteği üze-
rine muayene edilmesi ve muayene sonrası rapor verilmesi, 
reçete yazılması, kurum revirine yatırılması, hastaneye sevk 
edilmesi ve hastane dönüşü gibi işlemleri kapsayan modül 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Psiko-sosyal işlemleri modülü
b. Kurul kararları modülü
c. Vardiya işlemleri modülü
d. Cezaevi takip işlemleri modülü
e. Muayene işlemleri modülü

4.  Aşağıdakilerden hangisi, muayene işlemleri modülü 
kapsamında yer alan ekranlardan biri değildir? 

a. Açlık grevi ve ölüm orucu safahati ekranı
b. Hastane bilgileri ekranı
c. İlaç bilgileri ekranı
d. İlk mauyene bilgileri ekranı
e. Revir bilgileri ekranı

5.  Aşağıdakilerden hangisi, kurul kararları modülünün alt 
modüllerinden biri değildir? 

a. Disiplin kurulu kararları alt modülü
b. İdare kurul kararları alt modülü
c. Seçici kurul kararları alt modülü
d. Hakem heyeti kararları alt modülü
e. Eğitim ve terbiye kurulu kararları alt modülü

6. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır? 
a. Cezaevi takip işlemleri modülü
b. Vardiya işlemleri modülü
c. Muayene işlemleri modülü
d. Kurul kararları modülü
e. Psiko-sosyal işlemleri modülü

7.  Aşağıdakilerden hangisi, kurul kararları modülü kapsa-
mında yer alan ekranlardan biridir? 

a. Oda/koğuşa doğrudan yerleştirme ekranı
b. Dış görev onay talep bilgileri ekranı
c. Görev yeri tanımlama ekranı
d. Ortak kullanım alanları bilgileri ekranı
e. Faaliyet grubu tanımlama ekranı

8.  Aşağıdakilerden hangisi, kurul kararları modülü kapsa-
mında yer alan ekranlardan biri değildir? 

a. Disiplin cezası infaz takip ekranı
b. Şartlı tahliye için iyi hal kararı ekranı
c. Oda/koğuşa doğrudan yerleştirme ekranı
d. Dış görev onay ekranı
e. Emanet para hesabından para harcama kararı ekranı

9.  Tutuklu/hükümlünün psiko sosyal hizmet bürolarından 
aldıkları hizmetleri otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi 
işlemlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Psikolojik destek işlemleri modülü
b. Vardiya işlemleri modülü
c. Cezaevi takip işlemleri modülü
d. Muayene işlemleri modülü
e. Psiko-sosyal işlemleri modülü

10. Aşağıdakilerden hangisi, psiko-sosyal işlemleri modülü 
kapsamında yer alan ekranlardan biri değildir? 

a. Sohbet amaçlı toplantıya katılımın değerlendirilmesi 
ekranı

b. Psiko-sosyal servis görüşme bilgileri ekranı
c. Ortak kullanım alanları bilgileri ekranı
d. Faaliyet grubu tanımlama ekranı
e. Çalışma takip ekranı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Yayın Takip İşlemleri Modülü” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. e  Yanıtınız yanlış ise “Ziyaret İşlemleri Modülü” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e  Yanıtınız yanlış ise “Muayene İşlemleri Modülü” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. a  Yanıtınız yanlış ise “Muayene İşlemleri Modülü” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d  Yanıtınız yanlış ise “Kurul Kararları Modülü” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d  Yanıtınız yanlış ise “Kurul Kararları Modülü” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
7. b  Yanıtınız yanlış ise “Kurul Kararları Modülü” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c  Yanıtınız yanlış ise “Kurul Kararları Modülü” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
9. e  Yanıtınız yanlış ise “Psiko-Sosyal İşlemler Modülü” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a  Yanıtınız yanlış ise “Psiko-Sosyal İşlemler Modülü” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tevzi ve dosya modüllerini ifade edebilecek,
Dava açılış ve tebligat modüllerinde yer alan bilgileri uygulayabilecek,
Duruşma işlemleri modülünde yer alan ekranların uygulamalarını açıklayabilecek, 
Müzekkere ve talimat modülünde yer alan ekranları açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Sulh	Hukuk	Mahkemesi
•	 Asliye	Hukuk	Mahkemesi
•	 Dava
•	 Tevzi
•	 Harç
•	 Taraf
•	 Tanık
•	 Seri	Dava	
•	 Dosya

•	 Vekil
•	 Talimat
•	 Tensip	Zaptı
•	 Duruşma	Zaptı
•	 Duruşma
•	 Keşif
•	 Bilirkişi
•	 Ara	Karar
•	 Müzekkere

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 TEVZİ	MODÜLÜ
•	 DOSYA	MODÜLÜ
•	 DAVA	AÇILIŞ	MODÜLÜ
•	 TEBLİGAT	MODÜLÜ
•	 DURUŞMA	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 MÜZEKKERE	MODÜLÜ
•	 TALİMAT	MODÜLÜ

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II



GİRİŞ
Hukuk Mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kuru-
lan diğer hukuk mahkemeleridir. Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimlidir. 
Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemede bir başkan ile yeteri kadar üye 
bulunur ve mahkeme, bir başkan ve iki üye ile toplanır. Özel kanunlarla kurulan diğer hu-
kuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. İş durumunun gerekli kıldığı 
yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numara-
landırılır. Hukuk mahkemeleri arasında iş dağılımı yapılması ve iş dağılımına ilişkin esas-
lar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenir. Hukuk mahkemeleri bulundukları 
il veya ilçenin adı ile anılır.

Hukuk mahkemeleri, 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir. Asliye hukuk mahkemeleri, sulh 
hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her 
türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar.

Hukuk Mahkemeleri alt sistemi aşağıda listelenmiş ve ilerleyen bölümlerde açıklanmış 
modül ve ekranlardan oluşmaktadır:

TEVZİ MODÜLÜ
Taraflardan biri veya vekili tarafından verilen dava açma dilekçesi, sistemde tevzi işlemini 
başlatmaktadır.

Tevzi işlemleri kapsamında kullanıcı, dava harçlandırma ve dava tevzi işlemlerini yap-
maktadır. Burada tevzi biriminde evrak ile ilgili bilgiler girilmekte ve hangi tür iş olduğu 
belirlenerek ilgili birimlere tevzisi gerçekleştirilmektedir. Kullanıcıya gelen dava dilekçe-
sinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde ilk açılış harç/masraflarının hesaplanma işlemi 
yapılmaktadır. Dava harçlandırma işinin tamamlanması ile İlk açılış harç/masrafları yatı-
rılmış dava başvurularının tevzi işlemi ilgili kullanıcı tarafından yapılmakta; tevzi işlemi-
nin hangi birime yapıldığı belli olmaktadır.

Değişik iş dosyaları da benzer bir iş akışını izlemektedir ve değişik iş açılış harçlandırma 
işlemi ile başlayan süreç yine benzer biçimde değişik iş açılış harçlandırma işinin tamam-
lanması ile ilk açılış harç/masrafları yatırılmış, değişik iş başvurularının tevzi işlemi, ilgili 
kullanıcı tarafından yapılmakta; tevzi işleminin hangi birime yapıldığı belli olmaktadır.

Bozma/görevsizlik/yetkisizlik nedeniyle gelen dosyalar ise açılış işlemlerinden farklı 
olarak ayrı bir işlem sürecinden geçirilerek tevzisi yapılmaktadır. Bozmadan gelen davalar 
aynı mahkemesine verilebildiği gibi ayrı bir mahkemeye de tevzi edilmesi sağlanmaktadır.

Hukuk Mahkemeleri İşlemleri I
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Tevzi sırasında olabilecek tevzi yanlışlıklarını en aza indirmek için tevzi yerinin değiş-
tirilmesi işlemi yapılabilmekte ancak burada suiistimallere yer bırakmayacak bir şekilde 
sadece farklı mahkeme türü için tevzi yeri değiştirilebilmektedir. Sistem dava türlerine 
göre bu tür hataları kontrol etmekte ve kullanıcıya uyarı vererek yanlış mahkemeye gön-
derilmesi engellemektedir. 

Tevzi birimine gelen dosyanın temyizden dönen bir dosya olması durumunda bozma/
görevsizlik/yetkisizlik nedeniyle gelen dosyanın tevzi edilmesi işi kullanıcının iş sürecinde 
yer almaktadır.

Tevzi işlemleri kapsamında, dava türü, taraf sayısı, davadaki istek kalemi sayısı ve uz-
manlık alanları kriter olarak dikkate alınarak bir puanlama sistemi oluşturulmuş ve tevzi 
bu puanlama sistemine göre yapılmaktadır. Seri davalar tek kalem istek ve çok kalem is-
tek içermelerine göre ayrı değerlendirilmekte ve puanlaması yapılmakta ve seri davalar 
belirlenecek bir sayıyı aşmayacak şekilde aynı mahkemeye tevzi edilmektedir. Dava dos-
yalarında esas numarası tevzi aşamasında verilecektir. Aynı şekilde bozma ile gelen dava-
larda dosyaya esas numarası tevzi aşamasında verilmektedir. Bozma ile gelen dosyaya, ilk 
puanının belirlenen bir oranı kadar puan verilmektedir. Reddi hâkim işlemlerinde dosya 
tevziye girmemekte ve mahkeme numarası bir sonraki olan mahkemeye tevzi edilmesi 
sağlanmaktadır. Bu dosyaya gideceği mahkeme baz alınarak yeni esas numarası verilmek-
te ve bu dosyanın puanı düşülerek gideceği mahkemeye aktarılmaktadır. Birleştirmek için 
açılan davalar, ilk davanın görüldüğü mahkemeye ancak ilgili dosyada nihai karar veril-
memişse verilmektedir. Program anlık dağıtım sistemine göre ve teşkilatta tek bir mahke-
me olsa bile tevzi algoritmasının çalışmasını sağlayacak şekilde çalışmaktadır. Değişik iş 
ve talimat istekleri de tevzi kapsamına alınmaktadır. Değişik işlere, içerdikleri iş kalemleri 
bazında puan verilmekte ve dağıtımı bu puan baz alınarak yapılmaktadır. 

Dava Açılış Harçlandırma İşlemi 
Dava açılış harçlandırma işlemi, dava ilk açılışta davacının açılış için ödemesi gereken 
harç/masrafların hesaplanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 3.1

Dava Açılış 
Harçlandırma İşlemi
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Seri Dava Açılış Harçlandırma İşlemi 
Seri dava açılış harçlandırma İşlemi seri dava masraf ve harçlarının hesaplanması işlem-
lerinin yapıldığı ekrandır.

Dava Tevzi İşlemi 
Dava tevzi işlemi, dava dosyalarının ilgili mahkemelere belirli kriterlere göre tevzi edilme-
si işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır. Dava başvurusu, ilk açılış harç/masrafları tahsil 
edildikten sonra dava tevzi işlemleri yapılmaktadır.

Şekil 3.2

Seri Dava Açılış Harçlandırma İşlemi

Şekil 3.3

Dava Tevzi İşlemi
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Görevsizlik/Yetkisizlik Nedeniyle Gelen Dosyanın Tevzi Edilmesi 
Görevsizlik/yetkisizlik nedeniyle gelen dosyanın tevzi edilmesi, görevsizlik ve yetkisizlik 
nedeniyle tevzi bürosuna gelen ve sistemde var olan dosyaların yeniden tevzisi işlemleri-
nin yapıldığı ekrandır.

Sistem Dışından Gelen Bozma, Görevsizlik/Yetkisizlik, Birleştirme 
Dosyalarının Tevzi Edilmesi
Sistem dışından gelen bozma, görevsizlik/yetkisizlik, birleştirme dosyalarının tevzi edil-
mesi, sistem dışından gelen bozma, görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle tevzi bürosuna 
gelen ve sistemde var olan dosyaların yeniden tevzisi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 3.4

Görevsizlik/Yetkisizlik 
Nedeniyle Gelen 
Dosyanın Tevzi 
Edilmesi

Şekil 3.5

Sistem Dışından Gelen 
Bozma, Görevsizlik/
Yetkisizlik, Birleştirme 
Dosyalarının Tevzi 
Edilmesi
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Tek Mahkemeli Dava Tevzi İşlemi 
Tek mahkemeli dava tevzi İşlemi, tevzi ve vezne işlemlerinin birlikte yapıldığı birimlerde, 
harç masraf işleminin gerçekleşmesinden sonra tevzi işleminin yapıldığı ekrandır.

Dava Tevzi Sorgulama 
Dava tevzi sorgulama, bilinen herhangi bir kriterden yola çıkarak davanın ayrıntılı bilgi-
lerine ulaşmak için kullanılan ekrandır.

Taraf Kaydetme 
Taraf kaydetme, mahkeme bazında tevzi edilen dosyalara taraf kaydının yapılabildiği 
ekrandır.

Dava Tevzi Formu Oluşturma
Dava tevzi formu oluşturma, tevzi formu oluşturma işleminin yapıldığı ekrandır.

Tevzi Yapılan Birimlerin Tanımlanması
Tevzi yapılan birimlerin tanımlanması, tevzi yapılacak birimlerin tanımlamalarının ya-
pıldığı ekrandır.

Seri Dava Açılış Harçlandırma ve Tevzi İşlemi 
Seri dava açılış harçlandırma ve tevzi İşlemi, seri dava masraf ve harçlarının hesaplanması 
işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

DOSYA MODÜLÜ
Dosya modülü, genel dosya sorgulama işlemlerinin yapılması, dosya bilgilerinin ayrıntılı 
olarak incelenmesini ve çalışılacak dosya seçimini kapsamaktadır. Dosya modülü aşağıda 
listesi verilmiş ve takip eden bölümlerde açıklanmış ekranlardan oluşmaktadır. 

Şekil 3.6

Dava Tevzi Sorgulama
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Dosya Arama Ekranı
Dosya arama ekranı, ilgili birime tevzi edilmiş ve birimde üzerinde işlem yapılacak dosya-
nın belli kriterler girilerek sorgulama yapılmasını ve ilgili dosyanın seçilmesi işlemlerini 
kapsayan ekrandır.

Çalışılacak Talimatı Seçme Alt Modülü

Talimat Arama Ekranı 
Talimat arama ekranı, gönderilen talimat dosyaları için sorgulama yapılmasını ve ilgili 
dosyanın seçilmesi işlemlerini kapsayan ekrandır.

Şekil 3.7

Dosya Arama Ekranı

Şekil 3.8

Talimat Arama Ekranı
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Talimat Arama Ekranı (Gelen) 
Talimat arama ekranı, gelen talimat dosyaları için sorgulama yapılmasını ve ilgili dosya-
nın seçilmesi işlemlerini kapsayan ekrandır.

Dosya Gönderme/İsteme Alt Modülü

Dosyanın Geçici Gönderilmesi 
Dosyanın geçici gönderilmesi, hukuk mahkemelerinde başka bir mahkemenin inceleme 
isteği üzerine dava dosyasının diğer bir mahkemeye gönderilmesi işlemlerinin yapıldığı 
ekrandır.

Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi 
Dosyanın kapatılarak gönderilmesi, hukuk mahkemelerinde dava dosyasının işlem yapıl-
mak üzere diğer bir mahkemeye gönderilmesi sırasında yapılan kayıt işlemlerinin yapıl-
dığı ekrandır.

Gönderilen Dosyayı Geri İsteme 
Gönderilen dosyayı geri isteme, başka bir mahkemeye ya da birime gönderilen dosyanın 
geri isteme işleminin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda hangi dosyaların nerelere gönderildi-
ği bilgisine de ulaşılmaktadır.

Şekil 3.9

Talimat Arama Ekranı 
(Gelen)

Şekil 3.10

Dosyanın Geçici 
Gönderilmesi
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Başka Birimden Dosya İsteme 
Başka birimden dosya isteme, dosya isteme bilgilerinin kaydedilmesi ve üst yazı hazırlan-
ması işleminin yapıldığı ekrandır.

Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade 
Başka birimden gelen dosya görüntüleme/iade, dosya isteme sonucu başka birimden ge-
len dosyaların ayrıntılı bilgilerinin görüntülendiği ve iade işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi 
Başka birimler tarafından incelenen dosyaların listelenmesi, birime ait dosyalardan biri 
ya da birkaçı başka birimler tarafından incelenmekte ise bu dosyaların görüntülendiği 
ekrandır.

Şekil 3.11

Başka Birimden 
Dosya İsteme

Şekil 3.12

Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade
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Dosya Ayrıntı Bilgileri 
Dosya ayrıntılı bilgileri, dava dosyası ile ilgili tüm ayrıntılı bilgilere ulaşıldığı ekrandır. 
Ayrıca, dava dosyasında bulunması gereken tüm bilgilerin görüntülendiği, tarafların dos-
yadaki durumunun izlendiği ve dosyada bulunan evrakların listelendiği ekrandır.

Hâkimin Not Defteri 
Hâkimin not defteri, hâkimin not defterine dosyayla ilgili notların kaydedilmesi işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Derdest Dosyanın Girilmesi 
Derdest dosyanın girilmesi, işlemi devam eden sisteme girilmemiş dosyaların sistem 
dâhiline alınması ekranıdır.

Şekil 3.13

Dosya Ayrıntı Bilgileri

Şekil 3.14

Derdest Dosyanın 
Girilmesi
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Genel Dava Sorgulama 
Genel dava sorgulama ekranı, birimde kayıtlı dosyalara ulaşıldığı ve bu dosyaların ayrıntı 
bilgilerinin görülebildiği ekrandır.

Dosya Silme Ekranı 
Dosya silme ekranı, yetkili birim ve kullanıcı tarafından dosya silme işleminin gerçekleş-
tirildiği ekrandır.

Şekil 3.15

Genel Dava 
Sorgulama

Şekil 3.16

Dosya Silme Ekranı
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Karar No Günleme
Karar no günleme ekranı, dosyanın herhangi bir şekilde yanlış karar numarası alması ha-
linde karar numarasının düzeltilmesi ekranıdır.

Evrak Silme 
Evrak silme ekranı, belli koşulları sağlayan dosyaya yanlışlıkla kaydı yapılmış ya da ilgili 
dosya için oluşturulmuş evrakların silime işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 3.17

Karar No Günleme

Şekil 3.18

Evrak Silme
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Hâkime Dosya Atama 
Hâkime dosya atama ekranı, birimlerde hâkim sayısının birden fazla olması durumunda 
dosyayla ilgili işlemlerde yetkili hâkimin sisteme tanıtılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Dosya No Güncelleme 
Dosya no güncelleme, yetkili birim ve kullanıcı tarafından dosya no güncelleme işleminin 
gerçekleştirildiği ekrandır.

İstenen Dosyaların Listesi 
İstenen dosyaların listesi ekranı, diğer birimlerden istenen dosyaların listeleme işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Seri Dava Uygulamaları 
Seri dava uygulamaları ekranı, birime seri dosya olarak gelen dosyaların vekil, duruşma 
günü, taraf kopyalama, seri dava ekleme ve müzekkere kopyalama işlemlerinin pilot dosya 
üzerinden seri dosyalar için yapıldığı ekrandır. Ekranda işlemlerin yapılabilmesi için pilot 
dosyanın dava açılış işlemlerinin yapılmış olması gerekir.

Hakem Sıfatlı Dosya Aktarma 
Hakem sıfatlı dosya aktarma, dosya türü tahkim (hakem) olan dosyaları ilgili birime ak-
tarılması ekranıdır.

DAVA AÇILIŞ MODÜLÜ 
Dava açılış modülü, dava açılış yapılması, dosya bilgilerinin sisteme girilmesi girilen bil-
gilerin güncellenmesi, avukat bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi işlemlerini kapsa-
maktadır. Dava açılış modülü aşağıda listesi verilmiş ve takip eden bölümlerde açıklanmış 
ekranlardan oluşmaktadır.

Şekil 3.19

Hâkime Dosya Atama
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Dava Açılış İşlemleri 
Dava açılış işlemleri, tevzi edilmiş ve esas numarası verilerek mahkemelere dağıtımı ya-
pılmış dosyalara girilmesi gereken bilgilerin girilmesi işlemlerinin kapsayan ekrandır. Bu 
ekranda işlem yapılabilmesi için dosya evrak kayıt işlemleri ekranında dava dilekçesinin 
dosyaya kaydedilmesi gerekmektedir. Dava açılış işlemleri ekranı dosyaya ait dava dilek-
çesinin kaydedilmesi işlemi sonucunda sistem tarafından açılır.

Bozma Üzerine Gelen Dosyanın Yeniden Açılması 
Bozma üzerine gelen dosyanın yeniden açılması, Yargıtay’dan bozularak gelen dosyanın, 
dava açılış bilgilerinin kaydedildiği ekrandır (Taraf bilgileri, dava konusu, dosya bilgiler, vb). 

Şekil 3.20

Dava Açılış İşlemleri

Şekil 3.21

Bozma Üzerine Gelen 
Dosyanın Yeniden 
Açılması
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Dava Tensip Zaptının Hazırlanması 
Dava tensip zaptının hazırlanması, tensip zaptının daha önceden tanımlanmış tensip ka-
rarları içerisinden seçilerek kaydedilmesi ve oluşturulan tensip listesinden tensip zaptının 
hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tensip zaptı ile duruşma gününe kadar; il-
gili yerlere müzekkerelerin yazılması ve taraflara duruşma gününü belirten davetiyelerin 
gönderilmesi, davalıya davacının dilekçe örneğinin gönderilmesi işlemlerinin yapılması 
gerekmektedir. Mahkeme kaleminde, dava dosyasını hazırlık işlemleri için teslim alındık-
tan sonra tensip zaptının hazırlanması ekranıdır.

Taraf Vekil İşlemleri Alt Modülü

Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi 
Taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi ekranı, duruşma sırasında veya sonunda ilgili 
dava dosyasına yeni taraf eklenmesi, mevcut taraf bilgilerinin değiştirilmesi, vekil bilgile-
rinin güncellenmesi ve görüntülenmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Avukat Kayıt/Güncelleme İşlemleri 
Avukat kayıt/güncelleme işlemleri ekranı, avukat bilgilerinin girilmesi ve bilgilerin gün-
cellenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Vekil Adres Bilgisi Ekleme Güncelleme 
Vekil adres bilgisi ekleme güncelleme ekranı, ilgili dosyanın taraflarından birine yapılmış 
vekil kaydına ait adres bilgisinin güncellendiği ve eklendiği ekrandır.

Hatalı Kaydedilen Vekilin Silinmesi 
Hatalı kaydedilen vekilin silinmesi ekranı, ilgili dosyaya vekilin hatalı kaydedilmesi veki-
lin dosyadan silinmesi ekranıdır.

Şekil 3.22

Dava Tensip Zaptının Hazırlanması
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Dava Miktarının Arttırılması 
Dava miktarının arttırılması, dava miktarının ıslah yoluyla değişiminden sonra, davanın 
açılış harçlarına ek olarak yapılacak harçlandırma işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Dava 
miktarı değiştiği için, harç miktarı da değişmiştir.

Tevzi Dağılım Çizelgesi 
Tevzi dağılım çizelgesi, mahkeme bazında istenilen tarih aralığında dava türüne göre dava 
tevzi istatistiklerinin görüntülendiği ekrandır.

TEBLİGAT MODÜLÜ
Tebligat modülü, dava öncesinde (tensip zaptı gereğince), davanın görülmesi sırasında 
veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması ya da alınan 
kararların bildirilmesi için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini kapsamaktadır. Tebligat modülü aşağıda listesi verilmiş ve açıklanmış 
ekranlardan oluşmaktadır:

Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması, Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi, Posta Biri-
mine Uyarı Yazısı Hazırlanması, Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması, 
Yurt Dışındaki Yabancılara Tebligat Hazırlanması, Tebligat Zarf / Davetiye Hazırlanma-
sı, İlanen Tebligat Kaydının Yapılması, İlan Tarihinin Kaydedilmesi, Tebligat Posta Tev-
di–Yeni Liste Oluşturma, Tebligat Arama, Posta İşlemleri Alt Modülü, Posta Gönderilme 
Bilgi Girişi, Posta Alınması İşlemi, Tebligat Posta Tevdi–Genel Liste İşlemleri, Rapor Pa-
rametreleri, Gelen Postaların Sorgulanması.

DURUŞMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Duruşma işlemleri modülü, davanın görülmesi sırasındaki duruşma zaptının hazırlan-
ması, duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması, keşif işlemleri, bilirkişi işlem-
leri, gün verilmesi işlemleri gibi faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır. 

Şekil 3.23

Tevzi Dağılım Çizelgesi
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Dava Listesinin Hazırlanması 
Duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması, ilgili mahkemede görülecek olan 
günlük davaların listesinin hazırlandığı ekrandır.

Duruşma Zaptının Hazırlanması
Duruşma zaptının hazırlanması, duruşma yapılırken duruşma zaptının hazırlanması ve 
dava dosyasına kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Duruşmalar sırasında içinde 
duruşma süreci ile ilgili bilgilerin tutulduğu bir duruşma zaptı, zabıt katibi tarafından 
hazırlanmakta ve duruşma boyunca içi doldurulmaktadır.

Şekil 3.24

Dava Listesinin 
Hazırlanması/
Görüntülenmesi

Şekil 3.25

Duruşma Zaptının Hazırlanması
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Gün Verilmesi Alt Modülü
İlgili birim için gün verme, duruşma defteri, keşif defteri ve gün verme parametrelerinin 
girildiği alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur: Gün Verilmesi, Gün Verilmesi Tanım 
Ekranı, Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi, Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametre 
Girişi, Gün Verilmesi Parametre Girişi.

Reddi Hâkim Alt Modülü
Reddi hâkim ve katip işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.

Reddi Hâkim/Katip Dilekçesinin Kaydedilmesi
Reddi hâkim/katip dilekçesinin kaydedilmesi, reddi hâkim başvuru dilekçesinin kaydet-
me işleminin ve reddedilen hâkim ve/veya zabıt katibinin belirlenmesi işlemlerinin yapıl-
dığı ekrandır.

Reddi hâkim/katip dilekçesinin kaydedilmesi ekranında işlem yapabilmek için taraflar 
tarafından fiziksel ortamda veya bilgisayar ortamında getirilen dilekçenin sisteme akta-
rılması gerekir. Bunun için evrak tarandıktan sonra “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri” ekra-
nından “Evrak Tür Tipi” ve “Evrak Türü” liste düğmelerinden uygun kayıt seçilerek kayıt 
işlemi yapıldığında reddi hâkim talep dilekçesinin kaydedilmesi ekranı otomatik olarak 
açılır.

Şekil 3.26

Reddi Hâkim/Katip Dilekçesinin Kaydedilmesi
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Reddi Hâkim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve İstinkaf İşlemi
Reddi hâkim talep sonucunun kaydedilmesi ve istinkaf işlemi, reddi hâkim talebinin de-
ğerlendirilmesinden sonra hâkim değişiklik bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.

Keşif Alt Modülü
Keşif işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.

Keşif Heyetinin Belirlenmesi 
Keşif heyetinin belirlenmesi, keşfe katılacak kişilerin belirlenmesi işleminin yapıldığı 
ekrandır.

Şekil 3.27

Reddi Hâkim 
Talep Sonucunun 
Kaydedilmesi ve 
İstinkaf İşlemi

Şekil 3.28

Keşif Heyetinin 
Belirlenmesi
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Keşif Sonucunun Kaydedilmesi
Dava dosyasında bir keşif heyeti oluşturulup görevlendirme yapıldıktan sonra keşif he-
yetinin olay yerinde yapmış olduğu inceleme raporunun birime teslim edildiğini sisteme 
kaydeden ekrandır.

Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması 
Keşif erteleme tutanağının hazırlanması, ertelenen keşif için tutanak işlemlerinin yapıl-
dığı ekrandır.

Bilirkişi Alt Modülü
Bilirkişi işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.

Bilirkişi Görevlendirmesi 
Bilirkişi görevlendirmesi, sistemde kayıtlı bilirkişiler içinden bilirkişi görevlendirilmesi 
işleminin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması 
Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması, bilirkişi dosya teslim yemin tutanağının hazır-
landığı ve dosyanın bilirkişiye teslim edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Sisteme Bilirkişi Ekleme 
Sisteme bilirkişi ekleme, sisteme bilirkişi olarak eklenecek kişinin bilgilerinin sisteme gi-
rilmesi veya bilirkişi ayrıntı bilgilerinin gösterilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekran-
dır. Bu ekran bilirkişi işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında bilirkişi kaydı yapmak 
amacıyla menüden çağırılabilir.

Şekil 3.29

Keşif Sonucunun 
Kaydedilmesi
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Sisteme bilirkişi ekleme ekranı açıldığında “Birimdeki Kayıtlı Bilirkişiler” bloğunda 
sistemde kayıtlı bilirkişiler ve bilirkişilerin uzmanlık alanı, görevi, bilirkişi türü, durumu 
ve meslekten men bilgileri listelenir. Listedeki bilirkişilerden birine ait detay bilgileri ek-
randaki “Bilirkişi Bilgileri” bloğunda görüntülemek ve detay bilgilerine ulaşmak için ilgili 
bilirkişi “Birimde Kayıtlı Bilirkişiler” listesinden seçmek yeterlidir.

Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi 
Bilirkişi incelemesinden vazgeçilmesi, sisteme kayıtlı bilirkişi incelemesine son verilmesi 
işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Bilirkişi Grubu Oluşturma 
Bilirkişi grubu oluşturma, ilgili mahkemelerce davaya atanacak/atanan bilirkişilerin bir 
grup altına alınarak takip edildiği ekrandır.

Bilirkişi Listesi Oluşturma 
Bilirkişi listesi oluşturma, yeni bilirkişi listeleri tanımlama, tanımlı listelerde güncelleme 
işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 3.30

Sisteme Bilirkişi 
Ekleme
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Bilirkişi Arama 
Bilirkişi arama, bazı kriterlere göre bilirkişi araması yapılması ve sistemde kayıtlı bilirki-
şilerin görüntülenmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır. Bu ekran bilirkişi işlemleri 
sürecinin herhangi bir aşamasında menüden çağırılabilir.

Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi 
Bilirkişi görevlendirmesine bilirkişi eklenmesi, sistemde var olan bilirkişi görevlendirme-
sine yeni bir bilirkişi eklenmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

İşlemden Kaldırma Alt Modülü
İşlemden kaldırma alt modülü, işlemden kaldırılan dava dosyasının yeniden işleme alın-
ması işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.

Şekil 3.31

Bilirkişi Arama

Şekil 3.32

Bilirkişi 
Görevlendirmesine 
Bilirkişi Eklenmesi
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Davanın Yeniden İşleme Konulması İşlemi 
Davanın yeniden işleme konulması işlemi, dosyanın yeniden işleme konulması isteği 
ile mahkemeye dilekçe verilmesiyle yeniden işleme konulma bilgilerinin kaydedildiği 
ekrandır.

Ara Karar Alt Modülü
Ara karar alt modülü ile dava dosyası ile ilgili olarak verilmiş olan ara kara işlemlerinin 
listelendiği ve görev olarak atama işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan 
oluşur.

Duruşma Zaptında Belirtilen İşlemlerin Görev Olarak Belirlenmesi
Duruşma zaptında belirtilen işlemlerin görev olarak belirlenmesi, duruşması yapılmış 
görev listesi çıkarılacak dava için, hazır olması istenilen işlem ve belgelerin tutanağının 
hazırlanması faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Ara Kararların Listelenmesi 
Ara kararların listelenmesi ekranı, ilgili dosya hakkında sisteme girilmiş olan ara karar 
kayıtlarının görüntülendiği ekrandır.

Ara Karar Listeleme ve Güncelleme 
Ara karar listeleme ve güncelleme ekranı, ilgili dosyaya ait ara karar bilgilerindeki, deği-
şikliklerin yapılabildiği ekrandır.

MÜZEKKERE MODÜLÜ
İlgili dava dosyası ile müzekkere işlemlerinin yapıldığı modüldür ve aşağıdaki alt modül-
lerden olumaktadır.

Şekil 3.33

Davanın Yeniden İşleme Konulması İşlemi
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Genel Müzekkere Yazılması 
Genel müzekkere yazılması, özel bir işlem gerektirmeyen sadece giden evrak bilgilerinin 
kaydedilmesi ile hazırlanabilecek müzekkere yazılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Kadastro Davaları ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak 
Bilgilerinin Girilmesi 
Kadastro davaları ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, kadastro 
davalarında yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi işlemlerinin ya-
pıldığı ekrandır.

İş Bilgileri ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin 
Girilmesi 
İş bilgileri ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, iş bilgileri ile 
ilgili yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi işlemlerinin yapıldığı 
ekrandır.

Trafik Bilgileri ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak 
Bilgilerinin Girilmesi 
Trafik bilgileri ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, trafik bilgi-
leri ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi işlemlerinin yapıldığı 
ekrandır.

Taşınmaz Mal İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak 
Bilgilerinin Girilmesi 
Taşınmaz mal ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, taşınmaz mal 
bilgileri ile ilgili yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Şekil 3.34

Genel Müzekkere 
Yazılması
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Taşınır Mal ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin 
Girilmesi 
Taşınır mal bilgileri ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, taşınır 
mal bilgileri ile ilgili yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi işlem-
lerinin yapıldığı ekrandır.

TALİMAT MODÜLÜ 
Talimat modülü, gelen ve giden talimat işlemlerinin yapılabildiği modüldür.

Giden Talimat İşlemleri Alt Modülü
Giden talimat işlemleri alt modülü, gönderilen talimatlar için talimat faaliyetlerinin oto-
masyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.

Talimat Yazısının Yazılması 
Talimat yazısının yazılması, taşradaki bir birime talimat yazısının yazıldığı ekrandır.

Şekil 3.35

Taşınır Mal 
Bilgileri 
İle İlgili 
Müzekkereler 
İçin Giden 
Evrak 
Bilgilerinin 
Girilmesi

Şekil 3.36

Talimat Yazısının 
Yazılması
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Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması 
Yurtdışı talimat yazısının yazılması, yurtdışında bir kuruma ya da kişiye talimat yazısının 
yazılması işleminin yapıldığı ekrandır.

Posta Gönderilme Bilgileri Girişi 
Posta gönderilme bilgileri girişi ekranı, gönderilen posta ile ilgili tüm bilgilerin kaydedil-
diği ekrandır.

Şekil 3.37

Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması

Şekil 3.38

Posta Gönderilme 
Bilgileri Girişi
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Gönderilen Talimatların Listelenmesi 
Gönderilen talimatların listelenmesi, gönderilen talimatların takip edilmesi amacıyla tali-
matların listelenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Talimat Akıbetinin Sorulması 
Talimat akıbetinin sorulması, talimat tekit yazısı yazılması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 3.39

Gönderilen Talimatların Listelenmesi

Şekil 3.40

Talimat Akıbetinin Sorulması
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Gelen Talimat Alt Modülü
Gelen talimat alt modülü, alınan talimatların talimat faaliyetlerinin otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi 
Talimat yazısının tevzi edilmesi, ilgili birim tarafından mahkemeye gönderilen talimat yazı-
larının tevzi edilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Talimat yazısının tevzi edilmesi işi, [Dosya 
Evrak Kayıt] ekranında talimat yazısı kaydetme işlemi yapılırken dosya seçimi esnasında açılır.

Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi 
Sistem dışından gelen talimat yazısının tevzi edilmesi ekranı, sistem dışı olan herhangi bir 
birimden talimat yazısı geldiğinde kullanılacak olan ekrandır.

Şekil 3.41

Talimat Yazısının 
Tevzi Edilmesi

Şekil 3.42

Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi
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Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması 
Talimat tensip zaptının hazırlanması, gelen talimatlar için tensip zaptı hazırlanması işle-
minin yapıldığı ekrandır.

Talimat Noksan Tamamlama Ekranı 
Talimat noksan tamamlama ekranı, daha önceden yapılan talimat için eksikliklerin ta-
mamlaması işleminin yapıldığı ekrandır.

Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması 
Talimat sonuç yazısının hazırlanması, talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine 
talimatın gerçekleştirdiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Talimat Dosyası Açılması 
Talimat dosyası açılması ekranı, talimat tevzi birimi bulunmayan yerlerde birime tevzi 
yapılabilmesini sağlayan ekrandır.

Şekil 3.43

Talimat Tensip 
Zaptının 
Hazırlanması

Şekil 3.44

Talimat Dosyası 
Açılması
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Talimatlar Arama Ekranı 
Talimatlar arama ekranı, birime gelen talimatların listelenmesi ve seçilen talimatla ilgili 
bilgilerin görüntülendiği ekrandır.

Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması 
Talimat duruşma zaptının hazırlanması ekranı, birime gelen talimat dosyalarının duruş-
malarının yapıldığı ekrandır.

Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi 
Duruşması yapılacak talimatlar listesi ekranı, birime gelen talimat dosyalarının duruşma-
larının listelendiği ekrandır.

Posta Alınması İşlemi 
Posta alınması işlemi ekranı, posta ile gelen hukuk dava dosyaları ve talimat dosyaları ile 
ilgili tüm posta bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.

Şekil 3.45

Posta Alınması 
İşlemleri
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Talimatların Listelenmesi 
Talimatların listelenmesi, gelen talimatların takip edilmesi amacıyla talimatların listelen-
mesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Tamamlanmış Talimatın İadesi 
Tamamlanmış talimatın iadesi ekranı, birime gelen talimat dosyasının ilgili birime iade 
işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 3.46

Talimatların 
Listelenmesi

Şekil 3.47

Tamamlanmış Talimatın İadesi
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Özet

Tevzi ve dosya modüllerini ifade edebilmek.
•	 Taraflardan	 biri	 veya	 vekili	 tarafından	 verilen	 dava	

açma dilekçesi, sistemde tevzi işlemini başlatmaktadır.
•	 Tevzi	 işlemleri	kapsamında	kullanıcı,	dava	harç-

landırma ve dava tevzi işlemlerini yapmaktadır. 
Burada tevzi biriminde evrak ile ilgili bilgiler gi-
rilmekte ve hangi tür iş olduğu belirlenerek ilgili 
birimlere tevzisi gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı-
ya gelen dava dilekçesinde belirtilen bilgileri içe-
recek şekilde ilk açılış harç/masraflarının hesap-
lanma işlemi yapılmaktadır. Dava harçlandırma 
işinin tamamlanması ile İlk açılış harç/masrafları 
yatırılmış dava başvurularının tevzi işlemi ilgili 
kullanıcı tarafından yapılmakta; tevzi işleminin 
hangi birime yapıldığı belli olmaktadır.

•	 Dosya	 modülü,	 genel	 dosya	 sorgulama	 işlemle-
rinin yapılması, dosya bilgilerinin ayrıntılı olarak 
incelenmesini ve çalışılacak dosya seçimini kapsa-
maktadır. Dosya modülü şu ekranlardan oluşmak-
tadır: Dosya arama ekranı, Talimat arama ekranı, 
Dosyanın geçici gönderilmesi, Dosyanın kapatıla-
rak gönderilmesi, Gönderilen dosyayı geri isteme, 
Başka birimden dosya isteme, Başka birimden 
gelen dosya görüntüleme/iade, Başka birimler ta-
rafından incelenen dosyaların listelenmesi, Dosya 
ayrıntı bilgileri, Hâkimin not defteri, Derdest dos-
yanın girilmesi, Genel dava sorgulama, Dosya sil-
me ekranı, Karar no günleme, Evrak silme, Hâkime 
dosya atama, Dosya no güncelleme, İstenen dosya-
ların listelenmesi, Seri dava uygulamaları. 

Dava açılış ve tebligat modüllerinde yer alan bilgileri 
uygulayabilmek.
•	 Dava	açılış	modülü,	dava	açılış	yapılması,	dosya	bil-

gilerinin sisteme girilmesi girilen bilgilerin güncel-
lenmesi, avukat bilgilerinin girilmesi ve güncellen-
mesi işlemlerini kapsamaktadır. Dava açılış modülü 
şu ekranlardan oluşmaktadır: Dava açılış işlemleri, 
Bozma üzerine gelen dosyanın yeniden açılması, 
Dava tensip zaptının hazırlanması, Taraf ve tanık 
bilgilerinin güncellenmesi, Avukat kayıt/güncelle-
me işlemleri, Vekil adres bilgisi ekleme güncelleme, 
Hatalı kaydedilen vekilin silinmesi, Dava miktarı-
nın arttırılması, Tevzi dağılım çizelgesi.

•	 Tebligat	modülü,	dava	öncesinde	(tensip	zaptı	gere-
ğince), davanın görülmesi sırasında veya dava so-
nunda, ilgililerin duruşmaya veya mahkeme kale-
mine çağrılması ya da alınan kararların bildirilmesi 
için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomas-
yon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. 
Tebligat modülü şu ekranlardan oluşmaktadır: Teb-

ligat zarf/davetiye hazırlanması, Tebligat sonucu-
nun kaydedilmesi, Posta birimine uyarı yazısı ha-
zırlanması, Yurt dışı tebligat için bakanlığa üst yazı 
hazırlanması, Yurt dışındaki yabancılara tebligat 
hazırlanması, Tebligat zarf / davetiye hazırlanması, 
İlanen tebligat kaydının yapılması, İlan tarihinin 
kaydedilmesi, Tebligat posta tevdi–yeni liste oluş-
turma, Tebligat arama, Posta işlemleri alt modülü, 
Posta gönderilme bilgi girişi, Posta alınması işlemi, 
Tebligat posta tevdi–genel liste işlemleri, Rapor pa-
rametreleri, Gelen postaların sorgulanması.

Duruşma işlemleri modülünde yer alan ekranların 
uygulamalarını açıklayabilmek. 
•	 Duruşma	işlemleri	modülü,	davanın	görülmesi	sıra-

sındaki duruşma zaptının hazırlanması, duruşması 
yapılacak davalar listesinin hazırlanması, keşif işlem-
leri, bilirkişi işlemleri, gün verilmesi işlemleri gibi 
faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır. Duruşma işlemleri modülü pek çok 
alt modül ve ekrandan oluşmaktadır. Bu modülde 
en çok kullanılan ekranlar şunlardır: Dava listesinin 
hazırlanması, Duruşma zaptının hazırlanması, Reddi 
hâkim/katip dilekçesinin kaydedilmesi, Reddi hâkim 
talep sonucunun kaydedilmesi ve istinkaf işlemi, Keşif 
heyetinin belirlenmesi, Keşif sonucunun kaydedilme-
si, Keşif erteleme tutanağının hazırlanması, Bilirkişi 
görevlendirmesi, Bilirkişi teslim tutanağının hazırlan-
ması, Sisteme bilirkişi ekleme, Bilirkişi arama, Bilirkişi 
incelemesinden vazgeçilmesi, Bilirkişi görevlendir-
mesine bilirkişi eklenmesi, Bilirkişi grubu oluşturma, 
Bilirkişi listesi oluşturma, Davanın yeniden işleme 
konulması işlemi, Duruşma zaptında belirtilen işlem-
lerin görev olarak belirlenmesi, Ara kararların listelen-
mesi, Ara karar listeleme ve güncelleme.

Müzekkere ve talimat modülünde yer alan ekranları 
açıklayabilmek. 
•	 Müzekkere	modülü,	ilgili	dava	dosyası	ile	müzek-

kere işlemlerinin yapıldığı modüldür ve şu alt mo-
dül ve ekranlardan oluşmaktadır: Genel müzekke-
re yazılması, Trafik bilgileri ile ilgili müzekkereler 
için giden evrak bilgilerinin girilmesi, Taşınır mal 
bilgileri ile ilgili müzekkereler için giden evrak 
bilgilerinin girilmesi, Taşınmaz mal ile ilgili mü-
zekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, 
Kadastro davaları ile ilgili müzekkereler için giden 
evrak bilgilerinin girilmesi, İş bilgileri ile ilgili mü-
zekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi.

•	 Talimat	modülü,	gelen	ve	giden	talimat	işlemleri-
nin yapılabildiği modüldür. Bu modül pek çok alt 
modül ve ekrandan oluşmaktadır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Hukuk mahkemeleri yargılamaya ilişkin temelde aşağı-
daki hangi kanunda yer alan görevleri yerine getirmektedir? 

a. Borçlar Kanunu
b. Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu
c. Medeni Kanun
d. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
e. Ticaret Kanunu 

2. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır? 
a. Duruşma işlemleri modülü
b. Talimat modülü
c. Tevzi modülü
d. Tebligat modülü
e. Müzekkere modülü

3. Genel dosya sorgulama işlemlerinin yapılması, dosya 
bilgilerinin ayrıntılı olarak incelenmesini ve çalışılacak dosya 
seçimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tevzi modülü
b. Talimat modülü
c. Duruşma işlemleri modülü
d. Müzekkere modülü
e. Dosya modülü

4. Aşağıdakilerden hangisi, dosya modülü kapsamında yer 
alan ekranlardan biri değildir? 

a. Avukat kayıt/güncelleme işlemleri ekranı
b. Dosya arama ekranı
c. Talimat arama ekranı
d. Dosyanın geçici gönderilmesi ekranı
e. Hâkimin not defteri ekranı

5. Dava öncesinde (tensip zaptı gereğince), davanın görülmesi 
sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya veya mah-
keme kalemine çağrılması ya da alınan kararların bildirilmesi 
için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tevzi modülü
b. Tebligat modülü
c. Dava açılış modülü
d. Müzekkere modülü
e. Talimat modülü

6. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır? 
a. Dosya modülü
b. Talimat modülü
c. Müzekkere modülü
d. Dava açılış modülü
e. Tevzi modülü

7. Davanın görülmesi sırasındaki duruşma zaptının hazır-
lanması, duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması, 
keşif işlemleri, bilirkişi işlemleri, gün verilmesi işlemleri gibi 
faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsa-
yan modül aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Dava açılış modülü
b. Duruşma işlemleri modülü
c. Tevzi modülü
d. Dosya modülü
e. Talimat modülü

8. Aşağıdakilerden hangisi, duruşma işlemleri modülünün 
alt modüllerinden biri değildir? 

a. Dosya işlemleri alt modülü
b. Reddi hâkim alt modülü
c. Keşif alt modülü
d. Bilirkişi alt modülü
e. İşlemden kaldırma alt modülü
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9. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır? 
a. Tevzi modülü
b. Dosya modülü
c. Duruşma işlemleri modülü
d. Talimat modülü
e. Müzekkere modülü

10. Aşağıdakilerden hangisi, talimat modülü kapsamında 
yer alan ekranlardan biri değildir? 

a. Posta alınması işlemi ekranı
b. Talimat yazısının yazılması ekranı
c. Posta gönderilme bilgileri girişi ekranı
d. Talimat yzısının tevzi edilmesi ekranı
e. Seri dava uygulamaları ekranı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar

1. d Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. c Yanıtınız yanlış ise “Tevzi Modülü” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Dosya Modülü” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Dosya Modülü” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Tebligat Modülü” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Dava Açılış Modülü” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Duruşma İşlemleri Modülü” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Duruşma İşlemleri Modülü” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Duruşma İşlemleri Modülü” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Talimat Modülü” başlıklı konu-
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (2007), Görevde 
Yükselme Notları, Ankara.

Ankara Barosu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı (2007), Ulusal Yargı Ağı Projesi, Genişletilmiş 
6. Basım, Ankara: Ankara Barosu Yayınları. 

ATALAY, Ahmet Haluk (2006), Kalem Mevzuatı, Eskişehir: 
Anadolu Üniversitesi Yayınları.

KÖKSAL, A., Türkiye’nin Bilişim Toplumuna Dönüşüm Uzgö-
rüsünde Önemli Bir Adım: UYAP Ulusal Yargı Ağı Proje-
si, Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 9 
Ocak 2008.

Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü (2001), Elektronikte-
ki Gelişmeler ve Hukuk, Noterlik Hukuku Sempozyumu 
VII, Ankara: Prestij Matbaacılık. 

OĞLAKÇIOĞLU, Onur (2008), Medeni Usul Hukuku Yönün-
den Elektronik Adli İletişim: UYAP Kapsamında Davala-
rın Yürütülmesi, İzmir: Güncel Yayınevi. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Karar modülünü açıklayabilecek,
Temyiz işlemleri, değişik iş işlemleri ve tereke işlemleri modüllerinde yer alan 
bilgileri uygulayabilecek,
Vezne işlemleri ve genel işlemler modüllerinde yer alan ekranların uygulama-
larını açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Karar
•	 Ara	Karar
•	 Gerekçe
•	 Kesinleşme	Şerhi
•	 Dosya	Birleştirme
•	 Dosya	Tefrik
•	 Harç	Tahsil	Müzekkeresi
•	 Masraf
•	 Taraf

•	 Harç	
•	 Temyiz
•	 Tereke
•	 Miras
•	 Şüyuun	Giderilmesi
•	 Reddiyat
•	 İade
•	 Tahsilât
•	 Bilirkişi

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 KARAR	MODÜLÜ
•	 TEMYİZ	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 DEĞİŞİK	İŞ	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 TEREKE	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 VEZNE	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ	
•	 GENEL	İŞLEMLER	MODÜLÜ
•	 REFERANS	VERİLEN	EKRANLAR
•	 İŞ	LİSTESİNDEN	BAŞLATILAN	
EKRANLAR

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II



GİRİŞ
Hukuk Mahkemeleri İşlemleri-2 Ünitesi, 3. Ünite’nin devamı niteliğindedir. Bu Ünite’de 
karar modülü, temyiz işlemleri modülü, değişik iş işlemleri modülü, tereke işlemleri mo-
dülü, vezne işlemleri modülü ve genel işlemler modülü ile bu modüllerde yer alan ekran-
lar üzerinde durulacaktır. 

KARAR MODÜLÜ
Karar modülü, duruşma sonunda nihai karar verilmesi ile nihai karar gereklerinin gerçek-
leştirilmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Karar 
modülü aşağıda listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:

Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi 
Nihai karar bilgilerinin kaydedilmesi, duruşma sonunda verilen kararın sisteme kaydedil-
mesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması 
Gerekçeli karar evrakının hazırlanması, kararı verilen dava dosyaları için gerekçeli karar 
evrakının hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Hukuk Mahkemeleri
İşlemleri II

Şekil 4.1
Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi



Ulusal Yargı Ağı Projesi II118

Ek Karar Evrakının Hazırlanması 
Ek karar evrakının hazırlanması ekranı, karar kaydı yapılmış dosyaya ek bir karar yazıl-
ması gerektiğinde kullanılan ekrandır.

Seri Dava Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi 
Seri dava karar bilgilerinin kaydedilmesi, seri dava kararlarının sisteme kaydedilmesi, ge-
rekçeli karar evrakı hazırlanacak seri davaların seçilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Vakıf Kararlarının Tescil Edilmesi 
Vakıf kararlarının görüntülenmesi ve tescil edilmesi, vakıf davalarına bakan mahkemenin 
kesinleşmiş kararları görüntülemesi ve tescil etmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 4.3
Seri Dava Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi

Şekil 4.2
Ek Karar Evrakının Hazırlanması
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Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi 
Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi, davanın kesinleştiği bilgisinin kaydedilmesi işlemle-
rinin yapıldığı ekrandır. Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi işi temyiz sonucunun kayde-
dilmesinden sonra yapılabileceği gibi, nihai karar verilmesinden sonra zamanında temyiz 
başvurusu yapılmaması üzerine de yapılır.

Karar Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi 
Karar talep bilgilerinin kaydedilmesi, tarafların mahkemeden dilekçeyle talep ettikleri ka-
rarların kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 4.4

Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi

Şekil 4.5

Karar Talep 
Bilgilerinin 
Kaydedilmesi
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Ara Kararının Yazılması 
Ara kararının yazılması ekranı, taraflardan gelen talepler karşılık verilen kararın yazıldığı 
ekrandır.

Dosya Birleştirme Alt Modülü
Birleştirilmek üzere kapatılmış olan dosyaların birleştirilmesi işlemlerinin ve birleştirme 
nihai kararının alınmasının ardından dosyaların birleştirme sonucu kapatılması işlemle-
rinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur: Dosya birleştirme işlemi, Birleşti-
rilmek üzere dosyanın kapatılması.

Dosya Tefrik Alt Modülü
Dosya tefrik işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.

Tefrik İşleminin Yapılması: Tefrik (ayırma) işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tefrik iş-
leminin yapılması işi, tefrik ara kararının verilmesi ile sistemde yapılması gereken dosya 
ayırma işlemlerinin kayıt işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

 
Harç/Masraf Alt Modülü
Harç/masraf alt modülü, dava dosyası için yapılacak reddiyat ve tahsilât işlemleri faaliyet-
lerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Harç/masraf alt modülü 
aşağıda listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:

Şekil 4.6

Ara Kararının Yazılması
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Harç/Masraf Hesaplama 
Harç/masraf hesaplama, dava için tahsil edilmesi gereken harç ve masrafların otomasyon 
ortamında hesaplanmasını sağlayan ekrandır.

Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı 
Harç/masraf hesaplama ve tahsilâtı, vezne teşkilat olmayan birimlerde tahsil edilecek para 
miktarının hesaplanması ve tahsilâtının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır. 

Şekil 4.7

Harç/Masraf Hesaplama

Şekil 4.8

Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı
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Harç Tahsil Müzekkeresi 
Harç tahsil müzekkeresi, harç tahsil edilecek kuruma müzekkere yazılması işleminin ya-
pıldığı ekrandır.

Sarf Ücreti Hesapları 
Sarf ücreti hesapları, dava boyunca yapılan masrafların otomasyon ortamında hesaplan-
ması işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 4.9

Harç Tahsil Müzekkeresi

Şekil 4.10

Sarf Ücreti Hesapları
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Reddiyat ve İade Hesaplama 
Reddiyat ve iade hesaplama, davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kulla-
nılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilâtı
Reddiyat ve iade hesaplama/tahsilâtı, ekranı davanın açılmasından sonra vezne biriminin 
olmadığı adliyelerde paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon 
ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 4.11
Reddiyat ve İade Hesaplama

Şekil 4.12
Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilâtı
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Harç/Masraf Tahsilâtı Hesaplama İptal Ekranı
Harç/masraf tahsilâtı hesaplama iptal ekranı, birimde yanlış hesaplanan harç ya da mas-
rafların iptal edildiği ekrandır.

Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptali Ekranı 
Harç/masraf reddiyatı hesaplama iptali ekranı, ilgili dosyada yapılmış hatalı reddiyat öde-
me işleminin iptal edildiği ekrandır.

Karar Tahsilât/Reddiyat Bilgileri 
Karar Tahsilât/Reddiyat Bilgileri ekranı karar aşamasına ulaşmış dosyanın karar yazımı 
esnasında tahsilât ve reddiyat bilgilerinin görülebildiği ekrandır.

TEMYİZ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Temyiz işlemleri modülü, davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdiği 
temyiz dilekçesi ile kararın temyizi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır.

Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi 
Temyiz başvurusunun kaydedilmesi, davadaki bir tarafın bir dilekçeyle yaptığı temyiz, ka-
rar düzeltme başvurusuna ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 4.13

Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi
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Temyiz Formunun Doldurulması 
Temyiz formunun doldurulması, dava dosyası Yargıtay’a gönderilirken dosya ile ilgili bil-
gilerin yer aldığı temyiz formunun doldurulması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi 
Temyiz sonucunun kaydedilmesi, dava dosyasının temyiz/karar düzeltme/itiraz sonucu-
nun kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 4.14
Temyiz Formunun Doldurulması

Şekil 4.15
Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi
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Temyizden Vazgeçme Dilekçesinin Kaydedilmesi 
Temyizden vazgeçme dilekçesinin kaydedilmesi, temyizden vazgeçme dilekçesinin kayde-
dilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Taşra Temyiz Başvuru Bilgilerinin Kaydedilmesi 
Taşra temyiz başvuru bilgilerinin kaydedilmesi, davadaki bir tarafın bir dilekçeyle aynı 
adli yargı çevresinde olmayan bir mahkemeye temyiz karar düzeltme/süre tutum başvu-
rusuna ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 4.16

Temyizden Vazgeçme Dilekçesinin Kaydedilmesi

Şekil 4.17
Taşra Temyiz Başvuru Bilgilerinin Kaydedilmesi
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DEĞİŞİK İŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Değişik iş işlemleri modülü, davanın görülmesi sırasında kararı alınan veya farklı adli yar-
gı çevresinden gelen esasa ilişkin olmayan işlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin otomasyon 
ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Değişik iş işlemleri modülü aşağıda listesi 
verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:

Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi 
Değişik iş bilgilerinin girilmesi, tevzi biriminin kaydını yaptığı değişik iş ile ilgili ayrıntılı 
bilgilerin girilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Değişik İş Karar Kaydı 
Değişik iş karar kaydı, değişik iş talebine ilişkin verilen kararın kaydedilmesi işlemlerinin 
yapıldığı ekrandır.

Değişik İş Karar Evrakı Hazırlama 
Değişik iş karar evrakı hazırlama, değişik iş talebine ilişkin karar verildikten sonra değişik 
iş karar evrakı hazırlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

TEREKE İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Tereke işlemleri modülü, tereke davaları işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini kapsamaktadır. Tereke işlemleri modülü, aşağıda listesi verilmiş ekran-
lardan oluşmaktadır:

Tereke Tutanağının Hazırlanması 
Tereke tutanağının hazırlanması, dosyadaki ilgili taraf için tereke bilgilerinin tespitinin 
yapılarak teslim tutanağının hazırlandığı ekrandır.

Tereke İdare Memuru Ataması 
Tereke idare memuru ataması, dosyada bulunan taraflara tereke idare memuru atanması 
işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 4.18

Değişik İş Karar Kaydı
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Tereke Tespit ve Teslim Tutanağı 
Tereke tespit ve teslim tutanağı, dosyadaki ilgili taraf için tereke bilgilerinin tespitinin 
yapılarak teslim tutanağının hazırlandığı ekrandır.

Taşınmaz Mal Girişi
Taşınmaz mal girişi, dava ile ilgili taraf için dosyada bulunan taşınmaz değerlerinin giril-
diği ekrandır.
Banka Hesap Hareketleri 
Banka hesap hareketleri, terekeye ait taşınır ve taşınmaz ile ilgili satışlardan elde edilen pa-
ranın kayıtlı banka hesabındaki, para yatırma ve çekme bilgilerinin kaydedildiği ekrandır. 

Banka Hesabı Tanımlama
Banka hesabı tanımlama, para yatırma ve para çekme ile ilgili her türlü işlem için çalışılan 
banka ve hesap numaralarının sisteme kaydedildiği ekrandır. 

Miras Hesaplama 
Miras hesaplama ekranın mirasçıların paylarının hesaplandığı ekrandır.

[Miras Hesaplama] ekranı açılır “Muris Bilgileri” bloğunda bulunan “Ekle” düğmesine 
tıklanır [Muris Ekleme] ekranı açılır.

Satış İlanı Hazırlama 
Satış ilanı hazırlama ekranı dosyaya ait taşınmazların satış ilanının hazırlandığı ekrandır.

Satış ve Alıcı Bilgilerinin Girilmesi 
Satış ve alıcı bilgilerinin girilmesi ekranı, dosyada kayıtlı malların satış bilgilerinin giril-
diği ekrandır.

Şekil 4.19

Miras Hesaplama
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Şüyuun Giderilmesi 
Şüyuun giderilmesi, dosya ile ilgili gayrimenkul bilgileri için gerekli olan şüyuun gideril-
mesi kayıtlarının gerçekleştirildiği ekrandır.

VEZNE İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Vezne işlemleri modülü, davaya ait tüm harç, masraf tahsilâtı ve reddiyat işlemlerinin oto-
masyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Vezne işlemleri modülü, aşağıda 
listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:

Harç/Masraf Tahsilâtı
Dava dosyasına ait harç/masrafın belirlenerek; taraftan alınıp kaydedilmesi işleminin ya-
pıldığı ekrandır.

Şekil 4.20

Şüyuun Giderilmesi

Şekil 4.21

Vezne Tahsilât Dosya 
Arama Ekranı
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Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı 
Harç/masraf hesaplama ve tahsilâtı, vezne teşkilatı olmayan birimlerde tahsil edilecek 
para miktarının hesaplanması ve tahsilâtının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Toplu Harç Masraf Tahsilâtı 
Toplu harç masraf tahsilâtı ekranı, aynı birime ait belli bir dosya grubuna çıkartılmış olan 
harç ve masraf işlemlerinin tahsilâtının yapıldığı ekrandır.

Posta Havalesi Tahsilâtı 
Posta havalesi tahsilâtı, ilgili birimlere ait posta havale tahsilâtlarının yapıldığı ekrandır.

Reddiyat ve İade Tahsilâtı 
Reddiyat ve iade tahsilâtı; davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılma-
sı sırasında, para çıkışı işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ek-
randır. Bu ekran, vezne işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında menüden çağırılabilir.

Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilâtı 
Reddiyat ve iade hesaplama/tahsilâtı; davanın açılmasından sonra taraftan alınan parala-
rın kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği 
ekrandır.

Posta Listesi Reddiyatı 
Posta listesi reddiyatı ekranı, posta işlemlerine ait tahsilâtların kaydedildiği ekrandır.

Banka Hesabı Tanımlama 
Banka hesabı tanımlama, para yatırma ve para çekme ile ilgili her türlü işlem için çalışılan 
banka ve hesap numaralarının sisteme kaydedildiği ekrandır.

Şekil 4.22

Banka Hesabı 
Tanımlama
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Banka Hesap Hareketleri 
Banka hesap hareketleri, dosya için gerekli olan banka hesap hareketleri işlemlerinin ya-
pıldığı ekrandır.

Banka Hesapsız Para Hareketleri 
Banka hesapsız para hareketleri, ilgili birimde banka hesabına bağlı olmadan yapılan iş-
lemlerin kaydedildiği ekrandır.

Zamanaşımı Listesi 
Zamanaşımı listesi, tarafların artan harç ya da masraflarını almaması durumunda zaman 
aşımına uğramış dosya hesaplarını listeleyen ekrandır.

Vezne Kasa Kapatma 
Vezne kasa kapatma, vezne işlemlerinin gün sonunda bitmesi sonucu kasanın kapatılması 
işleminin yapıldığı ekrandır.

Harç/Masraf İptali 
Yanlış tahsil edilen harç ve masrafların iptal edildiği ekrandır.

Harç/Masraf Reddiyatı İptali 
Harç/masraf reddiyatı iptali ekranı, hatalı ödenen reddiyatların iptal edildiği ekrandır.

Şekil 4.23
Banka Hesap Hareketleri
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Ayrıntılı Kasa Raporu 
Ayrıntılı kasa raporu, belirlenen tarih aralığında ya da günlük olarak ayrıntılı vezne işlem-
leri raporunun alındığı ekrandır.

Ayrıntılı Stopaj Ödeme Listesi
Ayrıntılı stopaj ödeme listesi, ayrıntılı stopaj ödeme listesinin belirtilen tarih aralığında 
listelendiği ekrandır.

Tahsilât/Reddiyat Özet Raporu
Tahsilât/reddiyat özet raporu ekranı, tahsilât reddiyat özetinin belirtilen tarih aralığında 
listelendiği ekrandır.

Menüden ilgili ekran tıklandığında rapor parametreleri ekranı açılır. Bu ekranda 
“Tahsilât Reddiyat Makbuz Özeti” bloğunda bulunan ilk tarih ve son tarih liste düğmelerin-
den ilgili tarihler seçilir ya da girilir.

GENEL İŞLEMLER MODÜLÜ
Genel işlemler modülü, hukuk mahkemeleri faaliyetleri kapsamında, tek bir modüle bağlı 
olmayıp birden fazla modül kapsamında kullanılan işlemlerin faaliyetlerinin otomasyon 
ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Genel İşlemler modülü aşağıda listesi veril-
miş ekranlardan oluşmaktadır:

Yeni Görev Ataması 
Yeni görev ataması ekranı, ilgili birimde görevli herhangi bir personelin bir dosya ile ilgili 
yeni görevlendirme kaydı yapılmaktadır.

Şablon Özelleştirme İşlemleri 
Şablon özelleştirme işlemleri ekranı, hukuk mahkemeleri alt sisteminde kayıtlı olan Şab-
lon türlerini kendi isteğimize göre özelleştirebileceğimiz ekrandır.

Şekil 4.24

Rapor Parametreleri
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Sıra No Güncelleme
Sıra no güncelleme ekranı, ilgili birime ait defter numaralarının listelendiği ekrandır.

Kelime İşlemci
Hukuk mahkemeleri alt sistemi içerisinde düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem dışın-
da kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüdür.

Kelime İşlemci ekranına tıklanınca sistem boş doküman editörü açar.

Açılan editörde bir word belgesinde yapabilen her türlü işlem yapılabilir. Metin yazıldıktan 
sonra “Dosya” menüsünden “Uyapa Kaydet” tıklanır. Yazılan metin sisteme kaydedilmiş olur.

Şekil 4.25
Sıra No Güncelleme

Şekil 4.26
Doküman Editörü
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Hâkim Görevlendirme/Değiştirme İşlemleri 
Hâkim görevlendirme/değiştirme işlemleri ekranı, dosya bazında tahkikat hâkim ve üye-
lerin atandığı ya da atanmış personelin değiştirildiği ekrandır.

Sertifika İşlemleri Alt Modülü
Sertifika işlemleri sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları 
kapsamaktadır.

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 uy-
gulama anahtarlarını başka bir sisteme taşımak için dışarı verilebilir veya daha önceden dı-
şarı vermiş olunan anahtarları bu sistemde de kullanabilmek için anahtarlar içeri alınabilir.

Sistemde yüklü bulunan uygulama anahtarınızı başka bir sisteme taşımak için “Anah-
tarı Ver” düğmesine tıklanır. Daha önceden dışarı vermiş olduğunuz anahtarınızı bu 
sistemde kullanabilme için “Anahtarı Al” düğmesine tıklanır. “X” düğmesine tıklanarak 
[Anahtar Aktarım Ekranı] ekrandan çıkılır.

Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı
Başkaları için dosya şifreleme ekranı, hukuk mahkemeleri alt sistemine kayıtlı herhangi 
bir dosya için, kullanıcı yetkisi çerçevesinde dosyanın başka kullanıcılar tarafından işlem 
görmesini engellemek amacıyla dosyayı seçerek şifre koyabilen ekrandır.

Şekil 4.27

Hâkim Görevlendirme/Değiştirme İşlemleri
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İmza Doğrulama Ekranı
Hukuk mahkemeleri alt sisteminde “e-imza” kanunu çıktıktan ve dosya imzalandıktan 
sonra imza doğrulama için kullanılacak ekrandır.

Tanımlama İşlemleri Alt Modülü
Tanımlama işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.

Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama 
Kodlu alan içerikleri tanımlama, menüde yer alan alt sistemlerinden herhangi birinin se-
çimi yapılarak evrak gizlilik derecesi bilgileri ve evrak nevi bilgileri gibi kod türlerinin 
görülmesi veya yeni kod türleri eklemek için kullanılan ekrandır.

Tevzi Kriterleri Girişi 
Tevzi kriterleri girişi, sistemin tevzi yaparken referans aldığı kriterlerin girilmesi işlemle-
rini kapsayan ekrandır.

Şekil 4.28
İmza Doğrulama 
Ekranı

Dosya
Seç

Şekil 4.29
Tevzi Kriterleri Girişi
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İcra Mahkemelerinin Görevli Oldukları İcra Dairelerinin Girişi 
İcra mahkemelerinin görevli oldukları icra dairelerinin girişi; icra mahkemelerinin görev-
li oldukları icra dairelerini belirleme işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Dava Türlerinin Kaydedilmesi 
Dava türlerinin kaydedilmesi, sistemde kayıtlı olan dava türü kodlarının sorgulanması, 
dava türü bilgilerinin listelenmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 4.30

İcra Mahkemelerinin Görevli Oldukları İcra Dairelerinin Girişi

Şekil 4.31

Dava Türlerinin Kaydedilmesi
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Harç Uygulama Bilgilerinin Kaydedilmesi
Harç uygulama bilgilerinin kaydedilmesi, dönemsel olarak değişen harç uygulama oran-
larının, katsayı bilgilerinin kaydedildiği, güncellendiği ekrandır.

Ara Karar/Tensip Girişi 
Ara karar/tensip girişi, ara karar/tensip görev listesine yeni kayıt eklenmesi işleminin ya-
pıldığı ekrandır.

Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma 
Standart ara karar/tensip oluşturma, ara karar/tensip görev listesine ara karar/tensip ka-
rarlarından yeni görev eklenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Program Yönetim Parametrelerinin Kaydedilmesi 
Program yönetim parametrelerinin kaydedilmesi, dış birime verilen bir dosyanın duruş-
ma gününden kaç gün önce geleceği bilgisini güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 4.32

Ara Karar/Tensip 
Girişi

Şekil 4.33

Program Yönetim 
Parametrelerinin 
Kaydedilmesi
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Harçtan Muaf Kurumların Belirlenmesi 
Harçtan muaf kurumların belirlenmesi, kurumların harçtan muafiyet bilgisini tanımlama 
işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Yazıcıların Tanımlanması 
Yazıcıların tanımlanması ekranı sistemde belli evrakların tanımlı başka bir yazıcıdan çık-
tısı alınmak istenir ise tanımlama işleminin yapıldığı ekrandır.
Dış Kurum Ekleme/Güncelleme
Sisteme dış kurum eklemek ya da var olan dış kurum bilgilerini güncellemek için kulla-
nılan ekrandır.

Dış Kurum Tipleri 
Sistemde kayıtlı olan dış kurum tiplerini görüntülemek ve sorgulamak için kullanılan ekrandır.

REFERANS VERİLEN EKRANLAR
Kullanıcının bağlı bulunduğu alt sistemde mevcut olan tüm modül, alt modül ve bunlara 
bağlı ekranlarda sürekli olarak kullanılan ekranlar listesidir.

Dağıtım Listesi
Dağıtım Listesi ekranı, dosya ile ilgili yazışmalarda hazırlanan belgelerin gideceği yeri 
belirlemek için kullanılan ekrandır.

Şekil 4.34

Dış Kurum Ekleme/
Güncelleme



4. Ünite - Hukuk Mahkemeleri İşlemleri II 139

Dosya İlgili Kişi Listesi
Dosya ilgili kişi listesi ekranı, dosya içi yazışmalarda ve taraflarla ilgili alınan kararlarda, 
dosya taraflarının, yapılan işlemlerle ilişkisinin kurulduğu ekrandır.

Birim/Dış Kurum Seçme Ekranı
Birim/dış kurum seçme ekranından evrakların hangi birime gönderileceği tespit edilir. 
Aynı zamanda bu ekran Adalet Bakanlığı’na bağlı tüm birimlerin görüntülendiği ekrandır.

Şekil 4.35

Dosya İlgili Kişi Listesi

Şekil 4.36
Birim/Dış Kurum Seçme Ekranı
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Evrak Ek Listesi
Evrak ek listesi ekranı dosyaya yeni bir evrak eklenmek istendiğinde kullanılır. ayrıca bu 
ekran, daha önce scanner (tarama cihazı) ile taranarak sisteme katılan evrak eklerinin de 
görüntülendiği ekrandır.

Evrak Arama
Evrak arama ekranı dosya içindeki bir evraka ulaşılmak istendiği zaman kullanılır (Ör-
neğin, tebligat sonucu kaydedilirken ya da sisteme evrak eklenirken). Ayrıca evrak arama 
ekranı, sistemde kayıtlı gelen ve giden evrakların arandığı ekrandır.

Dış Kurum Arama Ekranı
Dış kurum arama ekranı, adli sistem içinde yapılan yazışmalarda, evrakların kurumlara 
gönderilmesi gerektiğinde kullanılan, evrakın gideceği kurumun sorgulandığı ve seçil-
diği ekrandır.

Şekil 4.37

Evrak Ek Listesi

Şekil 4.38

Evrak Arama
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Safahat Bilgileri
Safahat bilgileri ekranı, dosyada yapılan tüm işlemlerin kim tarafından hangi tarihte 
yapıldığının, yapılan işlemin ne olduğunun görüntülendiği, dosya ile ilgili bilgi alma 
ekranıdır.

Dosya Evrak Listesi
Dosya evrak listesi ekranı dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılır. Ekran-
da dosya içinde yapılacak işlemin hangi evraka istinaden yapıldığı belirlenir. Aynı zaman-
da bu ekran, dosyada scanner (tarama cihazı) ile sisteme katılan bütün evrakların görün-
tülendiği ekrandır.

İş Adımı Tanımlama
İş adımı tanımlama ekranı, yapılan işlemlerde ya da hazırlanan evraklarda işlemi ya da 
evrakı onaylayacak kullanıcıları belirlemek için kullanılan ekrandır.

Şekil 4.39

Safahat Bilgileri

Şekil 4.40

İş Adımı Tanımlama
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Kurum Arama Bilgileri
Kurum arama bilgileri ekranı, sistemde kayıtlı olan bir kuruma ulaşılmak istendiğinde 
kullanılan bir sorgu ekranıdır.

Evrak Detay Bilgileri
Sistemde kayıtlı olan evrakın detay bilgilerini kaydetmemizi sağlayan ekrandır.

Evrak Görüntüleme
Evrak görüntüleme ekranı, dosyada kayıtlı olan evrakların görüntüsüne ulaşılmak isten-
diğinde kullanılan bir ekranıdır.

Dosya Ayrıntı Bilgileri
Dosya ayrıntı bilgileri; dava dosyası ile ilgili tüm ayrıntılı bilgilere ulaşıldığı ekrandır. Ay-
rıca, dava dosyasında bulunması gereken tüm bilgilerin görüntülendiği, tarafların dosya-
daki durumunun izlendiği ve dosyada bulunan evrakların listelendiği ekrandır.

Standart Harç Masraf Seçme
Standart H/M türü liste düğmesinden seçim yapıldığında “Standart Harç/Masraflar” 
bloğunda bulunan tabloda görüntülenen harç/masraf isimleri “Ekle/Çıkar” sütunundaki 
onay kutuları işaretlenerek dosyaya dahil edilir veya dosyadan çıkartılabilir.

Bilirkişi Masrafları
Bilirkişi ayniyat düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Atama Nedeni” zorunlu 
liste düğmesinden seçim yapıldığında bilgiler tabloda görüntülenir. Miktarı (TL) metin 
alanına miktar bilgisi girilir.

Şekil 4.41

Standart Harç Masraf 
Seçme

Şekil 4.42

Bilirkişi Masrafları
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Keşif Masrafları
Keşif masrafları düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Keşif Nedeni” zorunlu 
liste düğmesi ile keşif nedeni seçilir. Ekran üzerinde bulunan tabloda keşif yapacak kişi ve 
ünvan bilgileri görüntülenir. “Keşif Avansı (TL)” metin alanında tutar bilgisi görüntülenir.

Teminat Girişi
“Teminat“ düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Teminat Girişi” bloğunda bu-
lunan metin alanındaki teminat bilgisi için “Miktarı (TL)” metin alanına tutar bilgisi gi-
rilerek güncelleme yapılabilir ve “Ekle” düğmesine basılarak “Türü”, “Tutarı” bilgilerinin 
bulunduğu alana aktarılır.

Harç Seçme
Harç ekle düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Harç Bilgileri” bloğunda bulu-
nan metin alanındaki harç isimleri için “Adedi” metin alanına adet bilgisi girilerek gün-
celleme yapılabilir ve “Ekle” düğmesine basılarak “Adet”, “Türü” bilgilerinin bulunduğu 
alana aktarılır.

Tebligat Arama
Tebligat arama işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 4.43

Keşif Masrafları

Şekil 4.44

Tebligat Arama
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Dosya Taraf Kaydetme/Güncelleme/Görüntüleme İşlemleri 
Dosya taraf kaydetme/güncelleme/görüntüleme işlemleri ekranında sisteme ve üzerinde 
işlem yapılan dosyaya taraf kaydedilir. Aynı zamanda bu ekran taraflarla ilgili gerekli gün-
cellemelerin yapıldığı ve kayıtlı bütün bilgilerin görüntülendiği ekrandır.

Tahsilât İşlemleri
Tahsilât işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 4.45

Dosya Taraf Kaydetme/Güncelleme/Görüntüleme İşlemleri

Şekil 4.46

Tahsilât İşlemleri
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Tahsilât Reddiyat Ayrıntı Paneli
Tahsilât reddiyat bilgileri düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki tabloda dosyaya 
ait tahsilât işlemlerinin tarihi ve tutarı (TL) ve reddiyat işlemlerinin tarihi ve tutarı (TL) 
bilgileri tablolar üzerinde görüntülenir. Tablodaki değerlerin toplamları Toplam (TL) me-
tin alanına sistem tarafından otomatik olarak aktarılmıştır.

Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi 
Vekâletnamesiz vekil kaydetme işleminin yapıldığı ekrandır.

Taraf İşlemleri 
Taraf işlemleri ekranı ile ilgili tarafa ait bilgiler görüntülenir. Herhangi bir bilgi girişi yapı-
lamaz. “Kimlik Ana Bilgileri”, “Nüfus Bilgileri”, “Kayıtlı Adres Bilgileri”, “Ehliyet Bilgileri” 
ve ”Diğer Bilgiler” seçmelerine tıklanarak ilgili tarafın bilgileri görüntülenir.

İŞ LİSTESİNDEN BAŞLATILAN EKRANLAR
İş listesinden başlatılan ekranlar, menüde olmayan, işin akışına göre, sistem tarafından 
kullanıcının iş listesine otomatik olarak düşen ve “Başlat” düğmesine tıklanarak açılan 
ekranları kapsamaktadır.

Şekil 4.47

Taraf İşlemleri
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Giden Evrak Onay Sonrası İşlemleri 
Hukuk mahkemeleri alt sisteminde hazırlanan evraklar tüm onaylama işlemleri tamam-
landıktan sonra evrakı hazırlayan kullanıcının iş listesine onay sonrası düştüğü ekrandır.

Giden Evrak Onay İşlemleri 
Hukuk mahkemeleri alt sisteminde hazırlanan evraklarının onay işleminin yapıldığı ek-
randır.

Şekil 4.48

Giden Evrak Onay 
Sonrası İşlemleri

Şekil 4.49

Giden Evrak Onay 
İşlemleri



4. Ünite - Hukuk Mahkemeleri İşlemleri II 147

Özet

Karar modülünü açıklayabilmek.
Karar modülü, duruşma sonunda nihai karar verilme-
si ile nihai karar gereklerinin gerçekleştirilmesi faa-
liyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır. Karar modülü şu alt modül ve ekran-
lardan oluşmaktadır: Nihai karar bilgilerinin kayde-
dilmesi, Gerekçeli karar evrakının hazırlanması, Ek 
karar evrakının hazırlanması, Vakıf kararlarının gö-
rüntülenmesi ve tescil edilmesi, Kesinleşme şerhinin 
kaydedilmesi, Karar talep bilgilerinin kaydedilmesi, 
Ara kararının yazılması, Dosya birleştirme alt modü-
lü, Dosya tefrik alt modülü ve ekranları.

Temyiz işlemleri, değişik iş işlemleri ve tereke işlemleri 
modüllerinde yer alan bilgileri uygulayabilmek.
Temyiz işlemleri modülü, davada nihai karar verildik-
ten sonra taraflardan birinin verdiği temyiz dilekçesi 
ile kararın temyizi işlemlerinin otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini kapsamaktadır.

 Değişik iş işlemleri modülü, davanın görülmesi sıra-
sında kararı alınan veya farklı adli yargı çevresinden 
gelen esasa ilişkin olmayan işlerde gerçekleştirilen 
faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır.

 Tereke işlemleri modülü, tereke davaları işlemleri fa-
aliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır.

Vezne işlemleri ve genel işlemler modüllerinde yer alan 
ekranların uygulamalarını açıklayabilmek.
Vezne işlemleri modülü, davaya ait tüm harç, masraf 
tahsilâtı ve reddiyat işlemlerinin otomasyon ortamın-
da gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

 Genel işlemler modülü, hukuk mahkemeleri faaliyet-
leri kapsamında, tek bir modüle bağlı olmayıp birden 
fazla modül kapsamında kullanılan işlemlerin faa-
liyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Duruşma sonunda nihai karar verilmesi ile nihai karar 
gereklerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin otomasyon or-
tamında gerçekleştirimini kapsayan modül aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a. Temyiz işlemleri modülü
b. Karar modülü
c. Genel işlemler modülü
d. Değişik iş işlemler modülü
e. Vezne işlemleri modülü

2. Aşağıdaki alt modüllerden hangisi karar modülüne ait 
bir alt modüldür? 

a. Dosya reddiyat alt modülü
b. Dosya iade alt modülü
c. Dosya tensip alt modülü
d. Dosya temyiz alt modülü
e. Dosya tefrik alt modülü

3. Aşağıdakilerden hangisi, temyiz işlemleri modülü kapsa-
mında yer alan ekranlardan biri değildir?  

a. Karar talep bilgilerinin kaydedilmesi ekranı
b. Temyiz başvurusunun kaydedilmesi ekranı
c. Temyiz formunun doldurulması ekranı
d. Taşra temyiz başvuru bilgilerinin kaydedilmesi ekranı
e. Temyiz sonucunun kaydedilmesi ekranı

4. Davanın görülmesi sırasında kararı alınan veya farklı 
adli yargı çevresinden gelen esasa ilişkin olmayan işlerde ger-
çekleştirilen faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleşti-
rimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Genel işlemler modülü
b. Karar modülü
c. Değişik iş işlemleri modülü
d. Tereke işlemleri modülü
e. Vezne işlemleri modülü

5. Aşağıdaki ekranlardan hangisi tereke işlemleri modülü-
ne ait bir ekrandır?

a. Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi ekranı
b. Harç/masraf hesaplama ekranı
c. Değişik iş karar kaydı ekranı
d. Şüyuun giderilmesi ekranı  
e. Ayrıntılı kasa raporu ekranı

6. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır?
a. Vezne işlemleri modülü
b. Tereke işlemleri modülü
c. Değişik iş işlemleri modülü
d. Genel işlemler modülü
e. Temyiz işlemleri modülü

7. Aşağıdakilerden hangisi, vezne işlemleri modülünün ek-
ranlarından biri değildir?  

a. Harç/masraf hesaplama ekranı
b. Harç/masraf tahsilat ekranı
c. Banka hesabı tanımlama ekranı
d. Zamanaşımı listesi ekranı
e. Vezne kasa kapatma ekranı

8. Aşağıdakilerden hangisi, genel işlemler modülü kapsa-
mında yer alan ekranlardan biri değildir?  

a. Sıra no güncelleme ekranı
b. Anahtar aktarım ekranı
c. Tevzi kriterleri girişi ekranı
d. Dış kurum ekleme/güncelleme ekranı
e. Giden evrak onay işlemleri ekranı
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9. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır?
a. Karar modülü
b. Temyiz işlemleri modülü
c. Genel işlemler modülü
d. Tereke işlemleri modülü
e. Değişik iş işlemleri modülü

10. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır?
a. Tereke işlemleri modülü
b. Temyiz işlemleri modülü
c. Değişik iş işlemleri modülü
d. Karar modülü
e. Vezne işlemleri modülü
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar

1. b Yanıtınız yanlış ise “Karar Modülü” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise  “Karar Modülü” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Temyiz İşlemleri Modülü” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Değişik İş İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Tereke İşlemleri Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Tereke İşlemleri Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Vezne İşlemleri Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Genel İşlemler Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Genel İşlemler Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise “Karar Modülü” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.
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Yükselme Notları, Ankara.
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6. Basım, Ankara: Ankara Barosu Yayınları. 

Atalay, Ahmet Haluk (2006), Kalem Mevzuatı, Eskişehir: 
Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Köksal, A., Türkiye’nin Bilişim Toplumuna Dönüşüm Uzgörü-
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Dosya açılış işlemleri modülünü sıralayabilecek,
Dosya işlem modülünde yer alan bilgileri uygulayabilecek,
Harç ve kasa işlemleri, mal ve rehin işlemleri modüllerinde yer alan ekranların 
uygulamalarını açıklayabilecek, 
Haciz işlemleri modülünde yer alan ekranları açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Takip	Talebi
•	 Çek
•	 Poliçe
•	 Kontrat
•	 Senet
•	 Alacak
•	 İlam	
•	 Vekâletname
•	 Tebliğ
•	 Tebligat
•	 Tensip
•	 Teminat
•	 Teminat	Mektubu

•	 İcra	Dairesi
•	 İcra	Müdürlüğü
•	 Aciz	Belgesi
•	 Mehil	Vesikası
•	 Kefil
•	 Temlik
•	 Harç
•	 Tahsilat
•	 Rehin
•	 Haciz
•	 İstihkak	İddiası
•	 Yed-i	Emin

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 DOSYA	AÇILIŞ	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 DOSYA	İŞLEM	MODÜLÜ
•	 HARÇ	VE	KASA	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 MAL	MODÜLÜ
•	 REHİN	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 HACİZ	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II



GİRİŞ
İcra ve iflas işlemleri, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile diğer kanun ve 
düzenlemelerde yer alan hükümlere göre, icra ve iflas takiplerine ilişkin yetkili mahkeme ve 
makamlar nezdinde yapılan işlemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Ünite’de, dosya açılış 
işlemleri modülü, dosya işlem modülü, harç ve kasa işlemleri modülü, mal ve rehin işlemleri 
modülü, haciz işlemleri modülü ile bu modüllerde yer alan ekranlar üzerinde durulacaktır.

DOSYA AÇILIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Dosya açılış işlemleri modülü, takip talebinin gelmesi ile dosyaya ait olan bilgilerin sisteme 
kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Takip Talebinde Bulunan Avukat ve Şahıs Tevzi Ön Bilgileri ve
Kontrolü
Takip talebinde bulunan avukat ve şahıs tevzi ön bilgileri ve kontrolü ekranı, dosya açıl-
ması işlemi öncesi, avukatların çalıştıkları icra dairelerinin ve kotalarının kontrol edildiği 
ekrandır. Bu ekranda ilgili dosyaların icra dairesine tevzi işlemi gerçekleşir.

İcra ve İflas İşlemleri I

Şekil 5.1

Takip Talebinde Bulunan Avukat ve Şahıs Tevzi Ön Bilgileri ve Kontrolü
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Takip Talebinde Bulunan Avukat ve Şahıs Tevzi Ön Bilgileri ve 
Kontrolü (Kota Kontrolsüz) 
Takip talebinde bulunan avukat ve şahıs tevzi önbilgileri ve kontrolü ekranı, dosya açılma-
sı işlemi öncesi, ilgili dosyaların icra dairesine tevzi işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Tevzi Biriminden Gelen Dosya Sorgulama 
Tevzi biriminden gelen dosya sorgulama ekranı, ilgili icra dairesine tevzi edilen takip ta-
lebi evraklarının sorgulandığı ve dosya açılışına ilişkin işlemin gerçekleştirildiği ekrandır.

Dosya Sorgulama ve Açma İşlemleri Alt Modülü
Dosya sorgulama ve açma işlemleri alt modülü, takip talebinin gelmesi ile dosyaya ait olan 
bilgilerin sisteme kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlar-
dan oluşmaktadır.

Çek Bilgisinin Girilmesi 
Çek bilgisinin girilmesi ekranı, sistemde mevcut olan takip talebinde belirtilen çek bilgile-
rinin sisteme kaydedilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Şekil 5.2

Tevzi Biriminden 
Gelen Dosya 
Sorgulama

Şekil 5.3
Çek Bilgisinin Girilmesi
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Poliçe Bilgisi Girilmesi 
Poliçe bilgisi girilmesi ekranı, sistemde mevcut olan takip talebinin alacak olan poliçe 
bilgilerinin sisteme kaydedilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Kontrat Bilgisinin Girilmesi 
Kontrat bilgisinin girilmesi ekranı, sistemde mevcut olan takip talebinde belirtilen kontrat 
bilgilerinin sisteme kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Senet Bilgisinin Girilmesi
Senet bilgisinin girilmesi ekranı, icra işlemlerinin başlaması için veya işlemler sırasında 
tarafların getirdiği senede ait tanımlayıcı bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ek-
randır.

Diğer Alacak Bilgileri Girişi 
Diğer alacak bilgileri girişi ekranı, icra işlemleri sırasında alacaklı tarafından alacak kalemi 
olarak getirilen bilgilerin (belirli bir ekrandan sisteme bilgi girişi yapılamayan alacak kalem-
lerinin yani çek, senet, kontrat haricinde) sisteme kaydedilme işlemlerini yapan ekrandır.

Şekil 5.4

Senet Ekleme

Şekil 5.5

Diğer Alacak Ekleme
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İlam Bilgisinin Girilmesi
İlam bilgisinin girilmesi ekranı, bir mahkeme ilamına istinaden açılmış olan takip talebin-
deki ilam ve alacak kalemi bilgilerinin sisteme kaydedilmesini sağlayan ekrandır.

Takip Talebi Detay Bilgileri Güncelleme İşlemleri Alt Modülü
Takip talebi detay bilgileri güncelleme işlemleri alt modülü, takip talebinin gelmesi ile 
dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesinden sonra bilgilerin değiştirilmesini ve 
güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Çek ve Alacak Kalemi Güncelleme 
Çek ve alacak kalemi güncelleme ekranı; dosyada kayıtlı bulunan çek ve alacak kalemi 
bilgilerinin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır. Bu ekranda 
işlem yapılabilmesi için dosyanın ilamsız takiple açılması gerekir. Ayrıca dosyanın sisteme 
daha önceden kaydedilmiş çek bilgisi ve alacak kalemi bilgilerinin de olması gereklidir.

Senet ve Alacak Kalemi Güncelleme
Senet ve alacak kalemi güncelleme ekranı, dosyada kayıtlı bulunan senet ve alacak kalemi 
bilgilerinin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır. Bu ekranda 
işlem yapılabilmesi için dosya ile ilgili senet ve alacak kalemi bilgilerinin sistemde kayıtlı 
olması gerekmektedir.

Poliçe ve Alacak Kalemi Güncelleme
Poliçe ve alacak kalemi güncelleme ekranı; dosyada kayıtlı bulunan poliçe ve alacak ka-
lemi bilgilerinin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır. Bu ek-
randa işlem yapılabilmesi için dosya ile ilgili poliçe ve alacak kalemi bilgilerinin sistemde 
kayıtlı olması gerekmektedir.

Şekil 5.6

İlam Kaydı

Şekil 5.7

Çek Bilgisi Güncelleme
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Kontrat ve Alacak Kalemi Güncelleme
Kontrat ve alacak kalemi güncelleme ekranı; dosyada kayıtlı bulunan kontrat ve alacak 
kalemi bilgilerinin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır. Bu 
ekranda işlem yapılabilmesi için dosya ile ilgili kontrat ve alacak kalemi bilgilerinin sis-
temde kayıtlı olması gerekmektedir.

Diğer Alacak ve Alacak Kalemi Güncelleme 
Diğer alacak ve alacak kalemi güncelleme ekranı; dosyada kayıtlı bulunan diğer alacak 
ve alacak kalemi bilgilerinin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ek-
randır. Bu ekranda işlem yapılabilmesi için dosya ile ilgili diğer alacak ve alacak kalemi 
bilgilerinin sistemde kayıtlı olması gerekmektedir.

İlam Bilgisinin Güncellenmesi
İlam bilgisinin güncellenmesi ekranı; dosyada kayıtlı bulunan ilam ve alacak kalemi bilgi-
lerinin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır. Bu ekranda işlem 
yapılabilmesi için dosya ile ilgili ilam ve alacak kalemi bilgilerinin sistemde kayıtlı olması 
gerekmektedir.

Vekil İşlemleri Alt Modülü
Vekil işlemleri alt modülü, vekil bilgilerinin değiştirilmesini ve güncellenmesini kapsayan 
işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Vekâletnamesi Sisteme Daha Sonra Kaydedilecek Tarafa Vekil Kaydedilmesi
Vekâletnamesi sisteme daha sonra kaydedilecek tarafa vekil kaydedilmesi ekranı, takip 
talebinin açılması sırasında veya işlemler başlatıldıktan sonra dosya taraflarının atamış 
oldukları vekillerin sisteme kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Vekâletname Sisteme Kaydedildikten Sonra Tarafa Vekil Kaydedilmesi
Vekâletname sisteme kaydedildikten sonra tarafa vekil kaydedilmesi ekranı, takip talebi-
nin açılması sırasında veya işlemler başlatıldıktan sonra dosya taraflarının atamış olduk-
ları vekillerin sisteme kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme 
Vekil adres bilgisi ekleme güncelleme ekranı, işlemler başlatıldıktan sonra dosya tarafla-
rının atamış oldukları vekillerin sisteme kaydedilmeden önce adres bilgisi işlemlerinin 
yapıldığı ekrandır.

Şekil 5.8

Kontrat ve Alacak 
Kalemi Güncelleme
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Hatalı Kaydedilen Vekilin Silinmesi
Hatalı kaydedilen vekilin silinmesi ekranı, dosyayla ilişkilendirilmiş olan vekilin silinme 
işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Alacak Kalemi Güncelleme 
Alacak kalemi güncelleme ekranı, dosyaya ait olan alacak kalemi bilgilerinin değiştirilme-
sini ve güncellenmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Tebliğ Edilecek Evrakların Hazırlanması 
Tebliğ edilecek evrakların hazırlanması ekranı, açılan takip dosyasında icra dairesi tara-
fından borçluya gönderilmek üzere ödeme/icra emri evraklarının hazırlandığı ekrandır.

Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması 
Tebligat zarf/davetiye hazırlanması ekranı, dosya tarafları veya ilgili kuruluşlar için gere-
ken durumlarda yapılması öngörülen tebligat işlemleri bilgilerinin kaydedilmesi ve tebli-
gat zarfının/davetiyenin hazırlanması işleminin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Şekil 5.9

Alacak Kalemi 
Güncelleme

Şekil 5.10

Tebligat Zarf/Davetiye 
Hazırlanması
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Eski Dosya Girişi
Eski dosya girişi ekranı, sistem işletime geçmeden önce açılmış dosyalara ait bilgileri sis-
teme aktarmak için kullanılan ekrandır.

Dosya Tevzi Ön Bilgilerinin Girilmesi ve Dosya Tevzi İşleminin Yapılması 
Dosya tevzi ön bilgilerinin girilmesi ve dosya tevzi işleminin yapılması ekranı, İcra tevzi 
birimlerine gelen talimat, şahıs, kurum ve avukata ait dosyaların ilgili icra dairelerine tevzi 
edilmesini sağlayan ekrandır.

E-Ortamda Gelen Takip Taleplerinin Kaydedilmesi ve Tevzi İşlemleri 
E-ortamda gelen takip taleplerinin sisteme kaydedilmesi ve tevzi işlemleri ekranı, avu-
katların bürolarında hazırladıkları takipleri icra dairelerine tevzi işlemi için kullanılan 
ekrandır.

DOSYA İŞLEM MODÜLÜ
Dosya işlem modülü, takip talebinin gelmesi ile dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kayde-
dilmesinden sonra yapılan genel işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluş-
maktadır.

Detaylı Dosya Arama 
Detaylı dosya arama ekranında icra dairesinde kayıtlı bütün dosyaların listesine ulaşmak 
mümkündür. Aynı zamanda detaylı dosya arama ekranı sistemde kayıtlı olan bir dosyaya 
ulaşılmak istenildiğinde kullanılan ekrandır.

Şekil 5.11

Detaylı Dosya Arama
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Tensip Talebi ve Karar Bilgi Girişi 
Tensip talebi ve karar bilgi girişi ekranı, icra dairelerince yapılan işlemlere ilişkin kaydı tu-
tulan ve tensip zaptına işlenen bilgilerin kullanıcıya görüntülenmesi ve sistem tarafından 
kaydedilmesi mümkün olmayan, kullanıcı tarafından girilmesi gereken bilgilerin sisteme 
aktarılması işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Taraf Bilgilerinin Güncellenmesi 
Taraf bilgilerinin güncellenmesi ekranı, daha önceden dosyaya kaydedilen bir tarafla ilgili 
bilgilerin değiştirilmesi gerektiğinde kullanılan ekrandır.

Tebliğ Edilen Evraklar ile İlgili İtiraz Bilgilerinin Girilmesi 
Tebliğ edilen evraklar ile ilgili itiraz bilgilerinin girilmesi ekranı, taraflara verilen veya 
gönderilmiş olan bazı belgelere yapılan itiraz bilgilerinin sisteme kaydedilmesi işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Tebliğ Edilen Evraklara Yapılan İtirazların Karar Bilgilerinin Girilmesi 
Tebliğ edilen evraklara yapılan itirazların karar bilgilerinin girilmesi ekranı, dosyada ka-
yıtlı tarafların yapmış olduğu itirazın karar bilgilerinin sisteme kaydedilmesi işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Genel Dosya İşlemleri Alt Modülü
Genel dosya işlemleri alt modülü, icra işlemleri sürecinde dosyanın durdurulması, dos-
yanın kapatılması ve dosyanın yenilenmesi bilgilerinin sisteme kaydedilmesini kapsayan 
işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Şekil 5.12

Tensip Talebi ve Karar 
Bilgi Girişi
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İcra Dosyası Kapatma
İcra dosyası kapatma ekranı, icra işlemlerinin herhangi bir aşamasında dosyanın kapa-
tılmasına ilişkin işlemleri kapsayan ekrandır. Dosyada yapılması gereken bir reddiyatın 
kalmaması veya zamanaşımının olması ön koşuldur.

Dosyanın Durum Bilgilerinin Güncellenmesi 
Dosyanın durum bilgilerinin güncellenmesi ekranı, icra işlemleri sırasında tarafların baş-
vurması veya mahkemenin ilamı sonucunda dosyanın devam/durdur gibi durum bilgisi-
nin girildiği ekrandır.

Şekil 5.13

İcra Dosyası Kapatma

Şekil 5.14

Dosyanın Durum 
Bilgilerinin 
Güncellenmesi
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Dosyanın Yenilenmesi
Dosyanın yenilenmesi ekranı, icra işlemleri sırasında zaman aşımından dolayı askıya alı-
nan dosyaların alacaklının talebi üzerine yeni esas numarası verilerek yenilenmesi işlemi-
nin yapıldığı ekrandır.

İlamın İnfaz Bilgilerinin Girilmesi 
İlamın infaz bilgilerinin girilmesi ekranı, takibe konu olan ilamın icra edilmesinden sonra 
infaz bilgilerinin girildiği ve belge düzenlendiği ekrandır.

Şekil 5.15

Dosyanın Yenilenmesi

Şekil 5.16

İlamın İnfaz 
Bilgilerinin Girilmesi
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Dosya Tefrik İşlemleri 
Dosya tefrik işlemleri ekranı, açılmış olan icra dosyasının iş bölümü gereğince yada ilgili 
durumlarda ilgili kısmının ayrılarak ilgili icra dairesine gönderildiği ekrandır.

Teminat İşlemleri Alt Modülü
Teminat işlemleri alt modülü, icra dairelerinde çeşitli işlemler için verilen teminatların 
bilgilerinin sisteme girilmesi, incelenip kabul edilmesi için icra hâkimliğine sunulması, 
kabul edilip edilmediğinin sorulması için üst yazı hazırlanması gibi işlemlerin yapıldığı 
ekranlara sahip olan modüldür.

Teminat Bilgisinin Girilmesi 
Teminat bilgisinin girilmesi ekranı, icra işlemleri sırasında alınan teminat mektuplarına 
ait tanımlayıcı bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 5.17

Dosya Tefrik İşlemleri

Şekil 5.18

Teminat Bilgisinin 
Girilmesi
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Teminat Mektubunun Kabulü İçin İcra Tetkik Merciine Sorgu Yazısı 
Hazırlanması 
Teminat mektubunun kabulü için icra tetkik merciine (i.t.m.) sorgu yazısı hazırlanması 
ekranı, icra dairesince mehil vesikası veya benzeri işlemler için verilen teminat mektu-
bunun kabulüne ilişkin itm.ye sorgu yazısı hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Teminat Mektubunun Kabul Edilip Edilmediğine Dair Bilginin Girilmesi
Teminat mektubunun kabul edilip edilmediğine dair bilginin girilmesi ekranı, icra işlem-
lerinde dosya ilgililerin, teminatların veya milli bankalardan getirdikleri teminat mektup-
larının kabul edilip edilmediğine dair icra tetkik merciinden gelen cevap bilgisinin siste-
me girildiği ve ilişkin kararın hazırlandığı ekrandır, icra hâkimliğinden ilamın verilmiş 
olması ön koşuldur.

İcra Dairesine Verilen Teminatın İadesi
İcra dairesine verilen teminatın iadesi ekranı, icra dairesince sisteme aktarılan teminat 
bilgisinin iadesine ilişkin yazının hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Teminat Mektubunun Paraya Çevrilme Yazısının Hazırlanması
Teminat mektubunun paraya çevrilme yazısının hazırlanması ekranı, ilgili alacağın şahıs-
lardan tahsil edilemediği durumlarda icra dairesine herhangi bir sebepten verilmiş temi-
nat mektuplarının paraya çevrilmesi için ilgili bankaya gönderilmek üzere yazı hazırlan-
ması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

İlamla Gelen Teminatın İadesi Yazısının Hazırlanması 
İlamla gelen teminatın iadesi yazısının hazırlanması ekranı, ilam bilgileri doğrultusunda 
ödenmiş teminatların icra hâkimliği kararları doğrultusunda iadesi bilgilerinin sisteme 
aktarıldığı ekrandır.

Kefil Bilgilerinin Girilmesi 
Kefil bilgilerinin girilmesi ekranı, icra işlemleri sırasında, takibe konu olan borcun yada 
takip sırasında borçluya kefil olan şahsın bilgilerinin girilmesi ve kaydedilmesi işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Mehil Vesikası İşlemleri 
Mehil vesikası işlemleri ekranı, Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirmek üzere mehil vesika-
sı yazısının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
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Takibe Esas Meblağın Taksitlendirilmesi 
Takibe esas meblağın taksitlendirilmesi ekranı, tarafların isteği üzerine yada kanuni tak-
sitlendirme koşullarına göre ilgili bilgilerin girildiği ekrandır. Hacizden sonra, satıştan 
önce borçlunun talebinin olması ve alacaklı veya icra müdürü veya icra müdür yardımcı-
sının kabul etmiş olması ön koşuldur.

Temlik Bilgisinin Girilmesi 
Temlik bilgisinin girilmesi ekranı, icra dairesince yapılan işlemler sırasında alacaklının 
alacağının bir kısmını veya tamamını başka birine devretmesi sonucunda yapılan işleme 
ilişkin bilgiler ile borçlunun borcunun nakli işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Kurumlara Yazılacak Yazı 
Kurumlara yazılacak yazı ekranı, borçluya borcunu ödemesi ya da yükümlülüğü altında 
bulunan işi yapması için verilen sürenin bildirildiği muhtıra bilgisinin hazırlandığı ek-
randır.

Aciz Belgesinin Hazırlanması
Aciz belgesinin hazırlanması ekranı, borçlunun bütün menkul ve gayrimenkullerinin ala-
caklıya olan borcunu karşılamaması durumunda alacaklının talebi üzerine alacaklı için 
alacağına dair belge hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Dosya Arama ve İptal 
Dosya arama ve iptal ekranı, sistemde kayıtlı bulunan dosyaların sorgulanması ve yanlış-
lıkla açılan dosyaların iptal edilmesini sağlayan ekrandır.

Şekil 5.19

Takibe Esas Meblağın 
Taksitlendirilmesi
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Dosya Güncelleme 
Dosya güncelleme ekranı, sisteme kaydedilen dosyaların açılış bilgilerinde bulunan yan-
lışlıkların düzeltilip güncellendiği ekrandır.

Dosya Taraf Durum Bilgilerinin Güncellenmesi 
Dosya taraf durum bilgilerinin güncellenmesi ekranı, sistemde kayıtlı olan tarafların, dos-
yadan silinmeden aktif yada pasif hale getirdiği ekrandır.

HARÇ VE KASA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Harç ve kasa işlemleri modülü, herhangi bir talebin herhangi bir aşamasında para tahsilâtı, 
para reddiyatı, satıştan sonra icra dairelerince tahsil edilen meblağın K.D.V. işlemlerini ve 
diğer harç ve kasa işlemlerini kapsamaktadır.

Dosya Hesap Bilgileri 
Dosya hesap bilgileri ekranı; dosyanın belirlenen tarihteki borç alacak ilişkisinin dosya 
bazında hesaplanmasının yapıldığı ekrandır. 48/4 ise takip talebindeki tablonun görün-
tülendiği ekrandır.

Şekil 5.20

Dosya Güncelleme

Şekil 5.21

Dosya Hesabı 48/4 
Tablosu
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Harç İşlemleri Alt Modülü
Harç işlemleri alt modülü, “harç ve kasa” modülünün altında olup harç ile ilgili dosyaya 
ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği 
ekranlardan oluşmaktadır.

Harç/Masraf Makbuzu Hazırlama (Belirleme)
Harç/masraf makbuzu hazırlama (belirleme) ekranı, dosyaya ait harç ve masrafların belir-
lenip makbuzların hazırlanma işleminin yapıldığı ekrandır.

Dış Kuruma Harç Masraf Yatırma Bilgi Yazısı Hazırlanması 
Dış kuruma harç masraf yatırma bilgi yazısı hazırlanması ekranı, dış kurumlara ödenmiş 
makbuzların yatırıldı bilgilerin girilmesi için kullanılan ekrandır.

Dış Kurum Ödeme Harç/Masraf Girişi 
Dış kurum ödeme harç masraf girişi ekranı, dış kurumlara yatırılması gereken harç, mas-
raf bilgilerinin sisteme kaydının yapıldığı ekrandır.

Tahsilât Yapılması ve Tahsilât Makbuzunun Hazırlanması 
Tahsilat yapılması ve tahsilat makbuzunun hazırlanması ekranı, icra işlemleri sırasında 
harç, ve masraf dışındaki tahsilatların yapılması ve kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı 
ekrandır.

Reddiyat Yapılması ve Reddiyat Makbuzunun Hazırlanması 
Reddiyat yapılması ve reddiyat makbuzunun hazırlanması ekranı, icra işlemleri sırasında 
dosya taraflarına yapılan reddiyatların bilgilerinin sisteme girilmesi ve kaydedilmesi işle-
minin yapıldığı ekrandır.

Şekil 5.22

Reddiyat Yapılması 
ve Reddiyat 
Makbuzunun 
Hazırlanması
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Tahsilât Alacak Kalemi İlişkilendirme ve İptal 
Tahsilât alacak kalemi ilişkilendirme ve iptal ekranı, sisteme kaydedilen borç tahsilâtı 
bilgilerinin ilgili alacak kalemleri ile ilişkilendirildiği ekrandır. Dosyalarda borç tahsilâtı 
işlemi yapıldıktan sonra bu ekranda ilişkilendirme yapılmazsa sistem dosya hesabını ha-
zırlamaz.

Tahsilât Nedeni Güncelleme 
Tahsilât nedeni güncelleme ekranı, sisteme teminat, satış, avans tahsilatı olarak kayde-
dilen tahsilatların nedenlerinin borç tahsilatı olarak güncellenmesini sağlayan ekrandır.

Yeni Hesap Bilgisi Girişi  
Yeni hesap bilgisi girişi ekranı, işlemler sırasında kullanılacak ve şu an listede olmayan 
hesap bilgisi girişinin yapıldığı ekrandır. 

Banka Dekontu Bilgisinin Girilmesi 
Banka dekontu bilgisinin girilmesi ekranı, icra dairelerince, banka aracılığıyla yapılan iş-
lemler sonrasında ilgili dekont bilgilerinin sisteme girilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. 
İcra dairelerince her gün yapılan cezaevi hesabına ve maliye hesabına yatırılan harçlar ve 
icra dairesinin kendi hesabına yatırdığı meblağlar ile diğer tüm dekont işlemleri bu ekran 
aracılığıyla yapılır. Banka dekontu bilgisinin girilmesi işlemi menüden yapılabileceği gibi 
evrak işlemlerinden de taranarak yapılabilir. 

Harç-Kasa Sorgu ve Raporlama İşlemleri Alt Modülü
Harç-kasa sorgu ve raporlama işlemleri alt modülü, “Harç ve Kasa” modülünün altında 
olup harç ile ilgili dosyaya ait olan bilgilerin sorgulanması ve raporlanması işlemleri ve 
onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

İcra Müdürlüğü Harç Kasa Raporları 
İcra müdürlüğü harç kasa raporları ekranı, icra dairelerince, yapılan işlemler sonrasında 
ilgili rapor bilgilerinin hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

İcra Müdürlüğü Harç Kasa Sorguları
İcra müdürlüğü harç kasa sorguları ekranı, daha önce yapılan harç ve kasa işlemlerinin 
sorgulama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Harç Masraf Sorgulama İşlemleri 
Harç masraf sorgulama işlemleri ekranı, daha önce yapılan harç ve masrafların sorgulama 
işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Harç Masraf Makbuzu İptali 
Harç masraf makbuzu iptali ekranı, daha önce yapılan harç ve masraf makbuzlarını iptal 
etme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Tahsilât İptal 
Tahsilât iptal ekranı, daha önce hatalı olarak girilen tahsilâtları iptal etme işlemlerinin 
yapıldığı ekrandır.

Reddiyat Sorgulama ve İptal
Reddiyat sorgulama ve iptal ekranı, daha önce sisteme girilen reddiyat bilgilerini sorgula-
ma ve iptal etme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

MAL MODÜLÜ
Mal modülü, icra işlemleri sırasında taraflara ait mal bilgilerinin sisteme kaydedilmesini, 
görüntülenmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ek-
ranlardan oluşmaktadır.

Taşınır Bilgisinin Girilmesi 
Taşınır bilgisinin girilmesi ekranı, icra işlemleri sırasında alacaklı tarafından takibe konu 
olan taşınır mal bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 5.23

Tahsilât İptal

Şekil 5.24

Taşınır Bilgisinin 
Girilmesi
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Taşınmaz Bilgisinin Girilmesi 
Taşınmaz bilgisinin girilmesi ekranı, icra işlemleri sırasında alacaklı tarafından takibe 
konu olan taşınmaz bilgilerinin girildiği ekrandır.

Taşıt Bilgisinin Girilmesi 
Taşıt bilgisinin girilmesi ekranı, icra işlemleri sırasında alacaklı tarafından takibe konu 
olan taşıt bilgilerinin girildiği ekrandır.

Maaş Bilgisinin Girilmesi 
Maaş bilgisinin girilmesi ekranı, icra işlemleri sırasında alacaklı tarafından takibe konu 
olan maaş bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 5.25

Taşıt Bilgisinin 
Girilmesi

Şekil 5.26

Maaş Bilgisinin 
Girilmesi
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Hesap Bilgisinin Girilmesi 
Hesap bilgisinin girilmesi ekranı, takibe konu olan hesaba ait tanımlayıcı bilgilerin siste-
me kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Diğer Mal Bilgisinin Girilmesi 
Diğer mal bilgisinin girilmesi ekranı, sistemde ayrı bir ekranda bilgi girişi yapılamayan 
mahcuz malların bilgilerinin sisteme girildiği ekrandır.

Dosyadaki Mal Bilgileri Güncelleme ve İptal İşlemleri Alt Modülü
Dosyadaki mal bilgileri güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü, “Mal” modülünün altın-
da olup dosyaya ait mal bilgilerin görüntülenmesinin, güncellenmesinin ve iptal işlemle-
rinin gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Mal Bilgilerinin Görüntülenmesi 
Mal bilgilerinin görüntülenmesi ekranı, dosyada kayıtlı bulunan mal bilgilerinin görüntü-
lenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Mal Bilgilerinin Güncellenmesi 
Mal bilgilerinin güncellenmesi ekranı, dosyada kayıtlı bulunan mal bilgilerinin değiştiril-
mesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Dosyadaki Malın İptali 
Dosyadaki malın iptali ekranı, daha önce hatalı olarak girilen malları iptal etme işlemle-
rinin yapıldığı ekrandır.

REHİN İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Rehin işlemleri modülü, icra işlemleri sırasında taraflara ait rehin bilgilerinin sisteme kay-
dedilmesini, görüntülenmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçek-
leştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Şekil 5.27

Hesap Bilgisinin 
Girilmesi
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Rehin Kaydının Girilmesi 
Rehin kaydının girilmesi ekranı, rehin bilgisi girilecek menkul, gayrimenkul ya da taşıtın 
listelendiği ve rehin ile ilgili diğer ekranlara ulaşılmasını sağlayan ekrandır.

Rehin Bilgileri Görüntülenmesi
Rehin bilgileri görüntülenmesi ekranı, dosyada kayıtlı bulunan rehin bilgilerinin görün-
tülenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Şekil 5.28

Rehin Kaydının 
Girilmesi

Şekil 5.29

Rehin Bilgileri 
Görüntülenmesi
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Rehin Bilgilerinin Güncellenmesi 
Rehin bilgilerinin güncellenmesi ekranı, dosyada kayıtlı bulunan rehin bilgilerinin değiş-
tirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Rehin Mal İlişkisi Güncelleme
Rehin mal ilişkisi güncelleme ekranı, dosyada kayıtlı bulunan mal-rehin ilişkisi bilgileri-
nin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Rehin İptali 
Rehin iptali ekranı, daha önce hatalı olarak girilen rehin bilgilerini iptal etme işlemlerinin 
yapıldığı ekrandır.

HACİZ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Haciz işlemleri modülü, kurumlar aracılığı ile yapılan haciz işlemleri, gayrimenkul haciz 
işlemleri, genel haciz ve menkul haciz işlemleri için ortak olan işlemleri içerir. 

Haciz Girişleri Alt Modülü
Haciz girişleri alt modülü, “Haciz İşlemleri” modülünün altında olup, haciz ve rehin ile 
ilgili dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesini ve güncellenmesini kapsar.

Şekil 5.30

Rehin İptali
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Haciz Kaydının Girilmesi 
Haciz kaydının girilmesi ekranı, sistemde kaydı yapılmış ama haczi gerçekleştirilmemiş 
malların görüntülendiği ve malların haciz bilgilerinin girilebileceği ekrandır. Bu ekrandan 
diğer haciz ekranlarına da ulaşılabilir.

Diğer Haciz ve Rehin Bilgilerinin Girilmesi 
Diğer haciz ve rehin bilgilerinin girilmesi ekranı, haczedilmiş bir mala konulmuş diğer 
hacizlerin ve rehinlerin tanımlayıcı bilgilerinin sisteme kaydedildiği ekrandır. 

 

Şekil 5.31

Haciz Kaydının 
Girilmesi

Şekil 5.32

Diğer Haciz ve Rehin 
Bilgilerinin Girilmesi
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Diğer Haciz ve Rehin Bilgilerinin Güncellenmesi 
Diğer haciz ve rehin bilgilerinin güncellenmesi ekranı, dosyada kayıtlı bulunan haciz ve 
rehin bilgilerinin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Haciz Güncelleme ve İptal İşlemleri Alt Modülü
Haciz güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü, “Haciz İşlemleri” modülünün altında olup 
haciz ile ilgili dosyaya ait olan bilgilerin iptal edilmesini, görüntülenmesini ve güncellen-
mesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Haciz İptali 
Haciz iptali ekranı, daha önce hatalı olarak girilen haciz bilgilerini iptal etme işlemlerinin 
yapıldığı ekrandır.

Haciz Bilgileri Görüntülenmesi 
Haciz bilgileri görüntülenmesi ekranı, dosyada kayıtlı bulunan haciz bilgilerinin görüntü-
lenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Şekil 5.33

Diğer Haciz ve 
Rehin Bilgilerinin 
Güncellenmesi
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Haciz Mal İlişkisi Güncelleme 
Haciz mal ilişkisi güncelleme ekranı, dosyada kayıtlı bulunan haciz bilgilerinin değiştiril-
mesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Kıymet Takdiri ile İlgili İşlemler Alt Modülü
Kıymet takdiri ile ilgili işlemler alt modülü, “Haciz İşlemleri” modülünün altında olup 
dosyaya ait olan malların kıymet takdiri ile ilgili bilgilerin sisteme kaydedilmesini, görün-
tülenmesini, güncellenmesini ve gerekli tutanağın hazırlanmasını kapsayan işlemler ve 
onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Malın Takdir Edilen Kıymetinin Girilmesi 
Malın takdir edilen kıymetinin girilmesi ekranı, hacizli mala haciz anında veya bilirkişi 
işlemleri aracılığıyla takdir edilen kıymetin sisteme aktarıldığı ekrandır.

Haczedilmiş Malın Kıymet Takdirinin Güncellenmesi 
Haczedilmiş malın kıymet takdirinin güncellenmesi ekranı, haciz edilmiş malın kıymet 
takdiri sisteme girildikten sonra mahcuz malın kıymet değerinin yeniden tespit edilmiş 
olması durumunda eski bilgilerinin güncellendiği ekrandır.

Şekil 5.34

Haciz Mal İlişkisi 
Güncelleme

Şekil 5.35

Haczedilmiş Malın 
Kıymet Takdirinin 
Güncellenmesi
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Kıymet Takdir Tutanağının Hazırlanması 
Kıymet takdir tutanağının hazırlanması ekranı, hacizli malın değerinin bilirkişi tarafın-
dan tespit edildiği durumlarda kıymet takdir tutanağının hazırlanması işlemlerinin yapıl-
dığı ekrandır.

İstihkak İddiası İşlemleri Alt Modülü
İstihkak iddiası işlemleri alt modülü, “Haciz” modülünün altında olup hacizli veya rehinli 
mallarla ilgili oluşabilecek istihkak (hakediş) iddialarının sisteme kaydedilmesini, ilgili 
kişilere bildirilmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği 
ekranlardan oluşmaktadır.

İstihkak İddiası Bilgilerinin Girilmesi 
İstihkak iddiası bilgilerinin girilmesi ekranında, haczedilmiş bir mal üzerinde 3. şahsın 
istihkak iddiasında bulunması durumunda istihkak iddiasına konu olan malların ve istih-
kak iddiası sahibinin bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 5.36

Kıymet Takdir 
Tutanağının 
Hazırlanması

Şekil 5.37

İstihkak İddiası 
Bilgilerinin Girilmesi
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İstihak İddiası Bildirilmesi 
İstihkak iddiası bildirilmesi ekranı, icra dosyasındaki herhangi bir mal üzerinde 3. şahıs-
ların hak iddia etmeleri durumunda malın sahibi ve ilgililerini durumdan haberdar etmek 
amacıyla istihkak iddiasını bildirir yazıyı hazırlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

İstihkak İddiasından Vazgeçme Bilgilerinin Girilmesi
İstihkak iddiasından vazgeçme bilgilerinin girilmesi ekranı, sisteme daha önceden giril-
miş istihkak iddiasından vazgeçilmesi üzerine bu bilginin sisteme aktarılması işleminin 
yapıldığı ekrandır.

İstihkak İddiası Kararı Hazırlama
İstihkak iddiası kararı hazırlama ekranı, haciz edilmiş mal üzerinde istihkak iddiasında 
bulunulması sonucunda taraflara istihkak iddiasının bildiriminden sonra, istihkak iddi-
asına bir itiraz olması durumunda, dosyanın istihkak iddiasının çözümlenmesi için icra 
mahkemesine gönderilmesi kararının hazırlandığı ekrandır.

Yed-i Emin İşlemleri Alt Modülü
Yed-i emin işlemleri alt modülü, “Haciz” modülünün altında olup hacizli veya rehinli 
malların bırakılacağı yed-i emin (güvenilir el) bilgilerinin sisteme kaydedilmesini veya 
malların yed-i eminden çıkartılmasını kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ek-
ranlardan oluşmaktadır.

Yed-i Eminlerin Haczedilmiş Malla İlişkilendirilmesi 
Yed-i eminlerin haczedilmiş malla ilişkilendirilmesi ekranı, icra işlemleri sırasında yed-i 
emine bırakılan haczedilmiş malların yed-i eminlerle ilişkilendirilmesi ve kaydedilmesi 
işleminin yapıldığı ekrandır.

Malın Yed-i Eminden Çıkartılması 
Malın yed-i eminden çıkartılması ekranı, daha önceden yed-i emine alınmış malın, yed-i 
eminden çıkartılması işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 5.38

İstihkak İddiası Kararı 
Hazırlama
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Haciz Yazıları Alt Modülü
Haciz yazıları alt modülü, icra dairelerinin, takip suresi boyunca haciz ile ilgili hazırlaması 
gereken evrakların hazırlandığı modüldür.

Yeni Maaş Haciz Oranının Girilmesi ve Kuruma Bildirme Yazısının Hazırlanması 
Yeni maaş haciz oranının girilmesi ve kuruma bildirme yazısının hazırlanması ekranı, 
haczedilecek maaşın olması durumunda ve borçlunun arttırma talebi veya alacaklının 
azaltma talebi üzerine maaşa ilişkin yeni haciz oranının sisteme girilmesi ve kuruma bil-
dirir yazının hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Borçluya 103 Davetiye Gönderilmesi
Borçluya 103 Davetiye gönderilmesi ekranı, İcra ve İflas Kanunu (İİK) m. 103’den hareket-
le, haciz işlemi sırasında borçlunun haciz yerinde bulunmaması durumunda gıyaben haciz 
yapılması ve borçlunun durumdan haberdar edilmesi ve 3 gün içinde itiraz haklarının ol-
duğunun hatırlatılması amacıyla 103 Davetiye hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 5.39

Yeni Maaş Haciz 
Oranının Girilmesi 
ve Kuruma 
Bildirme Yazısının 
Hazırlanması

Şekil 5.40

Borçluya 103 Davetiye 
Gönderilmesi
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100. Maddeye Yarar Bilgi İsteme Yazısı Hazırlanması 
100. maddeye yarar bilgi isteme yazısı hazırlanması ekranı, İcra ve İflas Kanunu m. 100’den 
hareketle, yapılan haciz işlemlerinde haczedilen mal üzerinde başka icra dairelerinin de 
haczi olduğunun tespit edilmesi durumunda sıra cetveli hazırlamak için gereken bilgilerin 
istenmesine ilişkin yazının hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

100. Maddeye Cevap Yazısının Hazırlanması 
100. madde cevap yazısının hazırlanması ekranı, diğer icra dairelerinden gelen 100. mad-
deye yarar bilgi isteme yazılarına cevaben, bilgisi sorulan mala konulmuş haciz varsa bu 
hacze ait bilgileri içeren bir yazı hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 5.41

100. Maddeye Yarar 
Bilgi İsteme Yazısı 
Hazırlanması

Şekil 5.42

100. Madde 
Cevap Yazısının 
Hazırlanması
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Haczin Düştüğü Bilgisinin Girilmesi ve İlgili Kararın Hazırlanması 
Haczin düştüğü bilgisinin girilmesi ve ilgili kararın hazırlanması ekranı, haciz herhangi 
bir sebeple düşmesi durumunda haczin düşmesine ilişkin bilgilerin kaydedildiği ekrandır.

Kurumlar Aracılığı ile Yapılan Haciz Karar Yazısı Hazırlanması 
Kurumlar aracılığı ile yapılan haciz karar yazısı hazırlanması ekranı, kurumlar aracılığı 
ile yapılan haciz işlemlerinde karar yazısının hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 5.43

Haczin Düştüğü 
Bilgisinin Girilmesi 
ve İlgili Kararın 
Hazırlanması

Şekil 5.44

Kurumlar Aracılığı ile 
Yapılan Haciz Karar 
Yazısı Hazırlanması
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Kurumlar Aracılığıyla Yapılan Haczin Fekki Yazısı Hazırlanması 
Kurumlar aracılığı ile yapılan haczin fekki (kaldırma) yazısı hazırlanması ekranı, kurum-
lar aracılığı ile yapılan haciz işlemlerinde haczin düşmesi durumunda kuruma bildirilmek 
üzere belgenin hazırlanması ve buna ilişkin kararın hazırlanması işlemlerinin yapıldığı 
ekrandır.

Dosyadaki Kişilere Ait Haciz Bilgilerinin Sorgulanması 
Dosyadaki kişilere ait haciz bilgilerinin sorgulanması ekranı, dosyadaki taraflara ait haciz 
bilgilerinin görüntülendiği ve sorgulandığı ekrandır.

Şekil 5.45

Kurumlar Aracılığı İle 
Yapılan Haczin Fekki 
Yazısı Hazırlanması

Şekil 5.46

Dosyadaki Kişilere 
Ait Haciz Bilgilerinin 
Sorgulanması
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Özet

Dosya açılış işlemleri modülünü sıralayabilmek.
•	 Dosya	 açılış	 işlemleri	 modülü,	 takip	 talebinin	

gelmesi ile dosyaya ait olan bilgilerin sisteme 
kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların 
gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

•	 Dosya	açılış	işlemleri	modülü,	dosya	sorgulama	ve	
açma işlemleri alt modülü, takip talebi detay bil-
gileri güncelleme işlemleri alt modülü ve vekil iş-
lemleri alt modülü olmak üzere üç alt modülden ve 
bunlara ait pek çok ekrandan oluşmaktadır. 

Dosya işlem modülünde yer alan bilgileri uygulaya-
bilmek.
•	 Dosya	 işlem	 modülü,	 takip	 talebinin	 gelmesi	 ile	

dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesin-
den sonra yapılan genel işlemler ve onların gerçek-
leştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

•	 Dosya	işlem	modülü,		genel	dosya	işlemleri	alt	mo-
dülü ve teminat işlemleri alt modülü ile pek çok 
ekrandan oluşmaktadır.

 Harç ve kasa işlemleri, mal ve rehin işlemleri modüllerin-
de yer alan ekranların uygulamalarını açıklayabilmek.
•	 Harç	ve	kasa	işlemleri	modülü,	herhangi	bir	talebin	

herhangi bir aşamasında para tahsilâtı, para red-
diyatı, satıştan sonra icra dairelerince tahsil edilen 
meblağın K.D.V. işlemlerini ve diğer harç ve kasa 
işlemlerini kapsamaktadır.

•	 Mal	modülü,	 icra	 işlemleri	 sırasında	 taraflara	ait	
mal bilgilerinin sisteme kaydedilmesini, görüntü-
lenmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler 
ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmak-
tadır.

•	 Rehin	 işlemleri	 modülü,	 icra	 işlemleri	 sırasında	
taraflara ait rehin bilgilerinin sisteme kaydedilme-
sini, görüntülenmesini ve güncellenmesini kapsa-
yan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlar-
dan oluşmaktadır.

 Haciz işlemleri modülünde yer alan ekranları açıklaya-
bilmek.
•	 Haciz	işlemleri	modülü,	kurumlar	aracılığı	ile	yapı-

lan haciz işlemleri, gayrimenkul haciz işlemleri, ge-
nel haciz ve menkul haciz işlemleri için ortak olan 
işlemleri içerir. 

•	 Haciz	işlemleri	modülü,	haciz	girişleri	alt	modülü,	
haciz güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü, kıy-
met takdiri ile ilgili işlemler alt modülü, istihkak 
iddiası işlemleri alt modülü, yed-i emin işlemleri 
alt modülü ve haciz yazıları alt modülü gibi altı alt 
modülden ve pek çok ekrandan oluşmaktadır.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Takip talebinin gelmesi ile dosyaya ait olan bilgilerin sis-
teme kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleşti-
rildiği ekranlardan oluşan modül aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Dosya işlem modülü
b. Mal modülü
c. Haciz işlemleri modülü
d. Harç ve kasa işlemleri modülü
e. Dosya açılış işlemleri modülü

2. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır?  
a. Harç ve kasa işlemleri modülü
b. Dosya açılış işlemleri modülü
c. Rehin işlemleri modülü
d. Mal modülü
e. Dosya işlem modülü

3. Aşağıdaki alt modüllerden hangisi dosya işlem modülü-
ne ait bir alt modüldür? 

a. Teminat işlemleri alt modülü
b. Vekil işlemleri alt modülü
c. İstihkak iddiası işlemleri alt modülü
d. Yed-i emin işlemleri alt modülü
e. Kıymet takdiri ile ilgili işlemler alt modülü

4. Aşağıdakilerden hangisi, dosya işlem modülü kapsamın-
da yer alan ekranlardan biri değildir?  

a. Tensip talebi ve karar bilgi girişi ekranı
b. İlam bilgisinin girilmesi ekranı
c. Taraf bilgilerinin güncellenmesi ekranı
d. İcra dosyası kapatma ekranı
e. İlamın infaz bilgilerinin girilmesi ekranı

5. Herhangi bir talebin herhangi bir aşamasında para 
tahsilâtı, para reddiyatı, satıştan sonra icra dairelerince tahsil 
edilen meblağın K.D.V. işlemlerini ve diğer harç ve kasa iş-
lemlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Dosya işlem modülü
b. Mal modülü
c. Değişik iş işlemleri modülü
d. Harç ve kasa işlemleri modülü
c. Rehin işlemleri modülü

6. Aşağıdaki ekranlardan hangisi mal modülüne ait bir ek-
randır?

a. Kontrat bilgisinin girilmesi ekranı
b. İlam bilgisinin girilmesi ekranı
c. Hesap bilgisinin girilmesi ekranı
d. Tensip talebi ve karar bilgisi girişi ekranı  
e. İlamın infaz bilgilerinin girilmesi ekranı

7. İcra işlemleri sırasında taraflara ait rehin bilgilerinin sis-
teme kaydedilmesini, görüntülenmesini ve güncellenmesini 
kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan 
oluşan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Rehin işlemleri modülü
b. Harç ve kasa işlemleri modülü
c. Mal modülü
d. Haciz işlemleri modülü
e. Dosya işlem modülü

8. Dosyanın belirlenen tarihteki borç alacak ilişkisinin dos-
ya bazında hesaplanmasının yapıldığı ekran aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Dosya hesap bilgileri modülü
b. Miras göstergesi modülü
c. Borçlu borç gösterge ekranı modülü
d. Tereke işlemleri modülü
e. Borçlu borç tespit tutanağı modülü
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9. 

Yukarıdaki ekran, hangi işlem modülünde yer almaktadır?  
a. Mal modülü
b. Dosya açılış işlemleri modülü
c. Rehin işlemleri modülü
d. Haciz işlemleri modülü
e. Harç ve kasa işlemleri modülü

10.  Aşağıdakilerden hangisi, haciz işlemleri modülü kapsamında yer alan ekranlardan biri değildir?  
a. Kıymet takdir tutanağının hazırlanması ekranı
b. İstihkak iddiası bilgilerinin girilmesi ekranı
c. Malın yed-i eminden çıkartılması ekranı
d. 100. maddeye yarar bilgi isteme yazısı hazırlanması ekranı
e. İlamın infaz bilgilerinin girilmesi ekranı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. e Yanıtınız yanlış ise “Dosya Açılış İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Dosya Açılış İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Dosya İşlem Modülü” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Dosya İşlem Modülü” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Harç ve Kasa İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Mal Modülü” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Rehin İşlemleri Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Harç ve Kasa İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Haciz İşlemleri Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Haciz İşlemleri Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Satış işlemleri ve genel yazılar modüllerini açıklayabilecek,
Genel işlemler modülünde yer alan bilgileri uygulayabilecek,
Tanımlar, raporlar, sorgular ve sistem işlem modüllerinde yer alan ekranların 
uygulamalarını açıklayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Satış
•	 İhale
•	 Sıra	Cetveli
•	 Kiracı
•	 Taşınmaz
•	 Haciz
•	 Rehin	Açığı	Belgesi
•	 Tahliye
•	 Tebligat

•	 İlan
•	 Talimat
•	 Tevzi
•	 İflas
•	 İflas	Kararı
•	 Tasfiye	Kararı
•	 İflas	İdare	Memuru
•	 Bilirkişi
•	 Kıymetli	Evrak

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 SATIŞ	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 GENEL	YAZILAR	MODÜLÜ
•	 GENEL	İŞLEMLER	MODÜLÜ
•	 TANIMLAR	MODÜLÜ
•	 RAPORLAR	MODÜLÜ
•	 SORGULAR	MODÜLÜ
•	 SİSTEM	İŞLEM	MODÜLÜ

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II



GİRİŞ
İcra ve İflas İşlemleri-2 Ünitesi, 5. Ünite’nin devamı niteliğindedir. Bu Ünite’de satış işlemleri 
modülü, genel yazılar modülü, genel işlemler modülü, tanımlar, raporlar, sorgular modülü 
ve sistem işlem modülü ile bu modüllerde yer alan ekranlar üzerinde durulacaktır. 

SATIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Satış işlemleri modülü, dosyadaki kayıtlı malların satışıyla ilgili işlemleri kapsayan modüldür.

Genel Satış İşlemleri Alt Modülü
Genel satış işlemleri alt modülü, “Satış İşlemleri” modülünün altında olup hacizli veya 
rehinli malların satış ile ilgili işlemlerinin sisteme kaydedilmesini, ihale katılımcılarının 
girilmesini ve sıra cetveli oluşturulmasını kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği 
ekranlardan oluşmaktadır.

İhale Katılımcısı Bilgilerinin Girilmesi 
İhale katılımcısı bilgilerinin girilmesi ekranı, icra dosyasında satışı yapılacak mallar için 
düzenlenen ihaleye katılan kişi ya da kurumların bilgilerinin girildiği ekrandır.

İcra ve İflas İşlemleri II

Şekil 6.1

İhale Katılımcısı 
Bilgilerinin Girilmesi
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Satış Kararının Hazırlanması ve Satış İçin Yer, Gün, Saat 
Belirlenmesi 
Satış kararının hazırlanması ve satış için yer, gün, saat belirlenmesi ekranı, satışı yapılacak 
malların; satış kararının satış ilanının ve şartnamesinin hazırlandığı, ihale ile ilgili bilgile-
rin girildiği ekrandır.

Satış ve Alıcı Bilgilerinin Girilmesi 
Satış ve alıcı bilgilerinin girilmesi ekranı, satışı yapılan malın ihale sonunda alan alıcısının 
bilgilerinin girildiği ekrandır.

İcra Dosyasındaki Malların Satış Şekline İlişkin Kararın Hazırlanması 
İcra dosyasındaki malların satış şekline ilişkin kararın hazırlanması ekranı, haciz bilgileri 
girilmiş satılacak malların hangi şekilde satılacağına ilişkin kararın hazırlanması işlemle-
rinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 6.2

Satış Kararının 
Hazırlanması ve Satış 
İçin Yer, Gün, Saat 
Belirlenmesi

Şekil 6.3

Satış ve Alıcı 
Bilgilerinin Girilmesi
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Sıra Cetvelinin Oluşturulması 
Sıra cetvelinin oluşturulması ekranı, üzerinde birden fazla haciz olan malların satışından 
elde edilen tutarın dağıtılması için sıra cetvelinin oluşturulduğu ekrandır.

Sıra Cetvelinin Güncellenmesi 
Sıra cetvelinin güncellenmesi ekranı, icra hâkimliğinden gelen kesinleşmiş sıra cetveline istina-
den eski sıra cetvelinin hükümsüz kılınıp yenisi ile değiştirilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

İhalesi Kesinleşen Malın Kayıt ve Tescil Yazısı Hazırlanması 
İhalesi kesinleşen malın kayıt ve tescil yazısı hazırlanması ekranı, el değiştiren malların 
yeni alıcısı üzerine geçirilmesi için ilgili kurumlara yapılan yazıların hazırlandığı ekrandır.

Şekil 6.4

Sıra Cetvelinin 
Oluşturulması

Şekil 6.5

Sıra Cetvelinin 
Güncellenmesi
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Vergi Borcunun Girilmesi 
Vergi borcunun girilmesi ekranı, satış öncesi, satılacak olan malın tespit edilen vergi bor-
cunun girildiği işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Satış Tahsilâtının Yapılması 
Satış tahsilâtının yapılması ekranı, satışı kesinleşen malların tahsilâtlarının sisteme kayde-
dilmesinde kullanılan ekrandır.

Satışın Düştüğü Bilgisinin Girilmesi ve İlgili Yazıların 
Hazırlanması 
Satışın düştüğü bilgisinin girilmesi ve ilgili yazıların hazırlanması ekranı icra dairesinde 
yapılacak satışın işlemden düştüğü ya da ertelendiği zaman kullanılır.

Satış Sonrası Yazısı Hazırlanması 
Satış sonrası yazısı hazırlanması ekranı, satışı yapılmış hacizli mal ile ilgili birimlere yapı-
lan yazıların hazırlandığı ekrandır.

Taşınmaz Satış İşlemleri Alt Modülü
Taşınmaz satış işlemleri alt modülü, icra kanalı ile satış işlemleri yapılan taşınmaz ile ilgili 
gerekli yazışmaların yapıldığı ve bilgilerinin girildiği modülleri kapsar.

Şekil 6.6

Vergi Borcunun 
Girilmesi
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Vergi Borcu Sorgu Yazısının Hazırlanması 
Vergi borcu sorgu yazısının hazırlanması ekranı, icra dairesince satılan gayrimenkulün 
alıcısı tarafından vergi borcunun ödenmesi için, belediyeye vergi borcunu soran yazının 
hazırlandığı ekrandır.

Kiracı Bilgilerinin Girilmesi
Kiracı bilgilerinin girilmesi ekranı, icra işlemleri sırasında rehinli ya da haczedilmiş gayrimen-
kulde bulunan kiracının bilgilerinin girilmesi ve kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 6.7

Vergi Borcu 
Sorgu Yazısının 
Hazırlanması

Şekil 6.8

Kiracı Bilgilerinin 
Girilmesi
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Taşınmazın İmar Durumu Bilgilerinin Girilmesi 
Taşınmazın imar durumu bilgilerinin girilmesi ekranı, belediyeden gelen gayrimenkul ile 
ilgili imar bilgilerine ilişkin kayıtların yapıldığı ekrandır.

Satış Güncelleme ve İptal İşlemleri Alt Modülü
Satış güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü, “Satış İşlemleri” modülünün altında olup 
hacizli veya rehinli malların satış ile ilgili işlemlerinin sisteme güncellenmesini veya iptal 
edilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Satış güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü, aşağıda listesi verilmiş ve takip eden 
bölümlerde açıklanmış ekranlardan oluşmaktadır.

•	 Satış	ve	Alıcı	Bilgilerinin	Sorgulama,	Güncelleme	ve	İptal	İşlemleri
•	 İhale	Katılımcısı	Bilgilerinin	Sorgulanması	ve	İptal	Edilmesi
•	 İhale	Bilgilerinin	Güncellenmesi	ve	İhalenin	İptal	İşlemleri

GENEL YAZILAR MODÜLÜ
Genel yazılar modülü, icra dairelerinin, takip suresi boyunca hazırlaması gereken evrak-
ların hazırlandığı modüldür.

Şekil 6.9

Taşınmazın İmar 
Durumu Bilgilerinin 
Girilmesi
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Genel Yazıların Hazırlanması 
Genel yazıların hazırlanması ekranı, evrakla ilgili özel bir ekranı olmadan hazırlanması 
gereken evrakların hazırlandığı ekrandır.

Genel Araştırma Yazısı Hazırlanması
Genel araştırma yazısı hazırlanması ekranı, icra işlemleri sırasında taraflardan adresleri 
bilinmeyenlerin adreslerinin bildirilmesi için başka kurumlara araştırma yazısı yazılması 
işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 6.10

Genel Yazıların 
Hazırlanması

Şekil 6.11

Genel Araştırma 
Yazısı Hazırlanması
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Genel Haciz Yazıları Hazırlama 
Genel haciz yazıları hazırlama ekranı, hacizle ilgili özel bir ekranı olmadan hazırlanması 
gereken evrakların yani tapuya gönderilen haciz yazısı, üçüncü şahıslara gönderilen şab-
lon türlerinin hazırlanabildiği ekrandır.

Genel Satış Yazılarının Hazırlanması 
Genel satış yazılarının hazırlanması ekranı, icra dairesince kullanılacak genel satış yazıla-
rının hazırlanmasında kullanılan ekrandır.

Şekil 6.12

Genel Haciz Yazıları 
Hazırlama

Şekil 6.13

Genel Satış Yazılarının 
Hazırlanması
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Genel Rehin Yazıları Hazırlama 
Genel rehin yazıları hazırlama ekranı, icra dairesinin ilgili rehinli malları ile ilgili yazıların 
yazılması için kullanılan ekrandır.

Rehin Açığı Belgesinin Hazırlanması 
Rehin açığı belgesinin hazırlanması ekranı, rehinli malın satılması sonucunda satış be-
delinin bakiye borcu karşılamayacak olması durumunda geçici ya da satış sonucundaki 
satış bedelinin rehin alacaklısının alacağını karşılamaması durumunda kesin rehin açığı 
belgesinin düzenlendiği ekrandır.

Tahliye Yazısı Hazırlanması 
Tahliye yazısı hazırlanması ekranı, gayrimenkulün sonradan el değiştirmesi durumunda alı-
cının talebi üzerine kiracı veya işgalciye gönderilecek tahliye emrinin hazırlandığı ekrandır.

Şekil 6.14

Genel Rehin Yazıları 
Hazırlama

Şekil 6.15

Rehin Açığı Belgesinin 
Hazırlanması
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GENEL İŞLEMLER MODÜLÜ
Genel işlemler modülü, icra dairelerinin, takip suresi boyunca, icra işlemleri sırasında 
genel sınıflandırmada bulunan işlemlerin yapıldığı ekranların bulunduğu modüldür.

Tebligat İşlemleri Alt Modülü
Tebligat işlemleri alt modülü, icra daireleri tarafından yapılan işlemler hakkında tarafla-
ra bilgi verilmesinin gerekli olduğu durumlarda sistemde hazırlanan evrakların taraflara 
tebliğ edilmesinde ve gönderilen tebligatların dönen parçalarındaki tebliğ bilgilerinin sis-
teme aktarılması işlemlerinde, tebligatın yapılış biçimine göre, ilgili ekranlara sahip olan 
alt modüldür.

Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması
Tebligat zarf/davetiye hazırlanması ekranı, dosya tarafları veya ilgili kuruluşlar için gere-
ken durumlarda yapılması öngörülen tebligat işlemleri bilgilerinin kaydedilmesi ve tebli-
gat zarfının/davetiyenin hazırlanması işleminin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Vekillikten Azledilen Vekillere Tebligat
Vekillikten azledilen vekillere tebligat ekranı, vekiller için gereken durumlarda yapılması 
öngörülen tebligat işlemleri bilgilerinin kaydedilmesi ve tebligat zarfının/davetiyenin ha-
zırlanması işleminin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Tebligat zarf/davetiye hazırlanması altında anlatılmış ekranla aynı ekran olup, kullanı-
cı yetkisine göre farklı işlevlik kazanmış bir ekrandır.

Şekil 6.16

Tebligat Zarf/Davetiye 
Hazırlanması
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Yurt Dışındaki Yabancılara Tebligat Hazırlanması
Yurt dışındaki yabancılara tebligat hazırlanması ekranı, yurtdışında yaşayan veya bulunan 
dosya ilgililerine yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi işlemi-
nin yapıldığı ekrandır.

Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi 
Tebligat sonucunun kaydedilmesi ekranı, daha önceden yapılan bir tebligatın posta biri-
minden dönen tebliğ mazbatası bilgilerinin ve tebligat sonucunun kaydedilmesi işlemle-
rinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 6.17

Yurt Dışındaki 
Yabancılara Tebligat 
Hazırlanması

Şekil 6.18

Tebligat Sonucunun 
Kaydedilmesi
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İlan Tarihinin Kaydedilmesi 
İlgili mahkemece yapılan tebligatların tarih bilgilerinin sisteme kayıt yapıldığı ekrandır. 
[Dosya	Arama]	ekranından	sonra	ilanen	tebligatların	listelendiği	tebligat	ekranı	gelir.

İlanen Tebligat Kaydının Yapılması 
İlanen tebligat kaydının yapılması ekranı, ilgili icra dairesinden taraflara yapılan tebligat-
ların taraf adreslerinde bulunmadığında, Türkiye çapında tirajlı bir gazeteye ilan verilme-
sini ayrıca tarih ve yapılan masraf bilgilerinin sisteme bilgi girişinin yapıldığı bir ekrandır.

Şekil 6.19

İlan Tarihinin 
Kaydedilmesi

Şekil 6.20

İlanen Tebligat 
Kaydının Yapılması
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Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması
Posta birimine uyarı yazısının hazırlanması ekranı, daha önceden tebliğ işlemi yapılan ve 
tebligat ekinin dönmemesi üzerine tekit yazısı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Tebligat Arama Ekranı 
Tebligat arama ekranı, bir dosyaya ait olan ve belirli statüdeki tebligatları listeleyen ve 
sadece bilgilendirme amaçlı olan ekrandır.

Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması
Yurt dışı tebligat için Bakanlığa üst yazı hazırlanması ekranı, yurtdışında yaşayan veya 
bulunan dosya ilgililerine yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedil-
mesi ve bununla ilgili olarak bakanlığa üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 6.21

Posta Birimine 
Uyarı Yazısının 
Hazırlanması

Şekil 6.22

Tebligat Arama
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Tebligat Posta Tevdii-Genel Liste İşlemleri
Tebligat posta tevdii-genel liste işlemleri ekranı, ilgili icra dairesince yapılan tebligatların 
tarih bilgilerinin sisteme kayıt yapıldığı ekrandır.

Talimat İşlemleri Alt Modülü
Talimat işlemleri alt modülü, icra dairelerindeki ilgili dosyalarla ilgili kendi yetki çevresi 
dışındaki işlemlerin yapılabilmesi için, yapılacak işlemin yetki sınırlarında bulunan icra dai-
resine talimat gönderme, talimat alma ve bunun ile ilgili olan işlemlerin yapıldığı modüldür.

Dışarıdan Gelen Talimatın Kaydedilmesi
Dışarıdan gelen talimatın kaydedilmesi ekranı, ilgili icra dairesine dışarıdan gelen talima-
tın bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.

Talimat Cevap Gönderme
Talimat cevap gönderme ekranı, dışarıdan gelen talimatlara cevabın hazırlandığı ekrandır.

Mala Özel Talimat Gönderme İşlemleri ve Talimat Yazısının Hazırlanması
Mala özel talimat gönderme işlemleri ve talimat yazısının hazırlanması ekranı, başka bir icra dai-
resine mal bazında işlem yapılması için gönderilen talimat işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 6.23

Talimat Cevap 
Gönderme

Şekil 6.24

Mala Özel Talimat 
Gönderme İşlemleri 
ve Talimat Yazısı 
Hazırlanması
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Talimat Cevabına Dayanılarak Yapılan İşlemler
Talimat cevabına dayanılarak yapılan işlemler ekranı, talimat gönderilen icra dairesinden 
gelen cevabın sisteme girilmesi ve yapılan işlemlerin sisteme aktarıldığı ekrandır.

Genel Talimat Gönderme İşlemleri ve Talimat Yazısının Hazırlanması 
Genel talimat gönderme işlemleri ve talimat yazısının hazırlanması ekranı, açılmış olan 
bir icra dosyası ile ilgili yapılacak işlemlerin, talimat ile yapılması gerektiği durumlarda 
ilgili talimat bilgilerinin girildiği ve talimat yazılarının hazırlandığı ekrandır.

Dışarıdan Gelen Talimatın Güncellenmesi
Dışarıdan gelen talimatın güncellenmesi ekranı, dosyada kayıtlı bulunan talimat bilgileri-
nin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Şekil 6.25

Talimat Cevabına 
Dayanılarak Yapılan 
İşlemler

Şekil 6.26

Genel Talimat 
Gönderme İşlemleri 
ve Talimat Yazısının 
Hazırlanması



Ulusal Yargı Ağı Projesi II204

Dışarıdan Gelen Eski Talimat Üzerine Takip Dosyası Açılması
Dışarıdan gelen eski talimat üzerine takip dosyası açılması ekranı, sistemden önce açılmış 
talimat dosyalarının bilgi girişlerinin yapılıp sistemde açıldığı ekrandır.

Tevzi İşlemleri Alt Modülü
Tevzi işlemleri alt modülü, icra dairelerinde dosya tevzi işlemlerini, icra daireleri ile avu-
katların icra dairelerine tevzi işlemlerini kapsamaktadır

İcra dairelerine dosya tevzi işlemleri, icra daireleri arasındaki iş dağılımının organize 
edilmesi ve bu daireler ile müracaatta bulunan avukatların çalışmalarını düzenlenmesi 
için icra hâkimliği tarafından yapılan tevzi işlemlerini kapsamaktadır. 

Adliye Bazında Avukatların Kurumların Çalışacakları İcra Dairelerinin ve 
Dosya Tevzi Yöntemlerinin Belirlenmesi
Avukatların	ve	kurumların	çalışacakları	dairelerin	ve	dosya	tevzi	yöntemlerinin	belirlen-
mesi ekranı, avukatlara ve kurumlara kota verme işleminin yapıldığı ekrandır.

Dosya Tevzi Tanımlama İşlemleri Alt Alt Modülü
Dosya tevzi tanımlama işlemleri alt modülü, tevzi işlemleri ile ilgili bilgilerin tanımlan-
masını kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Adliye Bazında Dosya Tevzi Değişkenleri Bilgileri Girişi 
Adliye	bazında	dosya	tevzi	değişkenleri	bilgileri	girişi	ekranı,	 tevziye	esas	olacak	adliye	
bazında dosya tevzi değişkenleri, özelleşmiş icra daireleri bilgileri ile ilgili sayısal bilgilerin 
girildiği ekrandır.

Adliye Bazında Dosya Tevzi Edilecek İcra Dairelerinin Girilmesi 
Adliye	bazında	dosya	tevzi	edilecek	icra	dairelerinin	girilmesi	ekranı,	adliyedeki	icra	dai-
relerine tevzi edilecek dosya tiplerinin ve tevzi sıralarının belirlendiği ekrandır.

Adliye Bazında Dosya Tevziye Esas Olacak Takip Tipleri Girişi
Adliye	bazında	dosya	tevziye	esas	olacak	takip	tipleri	girişi	ekranı,	adliye	bazında	dosya	
tevzi işlemleri sırasında esas alınacak takip tiplerinin girildiği ekrandır.

Şekil 6.27

Adliye Bazında 
Avukatların 
Kurumların 
Çalışacakları İcra 
Dairelerinin ve Dosya 
Tevzi Yöntemlerinin 
Belirlenmesi
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Dosya Tevzi Nöbetçi İcra Daireleri Bilgi Girişi
Dosya tevzi nöbetçi icra daireleri bilgi girişi ekranı, adliye bazında, varsa nöbetçi icra da-
irelerinin tanımlanmasının yapıldığı ekrandır.

Tevzi Sorgulama İşlemleri Alt Alt Modülü
Tevzi sorgulama işlemleri, tevzi işlemleri ile ilgili bilgilerin sorgulanmasını kapsayan iş-
lemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Dosya Tevzi Sorgulama 
Dosya tevzi sorgulama ekranı, avukatlar, kurumlar veya şahıslar ile ilgili olarak icra daire-
lerine kaç adet dosya tevzi edildiği bilgisinin sorgulandığı ekrandır.

Şekil 6.28

Dosya Tevzi Nöbetçi 
İcra Daireleri Bilgi 
Girişi

Şekil 6.29

Dosya Tevzi 
Sorgulama
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Avukatların kurumların Çalıştıkları İcra Dairelerinin Sorgulanması 
Avukatların	 kurumların	 çalıştıkları	 icra	 dairelerinin	 sorgulanması	 ekranı,	 avukatların	
veya kurumların, kotaya veya periyoda göre hangi icra daireleri ile çalıştığının sorgulan-
dığı ekrandır.

İcra Dairelerine Yapılan Dosya Tevzi İşlemlerinin Sorgulanması 
İcra dairelerine yapılan dosya tevzi işlemlerinin sorgulanması ekranı, kriter bilgiler doğ-
rultusunda icra dairlerine yapılan tevzi bilgilerinin sorgulandığı ekrandır.

Adliye Bazında Avukatların Çalışacakları İcra Dairelerinin ve Dosya Tevzi 
Yöntemlerinin Sorgulanması
Adliye	 bazında	 avukatların	 çalışacakları	 icra	 dairelerinin	 ve	 dosya	 tevzi	 yöntemlerinin	
sorgulanması ekranı, adliye bazında avukatların icra daireleriyle ve hangi tevzi tipi (kota, 
periyot) ile çalışacaklarının sorgulandığı ekrandır.

Gelen Talimatların Sorgulanması 
Gelen talimatların sorgulanması ekranı, tevzi işlemi gerçekleştirilen talimat dosyalarının, 
girilen kriter bilgiler doğrultusunda listelendiği ekrandır.

İcra Dairelerinden İptal Edilen Tevzi Bilgilerinin Sorgulanması 
İcra dairelerinden iptal edilen tevzi bilgilerinin sorgulanması ekranı, icra daireleri me-
nüsünde bulunan tevzi yapılan dosyaların sorgulanması ekranında dosya açma süreci 
bitirilen tevzilerin listelendiği ekrandır. Bu ekranda ilgili kayıtlar iptal edilmek veya icra 
dairesini geri gönderilmek için listelenir.

Şekil 6.30

Gelen Talimatların 
Sorgulanması
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Dosya Tevzi Sorgulama / Tevzi Biriminde Tevzi Edilen Talimat ve 
Yetkisizlik Dosya Sorgu ve Rapor İşlemleri 
İcra müdürlükleri tevzi biriminde tevzi edilen talimat ve yetkisizlik dosya sorgu ve rapor 
işlemleri için kullanılan ekrandır. 

Daha önce tevzi dosya sorgulama başlığı altında verilen ekranla aynı ekran olup, kul-
lanıcı yetkisine göre farklı işlev göstermektedir.

Tevzi biriminde tevzi edilen talimat ve yetkisizlik dosya sorgu ve rapor ekranı, talimat 
veya yetkisizlik dosyalarının tevzi bilgilerinin, girilen kriter bilgileri doğrultusunda sor-
gulandığı ve rapor olarak alındığı ekrandır.

İflas İşlemleri Alt Modülü
İflas işlemleri alt modülü, iflas dairesinin, hukuk mahkemelerinin ilamlarının infazı iş-
lemlerini yürüten bir kurum olması itibarıyla mahkemelerin verdiği iflas veya iflas tedbiri 
kararlarının yani görevi içindeki işlemlerin ve gerekli yazıların hazırlandığı modüldür.

İflas işlemleri ticaret mahkemesinin verdiği iflas kararına ilişkin işlemleri kapsamak-
tadır. Bu nedenle iflas işlemleri modülünün altındaki ekranlar çalıştırılmadan önce dos-
yanın açılmış ve ilgili harçların tahsil edilmiş olması gerekmektedir.

İflasın Kapatılması veya Kaldırılmasının Bildirilmesi Yazısının 
Hazırlanması
İflasın kapatılması veya kaldırılmasının bildirilmesi yazısının hazırlanması ekranı, iflas 
işlemleri sonunda daha önce iflasın haber verildiği ve müflis (iflas eden kişi) hakkında bil-
gi istendiği kurumlara iflasın bittiğine ilişkin yazılarının hazırlandığı ekrandır. (Örneğin, 
Bankalar Birliği, İMKB, Basın İlan Kurumu)

Şekil 6.31

Tevzi Biriminde 
Tevzi Edilen Talimat 
ve Yetkisizlik Dosya 
Sorgu ve Rapor 
İşlemleri
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İflas Kararının Bildirilmesi
İflas kararının bildirilmesi ekranı, iflas kararının ilgili kurumlara bildirilmesi için gerekli 
yazıların hazırlandığı ekrandır.

İflas İdare Memur Adayları Seçim İşlemleri
İflas idare memur adayları seçim işlemleri ekranı, iflas idare memur aday adaylarının sis-
teme girildiği ve bunların memur adayı ve memur sıfatı ile sisteme aktarıldığı ekrandır.

Şekil 6.32

İflas Kararının 
Bildirilmesi

Şekil 6.33

İflas İdare Memur 
Adayları Seçim 
İşlemleri
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Tasfiye Kararının Hazırlanması ve Sisteme Aktarılması
Tasfiye kararının hazırlanması ve sisteme aktarılması ekranı, iflas işlemleri sırasında ya-
pılacak tasfiye yönteminin sisteme girilmesi ve ilgili kararın hazırlanması işlemlerinin 
yapıldığı ekrandır. Tasfiye yöntemi, tasfiyenin tatili, basit tasfiye veya normal tasfiye seçe-
neklerinden biri olabilir.

İflas İdare Memurları Seçim İşlemleri 
İflas idare memurları seçim işlemleri ekranı, iflas idare memur adaylarının belirlendiği 
ekrandır.

İflas İdare Memurları Bildirim Yazıları Hazırlanması
İflas idare memurları bildirim yazılarının hazırlanması ekranı, iflas dosyasına ait iflas 
idare memurları belirlendikten sonra, bu memurların çeşitli kurumlara bildirilmek için 
gerekli olan yazıların hazırlandığı ekrandır.

Dosya Gönderme ve İsteme İşlemleri Alt Modülü
Dosya gönderme isteme işlemleri alt modülü, icra işlemleri sırasında bir dosyanın ka-
patılarak başka bir birime gönderilmesi, dosyanın incelenmek üzere başka bir birime 
gönderilmesi ve başka bir birimden dosya isteme işlemlerini yapan ekranlara sahip olan 
modüldür.

Şekil 6.34

Tasfiye Kararının 
Hazırlanması ve 
Sisteme Aktarılması
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Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi 
Dosyanın kapatılarak gönderilmesi ekranı, dosyanın ilgili olduğu birimden ilişiği kapatı-
larak başka bir birime gönderilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Dosyanın Geçici Gönderilmesi
Dosyanın geçici gönderilmesi ekranı, incelenmek üzere veya talep üzerine dosyanın başka 
bir birime gönderilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 6.35

Dosyanın Kapatılarak 
Gönderilmesi

Şekil 6.36

Dosyanın Geçici 
Gönderilmesi
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Başka Birimden Dosya İsteme
Başka birimden dosya isteme ekranı, başka bir birimdeki dosyanın incelenmek üzere baş-
ka bir birimden istendiği ekrandır.

Gönderilen Dosyayı Geri İsteme 
Gönderilen dosyayı geri isteme ekranı, mahkemeye gönderilen dosyaların istenmesi için 
ilgili yazıların hazırlandığı ekrandır.

Bilirkişi İşlemleri Alt Modülü
Bilirkişi işlemleri alt modülü, icra işlemleri sırasında bilirkişilerle ilgili olarak yapılacak 
işlerin gerçekleştirileceği ekranları içermektedir. 

Bilirkişi işlemleri alt modülü, aşağıda listesi verilmiş olan ekranlardan oluşmaktadır:
•	 Bilirkişi	Arama
•	 Sisteme	Bilirkişi	Ekleme
•	 Bilirkişi	Görevlendirmesi
•	 Bilirkişi	Teslim	Tutanağının	Hazırlanması
•	 Bilirkişi	Raporunun	Kaydedilmesi
•	 Bilirkişi	Görevden	Çekilme	Dilekçesinin	Kaydedilmesi
•	 Rapor	Teslim	Etmeyen	Bilirkişiye	Tebligat	Yazılması
•	 Bilirkişi	İncelemesinden	Vazgeçilmesi
•	 Bilirkişi	Görevlendirmesine	Bilirkişi	Eklenmesi
•	 Bilirkişi	Listesi	Oluşturma

Zimmet Kıymetli Evrak Alt Modülü
Zimmet kıymetli evrak alt modülü, icra daireleri tarafından teslim alınan değerli evrak ya 
da eşyanın icra dairesinde kayıtlarının tutulması işlemlerini kapsamaktadır.

Kıymetli Evrak ve Değerli Eşyaların İadesinin Yapılması 
Kıymetli evrak ve değerli eşyaların iadesinin yapılması ekranı, icra dairesince muhafaza 
edilen kıymetli evrak ve değerli eşyaların iadesinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 6.37

Başka Birimden 
Dosya İsteme
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Kıymetli Evrak/Eşya Kayıt 
Kıymetli evrak/eşya kayıt ekranı, icra işlemleri sırasında icra dairesince muhafaza edilecek 
olan kıymetli evrak ve değerli eşyaların kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Devir İşlemleri Alt Modülü
Devir işlemleri alt modülü, “Genel İşlemler” modülünün altında olup, yıl sonunda devre-
den derdest dosya, kapalı dosya ve tahsilât bilgilerinin sisteme girilmesini kapsayan işlem-
ler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Derdest Devir Dosya Girişi 
Derdest devir dosya girişi ekranı, icra dairesinde halen açık (derdest) olan dosyaların sis-
teme alınmasında kullanılan ekrandır. Dosyaların ana bilgilerinin (dosya yılı, dosya no, 
vs.) bu ekrana yazılması ile sisteme boş dosya açık olarak açılır.

Kapalı Devir Dosya Girişi 
Kapalı devir dosya girişi ekranı icra dairesinde yıl sonunda aynı yıl içerisinde kapanmış 
dosyaların sisteme alınmasında kullanılan ekrandır. 

Tahsilât Devir Bilgilerinin Sisteme Girilmesi 
Tahsilât devir bilgilerinin sisteme girilmesi ekranı icra dairesinde yılsonunda yapılan 
kasadaki	 tahsilâtların	sisteme	girilmesi	 için	kullanılır.	Ekran	sistemde	var	olan	dosyaya	
tahsilât ilişkilendirir, dosya sistemde yok ise sisteme kapalı olarak içinde tahsilât bulunan 
dosya açar.

TANIMLAR MODÜLÜ
Tanımlar modülü, icra dairesinde yapılan işlemler sırasında tüm icra daireleri tarafından 
kullanılacak, tanımlı bilgilerin sisteme kaydedilmesi işlemlerini kapsamaktadır. 

Şekil 6.38

Derdest Devir Dosya 
Girişi
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Dış Kurum Ekleme/Güncelleme
Dış kurum ekleme güncelleme ekranı, kurumlara ait bilgi girişlerinin yapıldığı ve güncel-
lenebildiği ekrandır.

Alacak Kalemleri Tanımlama 
Alacak	kalemleri	tanımlama	ekranı,	alacak	kalemlerinin	sisteme	girilmesini	sağlayan	ekrandır.

Harç Masraf Bilgileri Girişi
Harç	masraf	bilgileri	girişi	ekranı,	sistemde	kodlu	olarak	kullanılan	harç	ve	masrafların	
alanların tanımlandığı ve ayrıntı bilgilerinin belirlenmesi işlemlerini yapıldığı ekrandır.

Harç Masraf Bilgileri Güncelleme, Silme, Ekleme 
Harç/masraf	bilgileri	güncelleme,	silme,	ekleme	ekranı,	sistemde	kodlu	olarak	kullanılan	
harç ve masrafların alanları tanımlandıktan ve ayrıntı bilgilerinin belirlenmesi işlemleri 
yapıldıktan sonra bu bilgilerin değişmesi gerektiğinde ilgili güncellemelerin yapıldığı ek-
randır.

Şekil 6.39

Dış Kurum Ekleme 
Güncelleme

Şekil 6.40

Alacak Kalemleri 
Tanımlama
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İtiraz Edilebilecek Tebliğ Evrakları 
İtiraz edilebilecek tebliğ evrakları ekranı, icra dairelerine itirazı yapılabilecek belgelerin 
itiraz süreleri ve ödeme süreleri bilgilerinin sisteme aktarıldığı ekrandır.

İcra Kodlu Bilgiler İşlemleri
İcra kodlu bilgiler işlemleri ekranı; sistem içinde liste düğmelerinde görüntülenen değer-
lerin bilgi girişinin yapıldığı ekrandır.

Mezat Salonu İşlemleri
Mezat salonu işlemleri ekranı, mezat salonu bilgilerinin sisteme kaydedilmesi, değiştiril-
mesi ve iptal edilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Yed-i Emin Depo Bilgilerinin Girişi 
Yed-i emin depo bilgilerinin girişi ekranı, yed-i emin bilgilerinin sisteme kaydedilmesini 
kapsamaktadır.

Genel Faiz Tanımlama 
Genel faiz tanımlama ekranı, ilgili tarihlerdeki belirlenmiş faiz oranının sisteme girildiği 
ekrandır.

Şekil 6.41

Yed-i Emin Depo 
Bilgilerinin Girişi
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Avukat Kayıt/Güncelleme İşlemleri 
Avukat	kayıt/güncelleme	işlemleri	ekranı,	sisteme	avukat	bilgileri	eklemek	ve	bu	bilgilerde	
güncelleme yapabilmek için kullanılan ekrandır.

Döviz Kur Bilgilerinin Girilmesi
Döviz kur bilgilerinin girilmesi ekranı, sisteme döviz bilgilerinin girildiği ekrandır.

Alacak Kalem Kod Türleri Güncelleme 
Alacak	kalemi	kod	türleri	güncelleme	ekranı,	sistemde	tanımlanan	ve	ilgili	alacak	kalemi	
bilgi girişlerinin olduğu ekranlarda listelenen bilgilerin güncellendiği ekrandır.

RAPORLAR MODÜLÜ
Raporlar modülü, icra dairelerinde işlem gören dosyalar ile ilgili defter tutulmasını kapsa-
yan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

İcra Esas Defteri 
İcra esas defteri ekranı, sistemde açılan esas dosyalarına ve izale-i şüyu (herhangi bir ma-
lın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindeki ortak-
lığın (paydaşlığın) giderilmesi, taksim) dosyalarına ait esas defteri ve izale-i şüyu defteri 
bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

İcra Talimat Defteri
İcra talimat defteri ekranı, sistemde açılan talimat dosyalarına ait talimat defteri bilgisinin 
görüntülendiği ekrandır.

Şekil 6.42

Avukat Kayıt 
Güncelleme İşlemleri
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İcra Derdest ve Hitam Listesi Raporu Alma 
İcra derdest ve hitam listesi raporu alma ekranı sisteme girilen dosyaların durum raporu-
nu almak için kullanılır.

İş Cetveli İstatistik Raporu Alma
İş cetveli/istatistik raporu alma ekranı, yılsonu devirleri için hazırlanan iş cetveli ve istatis-
tik raporu bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

SORGULAR MODÜLÜ
Sorgular modülü, icra dairelerinde döviz üzerinden işlem gören dosyalar için kur hareket-
lerini sorgulama işleminin gerçekleştirildiği ekrandan oluşmaktadır.

Döviz Kur Bilgilerinin Sorgulanması
Döviz kur bilgilerinin sorgulanması ekranı, sistemde kayıtlı bulunan döviz bilgilerinin 
görüntülendiği ekrandır.

SİSTEM İŞLEM MODÜLÜ
Sistem işlem modülü, sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları 
kapsamaktadır.

Sıra No Güncelleme
Sıra no güncelleme ekranı, ceza mahkemeleri yer alan işlem türlerinin sistemde kayıtların 
bulunduğu ekrandır.

Birime Birim Tür Ekleme
Birime birim tür ekleme ekranı, sisteme eklenecek birim türlerinin tanımlanması işlemi-
nin gerçekleştirildiği ekrandır.

Sistem İşlemleri Alt Modülü
Sistem işlemleri alt modülü, sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği 
ekranları kapsamaktadır.

Kelime İşlemci
İcra müdürlükleri alt sistemi içerisinde düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem dışında 
kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüdür.

Sertifika İstek Ekranı
Sertifikaya sayısal imza atmak için kullanılan ekrandır.

Şekil 6.43

İş Cetveli İstatistik 
Raporu Alma
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Sertifika Yükleme Ekranı
Sertifikayı akıllı karta yüklememizi sağlayan ekrandır.

Anahtar Aktarım Ekranı
Anahtar	 aktarım	ekranı	 aracılığı	 ile	 şu	 anda	 çalışmakta	olduğunuz	 sistemde	yüklü	bu-
lunan uygulama anahtarlarınızı başka bir sisteme taşımak için dışarı verebilir veya daha 
önceden dışarı vermiş olduğunuz anahtarlarınızı bu sistemde de kullanabilmek için anah-
tarları içeri alabilirsiniz.

Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı
İcra müdürlüğü alt sistemine kayıtlı herhangi bir dosya için, kullanıcı yetkisi çerçevesinde 
dosyanın başka kullanıcılar tarafından işlem görmesini engellemek amacıyla dosyayı se-
çerek şifre koyabilen ekrandır.

İmzalama Ekranı
İcra müdürlükleri alt sisteminde “e-imza” kanunu çıktıktan sonra dosya imzalamak için 
kullanılacak ekrandır.

Şekil 6.44

İmzalama Ekranı

Dosya
Seç
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İmza Doğrulama Ekranı
İcra müdürlükleri alt sisteminde “e-imza” kanunu çıktıktan ve dosya imzalandıktan sonra 
imza doğrulama için kullanılacak ekrandır.

Şablon Özelleştirme İşlemleri 
Şablon özelleştirme işlemleri ekranı, icra dairelerinde kullanılan şablonları isteğe göre dü-
zenleme işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 6.45

İmza Doğrulama 
Ekranı

Dosya
Seç
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Özet

 Satış işlemleri ve genel yazılar modüllerini açıklaya-
bilmek.
•	 Satış	işlemleri	modülü,	dosyadaki	kayıtlı	malların			
 satışıyla ilgili işlemleri kapsayan modüldür.
•	 Satış	 işlemleri	 modülü,	 genel	 satış	 işlemleri	 alt	

modülü, taşınmaz satış işlemleri alt modülü ve sa-
tış güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü ile pek 
çok ekrandan oluşmaktadır.

•	 Genel	yazılar	modülü,	icra	dairelerinin,	takip	su-
resi boyunca hazırlanması gereken evrakların ha-
zırlandığı modüldür.

  Genel işlemler modülünde yer alan bilgileri uygulayabilmek.
•	 Genel işlemler modülü, icra dairelerinin, takip 

suresi boyunca, icra işlemleri sırasında genel 
sınıflandırmada bulunan işlemlerin yapıldığı 
ekranların bulunduğu modüldür.

•	 Genel	işlemler	modülü,	tebligat	işlemleri	alt	mo-
dülü, talimat işlemleri alt modülü, tevzi işlemle-
ri alt modülü, iflas işlemleri alt modülü, bilirkişi 
işlemleri alt modülü, zimmet kıymetli evrak alt 
modülü ve devir işlemleri alt modülü ve bunlara 
bağlı pek çok ekrandan oluşmaktadır.

 

 Tanımlar, raporlar, sorgular ve sistem işlem modüllerinde 
yer alan ekranların uygulamalarını açıklayabilmek.
•	 Tanımlar	modülü,	 icra	dairesinde	yapılan	işlem-

ler sırasında tüm icra daireleri tarafından kulla-
nılacak, tanımlı bilgilerin sisteme kaydedilmesi 
işlemlerini kapsamaktadır.

•	 Raporlar	modülü,	 icra	 dairelerinde	 işlem	 gören	
dosyalar ile ilgili defter tutulmasını kapsayan iş-
lemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan 
oluşmaktadır.

•	 Sorgular	modülü,	icra	dairelerinde	döviz	üzerin-
den işlem gören dosyalar için kur hareketlerini 
sorgulama işleminin gerçekleştirildiği ekrandan 
oluşmaktadır.

•	 Sistem	 işlem	modülü,	 sistem	kapsamında	kulla-
nılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları kap-
samaktadır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. İcra dairelerinde işlem gören dosyalar ile ilgili defter tu-
tulmasını kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ek-
ranlardan oluşan modül aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Raporlar modülü
b. Genel yazılar modülü
c. Sistem işlem modülü
d. Tanımlar modülü
e. Satış işlemleri modülü

2. 

Yukarıdaki ekran, hangi modülde yer almaktadır?  
a. Genel işlemler modülü
b. Sistem işlem modülü
c. Satış işlemleri modülü
d. Tanımlar modülü
e. Genel yazılar modülü

3.	 Aşağıdaki	alt	modüllerden	hangisi	satış	işlemleri	modü-
lüne ait bir alt modüldür? 

a. Tebligat işlemleri alt modülü
b. Satış güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü
c. Talimat işlemleri alt modülü
d. İflas işlemleri alt modülü
e. Devir işlemleri alt modülü

4.	 Aşağıdakilerden	 hangisi,	 satış	 işlemleri	modülü	 kapsa-
mında yer alan ekranlardan biri değildir?

a. İhale katılımcısı bilgilerinin girilmesi ekranı
b. Satış ve alıcı bilgilerinin girilmesi ekranı
c. İhalesi kesinleşen malın kayıt ve tescil yazısı hazır-

lanması ekranı
d. Vergi borcunun girilmesi ekranı
e. Genel satış yazılarının hazırlanması ekranı

5. İcra dairelerinin, takip suresi boyunca hazırlaması gereken 
evrakların hazırlandığı modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Genel işlemler modülü
b. Tanımlar modülü
c. Sistem işlem modülü
d. Genel yazılar modülü
e. Sorgular modülü

6.	 Aşağıdaki	ekranlardan	hangisi	genel	işlemler	modülüne	
ait bir ekrandır?

a. Sıra no güncelleme ekranı
b. İcra talimat defteri ekranı 
c. Döviz kur bilgilerinin sorgulanması ekranı 
d. Vekillikten azledilen vekillere tebligat ekranı  
e. İtiraz edilebilecek tebliğ evrakları ekranı

7. İcra dairesinde yapılan işlemler sırasında tüm icra dairele-
ri tarafından kullanılacak, tanımlı bilgilerin sisteme kaydedil-
mesi işlemlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sistem işlem modülü
b. Raporlar modülü
c. Tanımlar modülü
d. Genel yazılar modülü
e. Sorgular modülü

8. 

Yukarıdaki ekran, hangi modülde yer almaktadır?
a. Sistem işlem modülü
b. Sorgular modülü
c. Genel aktarım modülü
d. Tanımlar modülü
e. Genel işlemler modülü
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9.	 Aşağıdakilerden	 hangisi,	 genel	 işlemler	modülü	 kapsa-
mında yer alan ekranlardan biri değildir?

a. Tebligat zarf/davetiye hazırlanması ekranı
b. Posta birimine uyarı yazısının hazırlanması ekranı
c. Talimat cevap gönderme ekranı
d.	 Adliye	bazında	dosya	tevzi	edilecek	icra	dairelerinin	

girilmesi ekranı
e. Genel haciz yazıları hazırlama ekranı

10. Rehinli malın satılması sonucunda satış bedelinin bakiye 
borcu karşılamayacak olması durumunda geçici ya da satış 
sonucundaki satış bedelinin rehin alacaklısının alacağını 
karşılamaması durumunda kesin rehin belgesinin düzenlen-
diği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

a. Rehin açığı belgesinin hazırlanması ekranı
b. Rehin tahliye yazısının hazırlanması ekranı
c. Genel rehin yazıları hazırlama ekranı
d. Genel satış yazılarının hazırlanması ekranı
e.	 Haciz	ve	rehin	yazıları	hazırlanması	ekranı
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1. a Yanıtınız yanlış ise “Raporlar Modülü” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. c Yanıtınız yanlış ise “Genel Satış İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Genel Satış İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Genel Satış İşlemleri Modülü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Genel Yazılar Modülü” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Genel İşlemler Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Tanımlar Modülü” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Sistem İşlem Modülü” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Genel İşlemler Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Genel Yazılar Modülü” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Hazırlık, bilgi girişi ve karar modüllerini ifade edebilecek,
Tebligat, posta, keşif ve duruşma modüllerinde yer alan bilgileri uygulayabilecek,
Dosya, diğer, itiraz/temyiz ve talimat modüllerinde yer alan ekranların uygula-
malarını açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 İdari	Yargı
•	 İdare	Mahkemesi
•	 Bölge	İdare	Mahkemesi
•	 Vergi	Mahkemesi
•	 Havale	
•	 Görüşme	Tutanağı
•	 Karar
•	 Ara	Karar

•	 Yürütmeyi	Durdurma
•	 Tebligat
•	 Keşif
•	 Duruşma
•	 İtiraz
•	 Kesinleşme	Şerhi
•	 Talimat
•	 Bilirkişi

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 HAZIRLIK	MODÜLÜ
•	 BİLGİ	GİRİŞİ	MODÜLÜ
•	 KARAR	MODÜLÜ
•	 TEBLİGAT	MODÜLÜ
•	 KEŞİF	MODÜLÜ
•	 DURUŞMA	MODÜLÜ
•	 DOSYA	MODÜLÜ
•	 DİĞER	MODÜLÜ
•	 İTİRAZ/TEMYİZ	MODÜLÜ
•	 TALİMAT	MODÜLÜ

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II



GİRİŞ
İdari yargı genel olarak, idari uyuşmazlıklardan dolayı idare mahkemesine, vergi uyuş-
mazlıklarından dolayı vergi mahkemesine dava açılması, dava süresince dosya ile ilgili 
işlemleri, karar verilmesi, gerekiyorsa temyiz edilmesi işlemleri ile bölge idare mahke-
mesinin ikinci derece olarak incelediği dava işlemleri ve 4483 no’lu yasadan kaynakla-
nan memur davaları gibi faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsa-
maktadır.

İdari yargı, kural olarak devletin merkezî idare teşkilatı ve yerinden yönetim kuru-
luşlarının idari eylem ve işlemlerinden doğan davaların görüldüğü yargı koludur. İdare 
ve vergi mahkemelerinde işlemlerin en az maliyetle ve mümkün olan süratle sonuçlandı-
rılması için en son teknoloji olanaklarına kavuşturulması gerektiği düşünülerek tutulan 
defter kayıtlarında da UYAP programı kullanılmaya başlanmıştır.

İdari yargı alt sistemi kapsamında işlemler aşağıda listelenen durumlarda başlatabil-
mektedir:

•	 İdari	 uyuşmazlıklardan	 dolayı	 şahsın	 veya	 kurumun	uyuşmazlık	 nedeni	 kurum	
hakkında idare mahkemesine dava açması,

•	 Vergi	uyuşmazlıklardan	dolayı	 şahsın	veya	kurumun	uyuşmazlık	nedeni	kurum	
hakkında vergi mahkemesine dava açması,

•	 4483	 Memur	 Muhekamatı	 Kanunundan	 dolayı	 bölge	 idare	 mahkemesine	 dava	
açılması,

•	 İdare	veya	vergi	mahkemesindeki	dava	dosyalarının	bölge	idare	mahkemesine	gel-
mesi ve bölge idare mahkemesinin ikinci derece mahkemesi olarak görev yapması.

İdari Yargı İşlemleri I
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HAZIRLIK MODÜLÜ

İlk İnceleme Listesi 
İdare ve vergi mahkemesinde tevzi edilen ilk incelemesi yapılmamış yeni dava dosyaları-
nın listesinin görüntülenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

İlk İnceleme Tutanağı 
İdare veya vergi mahkemesi başkanının yeni açılan dava dosyaları için dava dosyasındaki 
eksikleri ve istekleri belirlediği ekrandır.

Şekil 7.1

İlk İnceleme Listesi

Şekil 7.2

İlk İnceleme Tutanağı
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Havale 
İdari yargı mahkemelerinde tek hâkimli ya da heyetli davalar için dosyadan sorumlu 
hâkimin belirlenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Havalesi Yapılmış Dosyalar 
Dosya havale edilmeden önce seçilen hâkimin iş yükü incelenebilir. Bu ekranda havalesi 
yapılmış dosyalar düğmesine tıklanarak hâkime ait iş yükü görüntülenebilir. 

Şekil 7.3

Havale

Şekil 7.4

Havalesi Yapılmış Dosyalar
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Toplu Havale 
Mahkeme	başkanı	tarafından	hâkimlere	birden	fazla	dosyanın	bir	anda	havale	yapılması	
işleminin yapıldığı ekrandır.

Harç/Posta Gideri Eksik Dosyalar 
Harç/posta gideri eksik olan dosyaların listelendiği ekrandır. 

Şekil 7.5

Toplu Havale
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BİLGİ GİRİŞİ MODÜLÜ

Dava Notları 
Dosyayla ilgili notların kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda alınan not-
lar dosya ayrıntı bilgileri ekranında dava notları alanında görülebilecektir.

Dava Özet Bilgileri 
Dava hakkında özet bilgilerin otomasyon ortamında kaydedildiği ekrandır.

Şekil 7.6

Dava Notları

Şekil 7.7

Dava Özet Bilgileri
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Dava Bilgilerinin Güncellemesi 
Dosya ile ilgili, ekrandaki bilgiler doğrultusunda tüm güncellemelerin yapıldığı ekran-
dır. Ayrıca işlem tebliğ tarihi ve not tespiti davalarında ders girişleri bu ekrandan yapıl-
maktadır.

•	 Dava	 konusu	 yanlış	 girilmiş	 ise	 “Dava	 Konusu	 Değiştirme”	 alanında	 bulunan	
“Dava	Konusu”	liste	düğmesinden	ilgili	dava	konusu	seçilir.

•	 Tarafların	talep	bilgileri	ve	dosyanın	heyet	bilgileri	dosyanın	işleyişi	sırasında	de-
ğişmişse	ya	da	dosya	açılırken	yanlış	girilmişse	veya	unutulmuşsa	“Talep	ve	Heyet	
Bilgileri”	alanında	bulunan	ilgili	opsiyon	kutusu	tıklanarak	işaretlenir.

•	 Not	tespiti	davalarında	ise	not	tespiti	için	ders	girişi	“Not	Tespiti	İçin	Dersler	Giri-
şi”	düğmesi	tıklanıldığında	açılan	[Not	Tespiti	Davası	Bilgi	Girişi]	yapılır.

Taraf/Avukat Bilgileri 
Bilgilerinde	değişiklik	meydana	gelen	tarafların	bilgilerinin	değiştirilerek	güncellenmesi	
işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 7.8

Dava Bilgilerinin Güncellemesi
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Taraf Bilgilerinin Görüntülenmesi

•	 Tarafın	 ayrıntı	 bilgileri	 görüntülenmek	 istendiğinde	 taraf	 “Dosya	 Taraf	 Listesi”	
bloğundan	seçilir	ve	“Taraf	Ayrıntı	Göster“	düğmesi	tıklanarak	seçilen	tarafın	ay-
rıntılı bilgileri görüntülenir.

Tanımlama İşlemleri Alt Modülü

Sistemde Olmayan Dosya Girişi 
Sistemde kayıtlı olmayan dosyaların tarama işlemi yapılmadan en önemli ve sistem için 
gerekli bilgilerinin girilerek sisteme dâhil edildiği ekrandır.

Şekil 7.9

Taraf Bilgilerinin Görüntülenmesi

Şekil 7.10

Sistemde Olmayan Dosya Girişi
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Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama
Menüde	yer	alan	alt	sistemlerinden	herhangi	birinin	seçimi	yapılarak	evrak	gizlilik	dere-
cesi bilgileri ve evrak nevi bilgileri gibi kod türlerinin görülmesini veya yeni kod türleri 
eklemek için kullanılan ekrandır.

Gün Verilmesi Parametre Girişi 
Resmi/adli tatil girişi, öğle tatili girişi gibi sene başında sistem yöneticisi tarafından girilen 
genel tanımlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 7.11

Kodlu Alan 
İçerikleri 
Tanımlama

Şekil 7.12

Gün Verilmesi 
Parametre 
Girişi 
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Gün Verilmesi Tanımlama 
Resmi/adli tatil girişi, öğle tatili girişi gibi sene başında sistem yöneticisi tarafından girilen 
genel tanımlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Dış Kurum Ekleme/Güncelleme 
Dış kurum ekleme ve güncelleme işleminin yapıldığı ekrandır.

Hâkimin Not Defteri 
Hâkimlerin	dosya	bazında	not	tutmak	için	kullandığı	ekrandır.	Mahkemede	görülen	dava	
dosyalarıyla ilgili alınan notların görüntülendiği ve girilen hatırlatma bilgilerinin güncel-
lendiği ekrandır.

Şekil 7.13

Gün 
Verilmesi 
Tanımlama

Şekil 7.14

Hâkimin Not Defteri
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KARAR MODÜLÜ
İdare ve vergi mahkemelerinde alınan kararların otomasyon ortamında kaydedildiği ek-
ranları kapsamaktadır. 

Görüşme Tutanağı/Karar 
Dosya hakkında verilen kararın kaydedildiği ekrandır.

Görüşme Tutanağı/Yürütmeyi Durdurma – Ara Karar 
İdare ve vergi mahkemelerinde alınan ara kararların ve yürütme durdurma talepli dosya-
lar için alınan kararların otomasyon ortamında kaydedildiği ekrandır.

Şekil 7.15

Görüşme 
Tutanağı/
Karar

Şekil 7.16

Görüşme 
Tutanağı 
Yürütmeyi 
Durdurma 
- Ara Karar
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•	 Azınlıkta	bulunan	hâkim	varsa	ilgili	alan,	“Azınlıkta	Bulunan	Hâkim”	liste	düğme-
sine tıklanarak ilgili hakim seçilerek doldurulur.

•	 Yürütmeyi	durdurma	teminatlı	ise	“Yürütmeyi	Durdurma	Teminat”	onay	düğmesi	
tıklanır.

•	 Yürütmeyi	durdurma	süresi	varsa	“Yürütmeyi	Durdurma	Süresi	(Gün)”	metin	ala-
nı doldurulur.

Karar
İdare ve vergi mahkemelerinde alınan kararlara ait gerekçeli kararların hazırlandığı ekrandır.

Ara Karar 
Dosyaya ait verilen ara karara ait gerekçenin yazıldığı ekrandır.

Şekil 7.17

Karar

Şekil 7.18

Ara Karar
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Yürütmeyi Durdurma Kararı 
Dosyaya ait verilen yürütme durdurma kararının gerekçesinin yazıldığı ekrandır.

Avukatlık Ücreti Hesaplama
Dosya karara bağlandıktan sonra verilen karar neticesinde avukatlık ücretinin kanunda 
belirtilen koşullar uygun olarak hesaplama işleminin yapıldığı ekrandır.

Karar Arama 
Mahkeme	bazında	verilen	kararların	hâkimi	ve	karar	sonucuna	göre	listelendiği	ekrandır.

Şekil 7.19

Yürütmeyi Durdurma 
Kararı

Şekil 7.20

Avukatlık Ücreti Hesaplama
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TEBLİGAT MODÜLÜ
Tebligat	modülü,	dava	öncesinde	davanın	görülmesi	sırasında	veya	dava	sonunda,	ilgililerin	
duruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması ya da alınan kararların bildirilmesi için ya-
pılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. 

Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması 
İdari yargı mahkemelerinde ara kararlarda veya adli bir işlem için gereken durumlarda 
yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi ve tebligat zarfının/dave-
tiyesinin hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Tebligat Posta Tevdi-Genel Liste İşlemleri 
İlgili mahkemece yapılan tebligatların tarih bilgilerinin siteme kayıt yapıldığı bir ekrandır.

Şekil 7.21

Tebligat Zarf 
Davetiye 
Hazırlanması

Şekil 7.22

Tebligat Posta Tevdi - 
Genel Liste İşlemleri
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Tebligat Arama 
Dosya bazında tebligat arama işleminin yapıldığı ekrandır.

Vekillikten Azledilen Vekillere Tebligat 
Azledilen vekile tebligat işleminin yapıldığı ekrandır.

Yurtdışı Tebligat Alt Modülü
Ara kararlarda veya adli bir işlem için gereken durumlarda yurt dışındaki vatandaşlarımı-
za yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi ve bakanlığa üst yazı 
hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekranların yer aldığı modüldür.

İlanen Tebligat Kaydının Yapılması 
İlgili	mahkemece	taraflara	yapılan	tebligatların	taraf	adreslerinde	bulunmadığında	Türki-
ye çapında tirajlı bir gazeteye ilan verilmesini ayrıca tarih ve yapılan masraf bilgilerinin 
sisteme bilgi girişinin yapıldığı bir ekrandır.

Şekil 7.23

Tebligat Arama
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Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması 
Ara kararlarda veya adli bir işlem için gereken durumlarda yurt dışındaki vatandaşlarımı-
za yapılması öngörülen tebligat işleminin yapılabilmesi için bakanlığa üst yazı hazırlan-
ması işlemlerinin 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 ekrandır.

Şekil 7.24

Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması

Şekil 7.25

Yurt Dışındaki 
Yabancılara Tebligat 
Hazırlanması
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POSTA MODÜLÜ
İdari yargı mahkemelerinde yapılan posta işlemleri kayıtlarının otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini kapsamaktadır. Posta modülünün ekranlarının aşağıda listesi verilmiş 
olup, takip eden bölümlerde açıklanmıştır.

Posta Gönderilme Bilgileri Girişi 
Posta gönderilmesi ile ilgili tüm bilgilerin kaydedildiği ekrandır.

Posta Alınması İşlemi 
Gelen	posta	ile	ilgili	tüm	bilgilerin	kaydedildiği	ekrandır.

Posta Havalesi 
Posta havalesi gelmiş ve posta havalesi gelmemiş dosyaların sorgulandığı ekrandır.

Şekil 7.26

Posta Gönderilme Bilgileri

Şekil 7.27

Posta Alınması 
İşlemi
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Resmi Posta Pulu İşlemleri 
İdari ve vergi mahkemelerinde dava dosyası için resmi posta pulu kullanılması kaydı işle-
minin yapıldığı ekrandır.

Resmi Posta Pulu Alma 
İdare ve vergi mahkemelerine ayniyat tarafından toplu olarak verilen resmi posta pulları-
nın mahkemesine kayıt işleminin yapıldığı ekrandır.

Gelen Postaların Sorgulanması 
Gelen	postaların	birim	ve	dosya	türü	bazında	sorgulandığı	ekrandır.

Şekil 7.28

Resmi Posta Pulu 
İşlemleri

Şekil 7.29

Gelen Postaların 
Sorgulanması
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KEŞİF MODÜLÜ
Keşif	modülü,	keşif	heyetinin	belirlenmesi	faaliyetlerinin	otomasyon	ortamında	gerçek-
leştirimini kapsamaktadır.

Gün Verilmesi 
Dosyaya keşif günü verilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Keşif Heyetinin Belirlenmesi 
Keşif	heyetinin	belirlenmesi,	keşfe	katılacak	kişilerin	belirlenmesi	işleminin	yapıldığı	ek-
randır.

Şekil 7.30

Gün Verilmesi

Şekil 7.31

Keşif Heyetinin 
Belirlenmesi
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Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması 
Keşfin	 ertelenme	durumunun	kaydetme	 işleminin	 yapıldığı	 ekrandır.	Keşif	 sonucunun	
kaydedildiği ekranda sonucu ertelendi olarak kaydedilen keşfe ait erteleme tutanağının 
hazırlandığı ekrandır.

DURUŞMA MODÜLÜ
Duruşma modülü, duruşma sırasında yapılan kayıt işlemleri faaliyetlerinin otomasyon 
ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Duruşma modülü idari yargı mahkemelerin-
de bulunmaktadır.

Gün Verilmesi 
Dosyaya duruşma günü verilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Duruşma Listesi 
Duruşma listesinin görüntülendiği, duruşması yapılacak dosyalar bulunmak istendiğin-
de, verilecek tarihe göre sorgulama işleminin yapıldığı ekrandır.

Duruşma Tutanağı 
Duruşma zamanı gelen dava dosyaları için yapılan duruşma sırasında alınan karar ve not 
bilgilerinin girildiği ekrandır.

DOSYA MODÜLÜ
Dosya modülü, dosyalarla ilgili bilgilerin girilmesi ya da değiştirilmesi işlemlerinin yapıl-
masını kapsamaktadır. 

Şekil 7.32

Duruşma Tutanağı
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Dosya Ayrıntı Bilgileri 
Dosyaların inceleme işleminin kısa yoldan yapılmasını sağlayan ekrandır. Diğer ekran-
larda	dosya	bilgileri	 bloğundan	 “Dosya	Ayrıntılı	Bilgileri”	 düğmesi	 ile	 ulaşılan	 ekrana,	
herhangi bir ekrana girmeden ulaşılmasını sağlar.

Dosyanın Geçici Gönderilmesi 
Mahkemenin	dosyayı	bir	diğer	birime	göndermek	istediğinde	kullanacağı	ekrandır.

Şekil 7.33

Dosya Ayrıntılı Bilgileri

Şekil 7.34

Dosyanın Geçici 
Gönderilmesi
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Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade 
Başka birimden gelen dosyaların görüntülendiği ekrandır.

Başka Birimden Dosya İsteme 
Başka mahkemeden dosya isteme bilgilerinin kaydedilmesi ve üst yazı hazırlanması işle-
minin yapıldığı ekrandır.

Gönderilen Dosyayı Geri İsteme 
Herhangi bir sebeple başka bir mahkemeye yada birime gönderilen dosyanın geri isteme 
işleminin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda hangi dosyaların nerelere gönderildiği bilgisine 
de ulaşılabilir.

Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi 
Mahkemede	dava	dosyasını	kapatarak	birimlere	gönderme	işlemleri,	bu	ekran	kullanıla-
rak gerçekleştirilir.

Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi 
Başka birimler tarafından incelen dosyaların listelenmesi işlemini yapıldığı ekrandır.

İstenen Dosyaların Listesi 
Başka birimler tarafından istenen dosyaların listelenmesi işlemini yapıldığı ekrandır.

DİĞER MODÜLÜ
Diğer modülünün, alt modülü ve ekranlarının aşağıda listesi verilmiş olup, takip eden 
bölümlerde açıklanmıştır.

Birleştirme İşlemleri Alt Modülü
Birleştirme	işlemleri	alt	modülü,	aynı	mahkemede	bulunan	ve	tarafları	aynı	olan	dosya-
ların birleştirme faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. 

Şekil 7.35

Dosyanın Kapatılarak 
Birime Gönderilmesi
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Birleştirilmek Üzere Dosyanın Kapatılması 
Aynı mahkeme üzerinde iki dava dosyasının birleştirilmesi işleminin yapılması için, bir-
leştirilecek dosyanın kapatıldığı ekrandır.

Dosya Birleştirme İşlemi 
Mahkemesinde	kapatılarak	gönderilen	dosyanın,	geldiği	mahkemede,	gönderildiği	dos-
yanın esas numarasını alarak, gönderildiği dosyayla birleştirilmesi işleminin yapıldığı ek-
randır.

 
Gelen Dergi ve Kitapların Kaydedilmesi 
Mahkemeye	 kurumlardan	 gelen	dergi	 ve	 kitapların	 bilgilerinin	 kaydedilmesi	 işleminin	
yapıldığı ekrandır.

Genel Dava Sorgulama 
Mahkemelerde	dava	sorgulanması	işleminin	yapıldığı	ekrandır.	Dosya	no	ve	taraf	isimle-
rine göre sorgulama yapılması işlemine imkan sağlamaktadır. Esas numarasını unutmuş 
olan	tarafların	bu	ekranda	isime	göre	dosya	sorgulaması	yapılabilmektedir.	Çalışanlar	bu	
ekranda kendi mahkemeleri haricinde diğer mahkemelerde de sorgulama yapabilmekte-
dirler.

İşlemden Kaldırılmış Dosyayı İşleme Koyma 
Mahkemesinde	herhangi	bir	sebeple	ya	da	karar	alınarak	işlemden	kaldırılmış	dosyaların	
tekrar işleme konulması işlemini yapıldığı ekrandır.

Şekil 7.36

Genel Dava Sorgulama
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Kişinin Sistemde Kayıtlı Olduğu Tüm Dosyalardaki Bilgilerinin 
Görüntülenmesi 
Kişinin	sistemde	(UYAP)	kayıtlı	olduğu	bütün	dosyaların	sorgulanmasını	yapıldığı	ekran-
dır. Sadece idare ve vergi mahkemelerinde değil bütün yargı ağı çerçevesinde sorgulama 
yapılmaktadır.

İTİRAZ/TEMYİZ MODÜLÜ
İtiraz/temyiz modülü, dava dosyası için karar verildikten sonra, kararın kesinleşmesinden 
önce yapılan temyiz başvurusunun ve mahkemede başvuru üzerine yapılan işlem faali-
yetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. İtiraz/temyiz modülü, 
idare ve vergi mahkemelerinde bulunmaktadır. 

İlk İnceleme Tutanağı 
Dava	dosyasının	Bölge	İdare	Mahkemesine/Danıştay’a	gönderilmesinden	önce	ilk	incele-
me işleminin Başkan tarafından yapılıp itiraz ilk inceleme tutanağının hazırlanması işle-
minin yapıldığı ekrandır.

İtiraz Sonucunun Kaydı 
Bölge idare mahkemesinde verilen itiraz kararının kaydedildikten sonra idare/vergi mah-
kemelerinde görüntülendiği ekrandır.

Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi
Kararın	kesinleşmesi	ile	birlikte,	kararın	kaydedilmesi	ve	kesinleşme	şerhinin	hazırlanma-
sı işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 7.37

Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi
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TALİMAT MODÜLÜ
Talimat,	dava	dosyası	için	yapılacak	bir	işlemin	(bilirkişi	incelemesi,	keşif)	mahkemenin	
bulunduğu yerde yapılamamasından dolayı başka bir mahkemeye gönderilmesi ve gönde-
rildiği	mahkemede	işlemlerin	yapılması	faaliyetlerini	kapsamaktadır.	Talimat	modülü	ise	
bu yolla mahkemeye gelen dosya işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini 
kapsamaktadır. 

Giden Talimat İşlemleri Alt Modülü
Giden	 talimat	 işlemleri	 alt	modülü,	 gönderilen	 talimat	 faaliyetlerinin	 otomasyon	orta-
mında	gerçekleştirimini	kapsamaktadır.	Giden	talimat	işlemleri	alt	modülü	ekranlarının	
aşağıda listesi verilmiş olup, takip eden bölümlerde açıklanmıştır.

Talimat Yazısının Yazılması 
Talimat	dosyasına	eklenecek	üst	yazının	hazırlandığı	ekrandır.

Gönderilen Talimatların Listelenmesi 
Gönderilen	talimatların	belli	kriterlere	göre	liste	halinde	görülebildiği	ekrandır.

Talimat Arama Ekranı 
Gönderilen	talimatların	posta	gönderilme	işlemlerinin	yapıldığı	ekrandır.

Şekil 7.38

Talimat Arama Ekranı
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Talimat Akıbetinin Sorulması 
Gönderilen	talimatın	geri	dönüşünün	gecikmesi	üzerine,	talimatı	gönderen	mahkeme	ta-
rafından talimat akıbet araştırma yazısının yazıldığı ekrandır.

Gelen Talimat İşlemleri Alt Modülü
Gelen	talimat	işlemleri,	dava	dosyası	için	yapılacak	bir	işlemin	(bilirkişi	incelemesi,	keşif)	
mahkemenin bulunduğu yerde yapılamamasından dolayı başka bir mahkemeye gönderil-
mesi	ve	gönderildiği	mahkemede	işlemlerin	yapılması	faaliyetlerini	kapsamaktadır.	Gelen	
talimat işlemleri alt modülü ise bu yolla mahkemeye gelen dosya işlemlerinin otomasyon 
ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. 

Talimat Havalesi 
İdari yargı mahkemelerinde tek hâkimli ya da heyetli talimat dosyaları için sorumlu 
hâkimin belirlenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Naip Üye Tayini 
Gelen	talimat	dosyasına,	keşif	ya	da	bilirkişi	işlemleri	için	naip	hâkim	seçilmesi	işleminin	
yapıldığı ekrandır.

Talimat Noksan Tamamlama Ekranı 
Talimat	işlemlerinin	gerçekleştirilmesi	için	gönderilen	paranın	masrafları	karşılamaması	
ya da para gönderilmemesi üzerine yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Talimat Üst Yazısı Hazırlanması 
Talimat	ile	ilgili	işlemlerin	tamamlanması	üzerine	talimatın	gerçekleştirdiğine	dair	yazı-
nın hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 7.39

Talimat Akıbetinin 
Sorulması
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Talimat Açılış İşlemleri 
Tevzi	 edilen	 talimat	 dosyası	 bilgilerinin,	 mahkemesine	 kaydedildiği	 ekrandır.	 Talimat	
mahkemenin veznesinde tevzi edildiği anda, talimatın tevzi edilerek düştüğü mahkeme-
nin iş listesine düşen ekrandır.

Posta Alınması İşlemi 
İdare ve vergi mahkemelerinde talimat dosyası ile gelen postanın kaydedilmesi işleminin 
yapıldığı ekrandır.

Talimatların Listelenmesi 
Gelen	talimatların	listelenmesi	işleminin	yapıldığı	ekrandır.

Şekil 7.40

Talimat Arama Ekranı

Şekil 7.41

Posta Alınması İşlemi
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Talimat Arama Ekranı
Mahkemelerde	gelen	ve	giden	talimatların	sorgulanıp	bilgilerinin	görüntülendiği	ekrandır.

Bilirkişi Alt Alt Modülü
Gelen	talimat	dosyasının	bilirkişi	incelemesi	gereklerinin	gerçekleştirilmesi	faaliyetlerinin	
otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Bilirkişi alt alt modülü, aşağıdaki 
ekranlardan oluşmaktadır:

•	 Bilirkişi	görevlendirmesi
•	 Bilirkişi	teslim	tutanağı
•	 Bilirkişi	uyarı	yazısı
•	 Bilirkişi	araması
•	 Bilirkişi	değişikliği

Harç Masraf Alt Alt Modülü
Talimat	açılışında	gerçekleştirilen	Harç/masraf	hesaplaması	 işlemlerinin	otomasyon	or-
tamında gerçekleştirildiği ekrandır. Harç masraf alt alt modülü, aşağıdaki ekranlardan 
oluşmaktadır:

•	 Harç/masraf	hesaplama
•	 Tahsilât	reddiyat	bilgileri
•	 Reddiyat	hesaplama

Tebligat Alt Alt Modülü
Dava öncesinde davanın görülmesi sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya 
veya mahkeme kalemine çağrılması ya da alınan kararların bildirilmesi için yapılması ge-
reken	tebliğ	işlemlerinin	otomasyon	ortamında	gerçekleştirimini	kapsamaktadır.	Tebligat	
alt alt modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır:

•	 Tebligat	zarfı
•	 Tebligat	uyarı	yazısı
•	 Yurtdışı tebligat
•	 Bakanlığa üst yazı
•	 Yabancılara tebligat hazırlama
•	 İlanen tebligat kaydı
•	 Azledilen vekile tebligat
•	 Tebligat	arama

Şekil 7.42

Talimat Arama Ekranı
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Özet

Hazırlık, bilgi girişi ve karar modüllerini ifade edebilmek.
 •	 Satış	işlemleri	modülü,	dosyadaki	kayıtlı	malların			
 satışıyla ilgili işlemleri kapsayan modüldür.
•	 Hazırlık	modülü,	ilk	inceleme	listesi,	ilk	inceleme	

tutanağı, havale, havalesi yapılmış dosyalar, toplu 
havale ve harç/posta gideri eksik olan dosyalar 
ekranlarını kapsamaktadır.

•	 Bilgi	 girişi	modülü,	 dava	 notları,	 dava	 özet	 bil-
gileri, dava bilgilerinin güncellenmesi, not tespit 
davası bilgi girişi, taraf/avukat bilgileri, taraf bil-
gilerinin görüntülenmesi, tanımlama işlemleri alt 
modülü ve bunlara ait ekranlardan oluşmaktadır.

•	 Karar	 modülü,	 idare	 ve	 vergi	 mahkemelerinde	
alınan kararların otomasyon ortamında kaydedil-
diği ekranları kapsamaktadır. 

Tebligat, posta, keşif ve duruşma modüllerinde yer alan 
bilgileri uygulayabilmek. 
•	 Tebligat	modülü,	dava	öncesinde	davanın	görül-

mesi sırasında veya dava sonunda, ilgililerin du-
ruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması ya 
da alınan kararların bildirilmesi için yapılması 
gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini kapsamaktadır. 

•	 Posta	modülü,	idari	yargı	mahkemelerinde	yapı-
lan posta işlemleri kayıtlarının otomasyon orta-
mında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

•	 Keşif	modülü,	keşif	heyetinin	belirlenmesi	 faali-
yetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimi-
ni kapsamaktadır.

•	 Duruşma	modülü,	duruşma	sırasında	yapılan	ka-
yıt işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Dosya, diğer, itiraz/temyiz ve talimat modüllerinde yer 
alan uygulamaları açıklayabilmek.
•	 Dosya	 modülü,	 dosyalarla	 ilgili	 bilgilerin	 giril-

mesi ya da değiştirilmesi işlemlerinin yapılmasını 
kapsamaktadır.

•	 Diğer	modülü,	gelen	dergi	ve	kitapların	kaydedil-
mesi, genel dava sorgulama, işlemden kaldırılmış 
dosyayı işleme koyma, kişinin sistemde kayıtlı 
olduğu tüm dosyalardaki bilgilerinin görüntülen-
mesi ekranları ile birleştirme işlemleri alt modülü 
ve buna bağlı ekranlardan oluşmaktadır.

•	 İtiraz/temyiz	modülü,	dava	dosyası	için	karar	ve-
rildikten sonra, kararın kesinleşmesinden önce 
yapılan temyiz başvurusunun ve mahkemede baş-
vuru üzerine yapılan işlem faaliyetlerinin otomas-
yon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

•	 Talimat	modülü,	talimat	yoluyla	mahkemeye	ge-
len dosya işlemlerinin otomasyon ortamında ger-
çekleştirilmesini kapsamaktadır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Duruşma sırasında yapılan kayıt işlemleri faaliyetlerinin 
otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Bilgi girişi modülü
b. Dosya modülü
c. Sistem işlem modülü
d. Duruşma modülü
e. Hazırlık modülü

2. Aşağıdaki alt modüllerden hangisi bilgi girişi modülüne 
ait bir alt modüldür? 

a.	 Tebligat	işlemleri	alt	modülü
b. Yurt dışı tebligat alt modülü
c.	 Tanımlama	işlemleri	alt	modülü
d. Birleştirme işlemleri alt modülü
e. Devir işlemleri alt modülü

3. Aşağıdakilerden hangisi, karar modülü kapsamında yer 
alan ekranlardan biri değildir?  

a. Avukatlık ücreti hesaplama ekranı
b.	 Görüşme	tutanağı/karar	ekranı
c. Ara karar ekranı
d. Yürütmeyi durdurma kararı ekranı
e. İtiraz sonucunun kaydı ekranı

4. Dava öncesinde, davanın görülmesi sırasında veya dava 
sonunda ilgililerin duruşmaya veya mahkeme kalemine çağ-
rılması ya da alınan kararların bildirilmesi için yapılması ge-
reken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştiri-
mini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a.	 Tebligat	modülü
b. Bilgi girişi modülü
c. Hazırlık modülü
d. Diğer modülü
e. Dosya modülü

5.

Yukarıdaki ekran, hangi modülde yer almaktadır?  
a.	 Tebligat	modülü
b.	 Genel	yazılar	modülü
c. Posta modülü
d. Hazırlık modülü
e. Bilgi girişi modülü

6. Aşağıdaki ekranlardan hangisi dosya modülüne ait bir 
ekrandır?

a.	 Gün	verilmesi	ekranı
b. Dosyanın kapatılarak birime gönderilmesi ekranı 
c. Birleştirilmek üzere dosyanın kapatılması ekranı 
d.	 Gelen	dergi	ve	kitapların	kaydedilmesi	ekranı		
e. Hâkimin not defteri ekranı

7. Dava dosyası için karar verildikten sonra, kararın ke-
sinleşmesinden önce yapılan temyiz başvurusunun ve 
mahkemede başvuru üzerine yapılan işlem faaliyetlerinin 
otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül 
aşağıdakilerden hangisidir?

a.	 Talimat	modülü
b. Duruşma modülü
c.	 Tebligat	modülü
d.	 Karar	modülü
e. İtiraz/temyiz modülü

8.

Yukarıdaki ekran, hangi modülde yer almaktadır?  
a. Sistem işlem modülü
b. Bilgi girişi modülü
c. Dosya modülü
d. Diğer modülü
e. Sorgular modülü

9. Aşağıdakilerden hangisi, talimat modülü kapsamında 
yer alan ekranlardan biri değildir?  

a.	 Gün	verilmesi	parametre	girişi	ekranı
b.	 Naip	üye	tayin	ekranı
c. Posta alınması işlemi ekranı
d.	 Talimatların	listelenmesi	ekranı
e.	 Talimat	noksan	tamamlama	ekranı

10. Aşağıdaki işlemlerden hangisi hazırlık modülünün iş-
lemlerinden biri değildir?

a. Dava özet bilgileri
b. İlk inceleme listesi
c. İlk inceleme tutanağı
d. Havalesi yapılmış dosyalar
e.	 Toplu	havale
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar

1.	d	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Duruşma	Modülü”	 konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

2.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Bilgi	Girişi	Modülü”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

3.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Karar	Modülü”	konusunu	yeni-
den gözden geçiriniz.

4.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Tebligat	Modülü”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.

5.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Posta	Modülü”	konusunu	yeni-
den gözden geçiriniz.

6.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Dosya	Modülü”	konusunu	yeni-
den gözden geçiriniz.

7.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“İtiraz/Temyiz	Modülü”	konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Diğer	Modülü”	konusunu	yeni-
den gözden geçiriniz.

9.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Talimat	Modülü”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.

10.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Hazırlık	Modülü”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Harç/masraf, raporlar ve genel işlemler modüllerini açıklayabilecek,
Bölge idare mahkemeleri alt sistemi ve kamu görevlilerinin yargılanması işlem-
leri (4483) modüllerinde yer alan bilgileri uygulayabilecek,
Vezne işlemleri alt sistemlerinde yer alan ekranların uygulamalarını açıkla-
yabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 İdari	Yargı
•	 Bölge	İdare	Mahkemesi
•	 Harç
•	 Masraf
•	 Harç	Tahsil	Müzekkeresi
•	 Tevzi
•	 Yürütmeyi	Durdurma

•	 Esas	Defteri
•	 Karar	Defteri
•	 Aylık	İş	Cetveli
•	 Reddiyat
•	 Tahsilât
•	 Vezne
•	 Banka	Hesabı

İçindekiler
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İdari Yargı İşlemleri II
Bölge İdare Mahkemesi ve
Vezne İşlemleri

•	 GİRİŞ
•	 HARÇ	MASRAF	MODÜLÜ
•	 RAPORLAR	MODÜLÜ
•	 GENEL	İŞLEMLER	MODÜLÜ
•	 BÖLGE	İDARE	MAHKEMELERİ	ALT	
SİSTEMİ	MODÜLLERİ

•	 KARAR	MODÜLÜ
•	 POSTA	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 BİLİRKİŞİ	MODÜLÜ
•	 DİĞER	MODÜLÜ
•	 KAMU	GÖREVLİLERİNİN	
YARGILANMASI	İŞLEMLERİ	(4483)	
MODÜLÜ	

•	 VEZNE	İŞLEMLERİ	ALT	SİSTEMLERİ	
GENEL	BAKIŞ

•	 TEVZİ	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 TAŞRA	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 HARÇ/MASRAF	MODÜLÜ
•	 TOPLU	REDDİYAT	MODÜLÜ
•	 KASA/İPTAL	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 BANKA	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ
•	 RAPORLAR	MODÜLÜ
•	 TANIMLAMA	İŞLEMLERİ	MODÜLÜ

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II



GİRİŞ
İdari Yargı İşlemleri-2 Ünitesi, 7. Ünite’nin devamı niteliğindedir. Bu Ünite’de idari yar-
gı sistemine ilişkin harç/masraf modülü, raporlar modülü, genel işlemler modülü; bölge 
idare mahkemeleri alt sistemi; kamu görevlilerinin yargılanması işlemleri (4483) modülü; 
vezne işlemleri alt sistemleri ile bu modüllerde yer alan ekranlar üzerinde durulacaktır. 

HARÇ MASRAF MODÜLÜ
Harç/masraf modülü, dava dosyası için yapılacak “reddiyat ve tahsilât işlemleri” faaliyetle-
rinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Harç/masraf modülü idare 
ve vergi mahkemelerinde bulunmaktadır. 

Harç/Masraf Hesaplama 
Dava açılışında gerçekleştirilen harç/masraf hesaplaması işlemlerinin otomasyon orta-
mında gerçekleştirildiği ekrandır.

İdari Yargı İşlemleri II
Bölge İdare Mahkemesi ve 

Vezne İşlemleri

Şekil 8.1

Harç Masraf 
Hesaplama
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Tahsilât/Reddiyat Bilgileri 
Dosya üzerinde bugüne kadar yapılan bütün harç, masraf, reddiyat ve teminat işlemleri-
nin ayrıntılı olarak görüntülendiği ekrandır.

Harç Tahsil Müzekkeresi 
Kurumlara harç tahsil müzekkeresi işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 8.2

Tahsilât 
Reddiyat 
Bilgileri

Şekil 8.3

Harç Tahsil Müzekkeresi
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Sarf Ücreti Hesapları 
Sarf ücreti hesaplarının otomasyon ortamında hesaplanması işleminin gerçekleştirildiği 
ekrandır.

Reddiyat ve İade Hesaplama 
Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında, para çıkışı 
hesaplama işlemleri faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 8.4

Sarf 
Ücreti 
Hesapları

Şekil 8.5

Reddiyat 
ve İade 
Hesaplama
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Toplu Posta Reddiyat Hesaplama 
Mahkemelerde yapılan tebligat reddiyatlarının topluca bir ekran üzerinden seri olarak 
yapılması işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Yetki Red Listeleri Hesaplama 
Mahkemelerde görevsizlik ve yetkisizlik kararı verildikten sonra dosyanın bulunan harç 
ve masrafları ile birlikte yetkili mahkeme veya Danıştay’a gönderilirken oluşturulan liste-
lerin hazırlandığı ekrandır.

Şekil 8.6

Toplu 
Posta 
Reddiyat 
Hesaplama

Şekil 8.7

Yetki Red 
Listeleri 
Hesaplama
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Harç Masraf Reddiyatı Hesaplama İptal Ekranı 
Mahkemelerde yanlış yapılan reddiyatların iptali işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Harç/Masraf Tahsilâtı Hesaplama İptal Ekranı 
Mahkemelerde yanlış yapılan harç ve masraf tahsilâtlarının iptali işleminin gerçekleştiril-
diği ekrandır.

Banka Hesabı Tanımlama 
Dava dosyasının neticelenmesi sonucu; artan masrafların ilgili tarafa iade edilmesi ile il-
gili işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Şekil 8.8

Harç Masraf 
Reddiyatı 
Hesaplama 
İptal Ekranı

Şekil 8.9

Banka 
Hesabı 
Tanımlama 



Ulusal Yargı Ağı Projesi II262

Banka Hesap Hareketleri 
Bir bankada dosya için açılan hesaba para yatırıldığının veya hesaptan para çekildiğinin 
kaydının yapıldığı ekrandır.

Toplu Posta Rapor Hazırlama 
Mahkemelerde yapılan toplu posta işlemlerinin raporlanması işlemlerinin yapıldığı 
ekrandır.

Şekil 8.10

Banka 
Hesap 
Hareketleri

Şekil 8.11

Toplu 
Posta 
Rapor 
Hazırlama
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Yetki Red Listesi Rapor Hazırlama 
Mahkemelerde yapılan toplu yetki red işlemlerinin raporlanması işlemlerinin yapıldığı 
ekrandır.

Toplu Harç Masraf Hesaplama 
Mahkemelerde hesaplanan harç masrafların topluca yapılması işleminin gerçekleştirildiği 
ekrandır.

Harç İade Yazısı 
Dosya taraflarından her hangi birisinin, dosyanın işi bittikten sonra mahkemeye başvu-
rup artan parasını almak istemesiyle gerçekleştirilen işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Şekil 8.12

Toplu Harç Masraf Hesaplama

Şekil 8.13

Harç İade Yazısı
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Para İsteme Yazısı 
Dava açılış aşamasında alınan harç ve masrafların tamamının kullanılması halinde, da-
vanın herhangi bir aşamasında davacıdan para talep edilmesi yazısının hazırlandığı ek-
randır.

Posta Ücreti Eksik Dosyalar
Dava dosyalarının bir süre sonra üzerlerinde para bitebilir ya da azalabilir veya ilk açılışta 
eksik yatırılmış olabilir. Sistem bu tür dosyaları kendisi tespit ederek bu ekrana düşmesini 
sağlar.

RAPORLAR MODÜLÜ
Mahkemelerde belli periyotlarla hazırlanan raporların hazırlanmasını kapsamaktadır. 

Aylık İş Cetveli
Menüden aylık iş cetveli ekranı tıklanır ve rapor otomatik olarak çalışır. İş cetvelleri “yaz-
dır” düğmesi tıklanarak görüntülenen evrak yazdırılır. “Diske kaydet” düğmesi tıklanarak 
evrak, lokal diske veya diskete kaydedilir.

Şekil 8.14

Para İsteme Yazısı
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Yıllık İş Cetveli
Menüden yıllık iş cetveli ekranı tıklanır ve rapor otomatik olarak çalışır.

Tevzi Dağıtım Çizelgesi 
Dava türlerine göre mahkemelere düşen dava sayısının istatistiklerinin alındığı ekrandır. 
Bu ekrandan çıktı da alınabilir.

Şekil 8.15

Yıllık İş 
Cetveli

Şekil 8.16

Tevzi 
Dağıtım 
Çizelgesi
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Mahkeme Defterleri Alt Modülü
Mahkemelerde bulunan esas ve karar defterlerinin otomasyon ortamında hazırlanmasını 
kapsamaktadır. 

Esas Defteri
Mahkemelerde tutulan esas defterinin otomasyon ortamında tutulması işleminin gerçek-
leştirildiği ekrandır.

İlgili bilgiler girildikten sonra “Rapor Hazırla “ düğmesine tıklanarak [esas defteri] ekra-
nı açılır ve görüntülenir. Karar defteri için de işlem adımı aynıdır.

Karar Defteri
Mahkemelerde tutulan karar defterinin otomasyon ortamında tutulması işleminin ger-
çekleştirildiği ekrandır.

İtiraz Durumu
Mahkemelerde bulunan dosyalara yapılan itirazların listelenmesi işleminin yapıldığı ek-
randır.

GENEL İŞLEMLER MODÜLÜ
Genel işlemler sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları kapsa-
maktadır. Açıklamalarına daha önce yer verilen genel işlemler modülü aşağıdaki ekran-
lardan oluşmaktadır:

•	 Sıra	No	Güncelleme
•	 Kelime	İşlemci
•	 Sertifika	İstek	Ekranı
•	 Sertifika	Yükleme	Ekranı
•	 Anahtar	Aktarım	Ekranı

Şekil 8.17

Rapor Hazırlama



8. Ünite - İdari Yargı İşlemleri II Bölge İdare Mahkemesi ve Vezne İşlemleri 267

•	 Başkaları	İçin	Dosya	Şifreleme	Ekranı
•	 Şifre	Çözme	Ekranı
•	 İmzalama	Ekranı
•	 İmza	Doğrulama	Ekranı
•	 Şablon	Özelleştirme	İşlemleri
•	 Yazıcıların	Tanımlanması

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ ALT SİSTEMİ MODÜLLERİ
Bölge idare mahkemesi genel işlemleri alt sistemi, bölge idare mahkemelerinde bulun-
maktadır. 

Bilgi Girişi Alt Modülü
Bilgi girişi alt modülü aşağıda listesi verilen ve idare mahkemesi işlemlerinde açıklanan 
ekranlardan oluşmaktadır:

•	 Dava	Notları	
•	 Hâkimin	Notları	
•	 Dava	Özet	Bilgileri	
•	 Sistemde	Olmayan	Dosya	Girişi	
•	 Havale	
•	 Havalesi	Yapılmış	Dosyalar	
•	 Toplu	Havale	

Bilgi Girişi ekranlarıyla ilgili bilgilere ve ekran görüntülerine idare mahkemesi işlemlerinde 
yer verildiğinden bu bölümde tekrar verilmemiştir.

Tanımlama İşlemleri Alt Modülü 
Tanımlama	işlemleri	alt	modülü,	aşağıda	listesi	verilen	ve	idare	mahkemesi	işlemlerinde	
açıklanan ekranlardan oluşmaktadır:

•	 Kodlu	Alan	Tanımlama	
•	 Gün	Verilmesi	Parametreleri	
•	 Gün	Verilmesi	Tanımlama	
•	 Dış	Kurumlar	Güncelleme	

KARAR MODÜLÜ
Bölge idare mahkemelerinde alınan kararların otomasyon ortamında kaydedildiği ekran-
ları kapsamaktadır. Karar modülü aşağıda listesi verilen ve idare mahkemesi işlemlerinde 
açıklanan ekranlardan oluşmaktadır:

•	 Görüşme	Tutanağı/Karar
•	 Görüşme	Tutanağı/YD-AK
•	 Görüşme	Tutanağı	YD	İtiraz
•	 Karar
•	 Ara	Karar
•	 YD	Kararı
•	 Gerekçeli	YD	İtiraz	Sonucunun	Hazırlanması
•	 Karar	Listesi
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Görüşme Tutanağı/Yürütmeyi Durdurma İtiraz 
Bölge idare mahkemesinde yürütme durdurmaya yapılan itiraz sonuçlarının kaydının tu-
tulduğu ekrandır.

Gerekçeli Yürütmeyi Durdurma İtiraz Sonucunun Hazırlanması 
Bölge idare mahkemesine alt mahkemelerden yürütmeyi durdurma itiraz talebiyle gelmiş 
dosyalara, bölge idare mahkemesinde verilen kararın gerekçesinin yazıldığı ekrandır.

Tebligat Alt Alt Modülü
Tebligat	alt	alt	modülü,	dava	öncesinde	davanın	görülmesi	sırasında	veya	dava	sonunda,	
ilgililerin duruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması yada alınan kararların bildiril-
mesi için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır.	Tebligat	alt	alt	modülü	aşağıdaki	ekranlardan	oluşmaktadır:

•	 Tebligat	Zarfı
•	 Tebligat	Uyarı	Yazısı
•	 Yutdışı	Tebligat
•	 Bakanlığa	Üst	Yazı	Yazılması
•	 Yabancılara	Tebligat	Hazırlama
•	 İlanen	Tebligat	Kaydı
•	 Azledilen	Vekile	Tebligat
•	 Tebligat	Arama

Şekil 8.18

Görüşme Tutanağı/Yürütmeyi Durdurma İtiraz
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POSTA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
İdari yargı mahkemelerinde yapılan posta işlemleri kayıtlarının otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini	kapsamaktadır.	Posta	modülü	aşağıdaki	ekranlardan	oluşmaktadır:

•	 Posta	Gönderilme	Bilgileri	Girişi
•	 Posta	Alınması	İşlemi
•	 Posta	Havalesi
•	 Resmi	Posta	Pulu	İşlemleri
•	 Resmi	Posta	Pulu	Alma
•	 Gelen	Postaların	Sorgulanması

BİLİRKİŞİ MODÜLÜ
Davanın görülmesi sırasında bilirkişi incelemesi ara kararı verilmesi ile bilirkişi inceleme-
si işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır. Bilirkişi modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır: 

•	 Bilirkişi	Görevlendirmesi
•	 Bilirkişi	Teslim	Tutanağının	Hazırlanması
•	 Sisteme	Bilirkişi	Ekleme
•	 Rapor	Teslim	Etmeyen	Bilirkişiye	Tebligat	Yazılması
•	 Bilirkişi	Arama
•	 Bilirkişi	İncelemesinden	Vazgeçilmesi
•	 Bilirkişi	Görevlendirmesine	Bilirkişi	Eklenmesi
•	 Bilirkişi	Grubu	Oluşturma
•	 Bilirkişi	Listesi	Oluşturma

Keşif Modülü
Keşif heyetinin belirlenmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kap-
samaktadır. Keşif modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır:

•	 Gün	Verilmesi
•	 Keşif	Heyetinin	Belirlenmesi
•	 Keşif	Erteleme	Tutanağının	Hazırlanması

Duruşma Modülü
Duruşma sırasında yapılan kayıt işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçek-
leştirimini kapsamaktadır. Duruşma modülü idari yargı mahkemelerinde bulunmaktadır. 
Duruşma modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır:

•	 Gün	Verilmesi
•	 Duruşma	Listesi
•	 Duruşma	Tutanağı

DİĞER MODÜLÜ
Diğer modülünün ekranları aşağıda verilmiş olup, takip eden bölümlerde açıklanmıştır.
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Başka Birimden Dosya İsteme 
Başka mahkemeden dosya isteme bilgilerinin kaydedilmesi ve üst yazı hazırlanması işle-
minin yapıldığı ekrandır.

Dosyanın Geçici Gönderilmesi 
Bölge idare mahkemesinde dava dosyasının incelenmek üzere birimlere gönderme işlem-
leri, bu ekran kullanılarak gerçekleştirilir.

Gelen Dergi ve Kitap
Mahkemeye kurumlardan gelen dergi ve kitapların bilgilerinin kaydedilmesi işleminin 
yapıldığı ekrandır. 

Bölge İdare Mahkemesi Dosya Arama
Bölge idare mahkemesinde dosya arama işleminin bazı kriterlere göre yapıldığı ekrandır.

Şekil 8.19

Başka 
Birimden 
Dosya 
İsteme

Şekil 8.20

Bölge İdare 
Mahkemesi 
Dosya 
Arama
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Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade 
Bölge İdare Mahkemesine herhangi bir nedenle gelen dosyanın gelen birimine iade edil-
mesini ve iade evrakının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI İŞLEMLERİ (4483) 
MODÜLÜ 
Kamu görevlilerinin yargılanması işlemleri modülü, kamu görevlileri hakkında kamu 
görevlisinin çalıştığı kurumun soruşturma açılması yada açılmaması kararının itirazının 
yapılması için verilen dilekçe bilgilerinin kaydedilmesi ve dosya açılması faaliyetlerinin 
otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. 

Bilgi Girişi Alt Modülü
Bilgi girişi alt modülünün ekranlarının aşağıda listesi verilmiş olup, takip eden bölümler-
de açıklanmıştır.

•	 4483	Dosya	Ayrıntı	Bilgileri
•	 Dava	Notları
•	 Hâkimin	Notları
•	 4483	İtiraza	Konu	Karar
•	 Taraf/Avukat	Bilgileri
•	 Sistemde	Olmayan	Dosya	Girişi
•	 Evrak	Hazırlama

4483 Dosya Ayrıntı Bilgileri 
Bölge idare mahkemesinde 4483 kamu dosyalarının arama işleminin bazı kriterlere göre 
yapıldığı ekrandır.

Şekil 8.21

4483 Dosya Ayrıntı Bilgileri
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Dava Notları 
Dosyayla ilgili notların kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda alınan not-
lar	[Dosya	Ayrıntı	Bilgileri]	ekranında	“Dava	Notları”	alanında	görülmektedir.

Hâkimin Notları 
Hâkimlerin kullandığı ekrandır. Mahkemede görülen dava dosyalarıyla ilgili alınan notla-
rın görüntülendiği ve girilen hatırlatma bilgilerinin güncellendiği ekrandır. 

4483 İtiraza Konu Karar 
Kamu görevlileri davalarında itirazla ilgili verilen kararlar için kullanılan ekrandır.

Sistemde Olmayan Dosya Girişi
Sistemde kayıtlı olmayan dosyaların tarama işlemi yapılmadan en önemli ve sistem için 
gerekli bilgilerinin girilerek sisteme dahil edildiği ekrandır. 

Evrak Hazırlama 
İşleme özel ekranlarda hazırlanmayan evrakların hazırlandığı ekrandır.

Havale İşlemleri Alt Modülü
Havale işlemleri alt modülünün ekranlarının aşağıda listesi verilmiş ve idare mahkemesi 
işlemleri bölümünde yer alan ekranlardan oluşmaktadır:

•	 Havale
•	 Havalesi	Yapılmış	Dosyalar
•	 Toplu	Havale

Karar Alt Modülü
Bölge idare mahkemelerinde alınan kararların otomasyon ortamında kaydedildiği ekran-
ları kapsamaktadır. 

Şekil 8.22

4483 İtiraza Konu Karar
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Karar alt modülü aşağıda listesi verilmiş ve idare mahkemesi işlemleri bölümünde yer 
alan ekranlardan oluşmaktadır:

•	 Görüşme	Tutanağı/Karar
•	 Görüşme	Tutanağı/YD-AK
•	 Karar
•	 Ara	Karar

Tebligat Alt Modülü
Tebligat	alt	modülü,	dava	öncesinde	davanın	görülmesi	sırasında	veya	dava	sonunda,	ilgi-
lilerin duruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması yada alınan kararların bildirilmesi 
için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsa-
maktadır.	Tebligat	alt	modülü	aşağıdaki	ekranlardan	oluşmaktadır.

•	 Tebligat	Zarfı
•	 Posta	Tevdi	Listesi
•	 Tebligat	Uyarı	Yazısı
•	 Yurtdışı	Tebligat	Alt	Alt	Modülü
•	 Bakanlığa	Üst	Yazı	Yazılması
•	 Yabancılara	Tebligat	Hazırlama
•	 İlanen	Tebligat	Kaydı
•	 Azledilen	Vekile	Tebligat
•	 Tebligat	Arama

Raporlar Alt Modülü
Bölge idare mahkemelerinde belli periyotlarla hazırlanan raporların hazırlanmasını kap-
samaktadır. 

Aylık İş Cetveli
Menüden aylık iş cetveli ekranı tıklanır ve [rapor hazırlama] ekranı açılır.

“Rapor	türü”	liste	düğmesinden	istenilen	rapor	türü	seçilir.	“rapor	hazırla”	düğmesine	
tıklanır. Aylık iş cetveli raporu görüntülenir.

VEZNE İŞLEMLERİ ALT SİSTEMLERİ GENEL BAKIŞ
Vezne	 işlemleri,	veznede	dava	dosyası	açma	ve	veznenin	parasal	 işlemlerinin	yapılması	
faaliyetlerinin	otomasyon	ortamında	gerçekleştirimini	kapsamaktadır.	Vezne	işlemleri	alt	
sistem modüllerinin aşağıda listesi verilmiş olup, ekranlarıyla birlikte takip eden bölümde 
açıklanmıştır:

•	 Tevzi	İşlemleri
•	 Taşra	İşlemleri
•	 Harç/Masraf
•	 Toplu	Harç/Masraf
•	 Toplu	Reddiyat
•	 Kasa/İptal	İşlemleri
•	 Banka	İşlemleri
•	 Raporlar
•	 Tanımlama	İşlemleri

TEVZİ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Dava dilekçesinin dosya haline gelerek mahkemesinin belirlenmesi ve vezneye gelen ev-
rak ve dosyaların kaydedilmesi işlemlerini kapsamaktadır. 
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Tevzi İşlemi 
Yeni açılan dava dosyasının yada daha önceden açılmış ve kaydının yenilenmesi gereken 
dava dosyalarının bilgilerinin girilip, tevzi (dağıtma) işleminin yapıldığı ekrandır.

•	 Tam	Yargı	davası	ise	“miktarı”	alanı	aktif	(bilgi	girilebilir)	hale	gelecektir.	Bu	alana	
tam yargı davalarında davanın tazminata tâbi olan değeri girilir.

•	 Adresi	 farklı	davacı	 varsa	 sayısı	 “tevzi	bilgileri”	bloğunda	bulunan	 “adresi	 farklı	
davacı sayısı” alanına elle sayı olarak girilir.

•	 Taraflardan	birinin	vekili	varsa	“vekil	sayısı”	alanına	dosyadaki	vekil	sayısı	girilir.
•	 Tarafın	varsa	talep	bilgileri	“tarafın	talep	bilgileri”	alanında	bulunan	onay	kutula-

rından ilgilileri işaretlenerek sisteme kaydedilir.

Şekil 8.23

Tevzi İşlemi

Şekil 8.24

Tevzi İşlemi
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•	 Öğrenci	not	tespiti	davalarında	öğrenim	durumu	“not	tespiti	davası	öğrenim	türü”	
bloğunda bulunan opsiyon kutularından ilgili kutu seçilerek sisteme kaydedilir.

•	 Davanın	ilişkili	olduğu	dava	dosyası	varsa	“ilişkili	olduğu	dava	dosyası”	bloğunda	
bulunan alanlara bilgi girişi yapılır. ”ilişki türü” liste düğmesinden ilgili ilişki seçilir.

•	 ”Mahkeme”	alanında	bulunan	“birim	arama”	düğmesine	tıklanarak	açılan	ekran-
dan	 ilgili	 birim	 seçilir.	 “Esas	no”	 alanına	dosya	 esas	no	bilgi	 girişi	 yapılır.	 “Bul”	
düğmesine tıklanır. Belirtilen dosyanın bilgileri “dosya bilgileri” bloğunda görün-
tülenir.

Şekil 8.25

Tevzi İşlemi

Şekil 8.26

Tevzi İşlemi
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•	 Doğru	dosya	olduğuna	karar	verildiğinde	“ilişkilendir”	düğmesine	tıklanır.	[İlişki-
lendirme işlemi başarı ile gerçekleştirildi] mesaj ekranı gelir. İlişkilendirme işlemi 
tamamlanır.

Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi 
Sisteme	(UYAP)	bağlı	olmayan	birimlerden	gelen	talimatların	mahkemelere	tevzi	işlemi-
nin yapıldığı ekrandır.

Tevzi Dağılım Çizelgesi 
Dava türlerine göre mahkemelere düşen dava sayısının istatistiklerinin alındığı ekrandır. 
Bu ekrandan çıktı da alınabilir.

Tevzi Çizelgesi Raporu
Birim bazında yada tüm mahkemeler bazında tevzi edilen dosyaların dava konusu, davacı, 
davalı, esas numarası, bilgileri ile rapor alındığı ekrandır.

Dava Tevzi Sorgulama
Davacı, davalı adına göre dosya bazında veya birim bazında yada tüm mahkemeler bazın-
da tevzi edilen dosyaların sorgulandığı ekrandır.

TAŞRA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Taşradan	gelen	ve	taşraya	giden	evrak	yada	dava	dosyalarının	kayıt	altına	alınması	ve	di-
ğer parasal işlemlerinin yapıldığı modüldür. 

Şekil 8.27

Tevzi İşlemi
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Taşradan Gelen Dava Açılış Evrak Listesi 
Taşradan	gelen	dava	açılış	evraklarının	yada	dosya	evraklarının	dosya	bazında	listelendiği	
ekrandır.

Taşradan Gelen Dava Açılış Evrak Arama 
Taşradan	gelen	dava	açılış	evraklarını	sorgulama	yapılarak	 listeleme	işleminin	yapıldığı	
ekrandır.

Şekil 8.28

Taşradan Gelen Dava Açılış Evrak Listesi

Şekil 8.29

Taşradan Gelen Dava Açılış Evrak Arama
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Taşraya Giden Evrak Arama
Taşraya	giden	dava	evraklarını	sorgulama	yapılarak	listeleme	işleminin	yapıldığı	ekrandır.

Taşraya Giden Evrak Kaydedilmesi 
Taşrada	gidecek	olan	dava	açılış	evrakları	ve	dava	evraklarının	kaydedildiği	ekrandır.

HARÇ/MASRAF MODÜLÜ
Harç/masraf modülü, veznenin parasal işlemlerinin yapılması faaliyetlerinin otomasyon 
ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. 

Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı 
Veznede	hesaplama	yaparak	taraflardan	tahsil	edilecek	para	miktarının	hesaplanması	ve	
tahsilâtının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Harç/Masraf Tahsilâtı 
Dava dosyasına ait harç/masrafın mahkemede belirlenen tutarın veznede tahsil edildiği 
ekrandır.

Şekil 8.30

Harç/
Masraf 
Hesaplama 
ve Tahsilâtı

Şekil 8.31

Harç/
Masraf 
Tahsilâtı
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Vekâlet/Suret Harcı Hesaplama ve Tahsilâtı 
Sistemde bulunmayan veya taşraya giden evraklarda alınması unutulan harçların yada 
masrafların hesaplama ve tahsilâtının yapıldığı ekrandır.

Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilâtı 
Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında, para çıkışı 
işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 8.32

Vekâlet/
Suret Harcı 
Hesaplama 
ve Tahsilâtı

Şekil 8.33

Reddiyat 
ve İade 
Hesaplama/
Tahsilâtı
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Reddiyat ve İade Tahsilâtı 
Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında, para çıkışı 
işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Toplu Harç/Masraf Modülü
Seçili olan ilgili mahkemede farklı esaslara tek bir makbuz altında toplu harç/masraf he-
saplama ve tahsilâtının gerçekleştirildiği ekrandır. 

Posta Havalesi Tahsilâtı 
Gelen posta havalelerinin tahsilâtını yapıldığı ekrandır. Gelen posta havaleleri mahke-
mede gelen posta alma ekranında bilgi girişi yapıldıktan sonra ekranda ilgili sorgulama 
kriterleri girildikten sonra kaydedilir.

Şekil 8.34

Posta Havalesi Tahsilâtı
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Toplu Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı 
Seçili olan ilgili mahkemede farklı esaslara toplu harç/masraf hesaplama ve tahsilâtının 
gerçekleştirildiği ekrandır.

Toplu Harç/Masraf Tahsilâtı
Mahkemesinde hesaplanmış ve tahsilât fişleri hazırlanmış olan dosyaların tahsilât işlem-
lerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

TOPLU REDDİYAT MODÜLÜ
Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında, para çıkışı 
işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır. 

Posta Listesi Reddiyatı 
Mahkemede hazırlanan tebligat reddiyatlarının bu ekranda sorgulanarak reddiyatının ya-
pıldığı ekrandır.

Şekil 8.35

Toplu Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı
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Toplu Posta Reddiyat Hesaplama/Tahsilât 
Mahkemelerde toplu posta reddiyat hesaplama ekranında yapılan listelerin sorgulandığı 
ve reddiyatlarının yapıldığı ekrandır.

Toplu Kayden Reddiyat Hesaplama/Tahsilât 
Mahkemelerde toplu posta reddiyat hesaplama ekranında yapılan listelerin sorgulandığı 
ve reddiyatlarının yapıldığı ekrandır.

Toplu Taşra Reddiyatları 
Gün içerisinde taşra evraklarını göndermek için alınan posta masraflarının reddiyatının 
yapıldığı ekrandır.

Şekil 8.36

Toplu Posta 
Reddiyat 
Hesaplama/
Tahsilât

Şekil 8.37

Toplu Taşra 
Reddiyatları
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Toplu Posta Reddiyat Tahsilât 
Mahkemelerin hazırladığı tebligat listeleri doğrultusunda dosyalardan reddiyat çıkışı işle-
minin yapıldığı ekrandır.

Toplu Posta Rapor Hazırlama 
Daha önceden hazırlanan tebligat listesine ulaşılabilen bir ekrandır.

Şekil 8.38

Toplu Posta 
Reddiyat 
Tahsilât

Şekil 8.39

Toplu Posta 
Rapor 
Hazırlama
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KASA/İPTAL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Vezne	yanlış	yapılan	harç	masraf	 tahsilâtı	 veya	 reddiyatların	 iptali	 işlemlerinin	ve	kasa	
kapatma işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. 

Harç/Masraf İptali 
Vezne	tarafından	yapılan	harç/masraf	tahsilâtının	işleminde	meydana	gelen	bir	yanlışlık-
tan sonra yapılan işlemin iptal edildiği ekrandır.

Harç/Masraf Reddiyatı İptali 
Vezne	tarafından	yapılan	harç	masraf	reddiyatı	işleminde	meydana	gelen	bir	yanlışlıktan	
sonra yapılan işlemin iptal edildiği ekrandır.

Şekil 8.40

Harç/Masraf İptali
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Vezne Kasa Kapatma 
Veznenin	her	gün	sonunda	yapması	gereken	raporlama	ve	kasa	kapatma	işlemlerinin	ya-
pıldığı ekrandır.

Zaman Aşımı Listesi 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde parasal işlem yapılmamış 
dolayısıyla paraları maliyeye devredilecek olan dosyaların listelendiği ekrandır.

BANKA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Vezne	ile	ilgili	banka	hesap	bilgilerinin	kaydedildiği	modüldür.

Şekil 8.41

Vezne Kasa Kapatma
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Banka Hesabı Tanımla 
Vezne	ile	ilgili	banka	hesap	bilgilerinin	kaydedildiği	ekrandır.

Banka Hesabı Hareketleri 
Banka hesap hareketlerinin değişikliklerin kaydedildiği ekrandır.

Banka Hesapsız Para Hareketleri 
Banka hesabı olmayan hesapların sorgulandığı ekrandır.

Şekil 8.42

Banka 
Hesabı 
Tanımlama

Şekil 8.43

Banka 
Hesap 
Hareketleri
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RAPORLAR MODÜLÜ
Veznelerde	belli	periyotlarla	hazırlanan	raporların	hazırlanmasını	kapsamaktadır.

Ayrıntılı Kasa Raporu 
Veznede	yapılan	tüm	işlemlerin	günlük	ya	da	belirli	bir	tarih	aralığında	sorgulanması	gö-
rüntülenmesi ve yazdırılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Tahsilât/Reddiyat Özet Raporu Parametre Girişi
Veznede	yapılan	tahsilât	ve	reddiyatların	günlük	ya	da	belirli	bir	tarih	aralığında	girilen	
kriterler doğrultusunda sorgulanması görüntülenmesi ve yazdırılması işlemlerinin yapıl-
dığı ekrandır.

Ayrıntılı Stopaj Ödeme Listesi
Bilirkişiye ödenen stopaj miktarlarının istenilen tarih aralığında raporlandığı ekrandır.

Şekil 8.44

Ayrıntılı 
Kasa 
Raporu

Şekil 8.45

Tahsilât/Reddiyat 
Özet Raporu 
Parametre Girişi
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Posta Tevzi (Dağıtım) Listesi
Mahkemede hazırlanan reddiyatların toplu halde görüntülendiği ve raporlandığı ekrandır.

Banka Hesap Hareketleri Rapor Ekranı 
Bankaya yatırılan ve çekilen paraların sorgulama işleminin yapıldığı, görüntülendiği ve 
yazdırıldığı ekrandır.

TANIMLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Tanımlama	işlemleri	modülü,	aşağıda	listesi	verilmiş	ekranlardan	oluşmaktadır:

•	 Kodlu	Alan	İçerikleri	Tanımlama
•	 Dış	Kurumlar	Güncelleme
•	 Kurum	Listesine	Kurum	Ekleme
•	 Posta	Masrafları	Girişi/Güncellenmesi
•	 Yazıcıların	Tanımlanması

Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama 
Menüde yer alan alt sistemlerinden herhangi birinin seçimi yapılarak evrak gizlilik dere-
cesi bilgileri ve evrak nevi bilgileri gibi kod türlerinin görülmesini veya yeni kod türleri 
eklemek için kullanılan ekrandır.

Şekil 8.46

Banka Hesap Hareketleri Rapor Ekranı
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Dış Kurumlar Ekleme/Güncelleme 
Dış kurum ekleme/güncelleme ekranı güncelleme işleminin yapıldığı ekrandır.

Kurum Listesine Kurum Ekleme 
Veznede	dosya	tevzi	edilirken	tevzi	işleminin	daha	hızlı	yapılabilmesi	için	çok	kullanılan	ku-
rumların daha önceden sisteme tanımlanıp kısa yol oluşturulması işleminin yapıldığı ekrandır.

Posta Masrafları Girişi–Güncellenmesi 
Değişen posta masraflarının yazı işleri müdürü tarafından güncellendiği ekrandır. Sadece 
yazı işleri müdürü şifresi ile girildiği zaman menüde yer alan ekrandır.

Yazıcıların Tanımlanması 
Vezne	birimde	kullanılan	yazıcıların	sisteme	tanıtılması	işleminin	yapıldığı	ekrandır.

Şekil 8.47

Dış Kurum 
Ekleme/
Güncelleme

Şekil 8.48

Kurum 
Listesine 
Kurum 
Ekleme
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Özet
Harç/masraf, raporlar ve genel işlemler modüllerini 
açıklayabilmek.
•	 Harç/masraf	modülü,	dava	dosyası	için	yapılacak	

“reddiyat ve tahsilât işlemleri” faaliyetlerinin oto-
masyon ortamında gerçekleştirimini kapsamak-
tadır. Harç/masraf modülü idare ve vergi mahke-
melerinde bulunmaktadır.

•	 Raporlar	 modülü,	 mahkemelerde	 belli	 periyot-
larla hazırlanan raporların hazırlanmasını kapsa-
maktadır. 

•	 Genel	 işlemler	modülü,	 sistem	kapsamında	kul-
lanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları kap-
samaktadır.

Bölge idare mahkemeleri alt sistemi ve kamu görevli-
lerinin yargılanması işlemleri (4483) modüllerinde yer 
alan bilgileri uygulayabilmek.
•	 Bölge	idare	mahkemesi	genel	işlemleri	alt	sistemi,	

bölge idare mahkemelerinde bulunan, çeşitli mo-
dül, alt modül ve ekranlardan oluşan bir sistem-
dir.

•	 Kamu	 görevlilerinin	 yargılanması	 işlemleri	 mo-
dülü, kamu görevlileri hakkında kamu görevlisi-
nin çalıştığı kurumun soruşturma açılması yada 
açılmaması kararının itirazının yapılması için 
verilen dilekçe bilgilerinin kaydedilmesi ve dosya 
açılması faaliyetlerinin otomasyon ortamında ger-
çekleştirimini kapsamaktadır. 

Vezne işlemleri alt sistemlerinde yer alan ekranların uy-
gulamalarını açıklayabilmek.
•	 Vezne	 işlemleri,	 veznede	 dava	 dosyası	 açma	 ve	

veznenin parasal işlemlerinin yapılması faaliyet-
lerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsamaktadır.

•	 Vezne	 işlemleri	 alt	 sistemi,	 tevzi	 işlemleri,	 taşra	
işlemleri, harç/masraf, toplu harç/masraf, toplu 
reddiyat, kasa/iptal işlemleri, banka işlemleri, ra-
porlar ve tanımlama işlemleri gibi modül ve ek-
ranlardan oluşmaktadır.

1

2

3



8. Ünite - İdari Yargı İşlemleri II Bölge İdare Mahkemesi ve Vezne İşlemleri 291

Kendimizi Sınayalım
1. Dava dosyası için yapılacak “reddiyat ve tahsilât işlem-
leri” faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini 
kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Dosya modülü
b. Harç/masraf modülü
c.	 Vezne	işlemleri	modülü
d.	 Raporlar	modülü
e. Genel işlemler modülü

2

 

Yukarıdaki ekran, hangi modülde yer almaktadır?  
a. Duruşma modülü
b. Hazırlık modülü
c. Bilgi girişi modülü
d. Dosya modülü
e.	 Raporlar	modülü

3. Aşağıdaki alt modüllerden hangisi raporlar modülüne ait 
bir alt modüldür? 

a. Mahkeme defterleri alt modülü
b. Yurt dışı tebligat alt modülü
c.	 Tanımlama	işlemleri	alt	modülü
d. Birleştirme işlemleri alt modülü
e. Devir işlemleri alt modülü

4. Aşağıdakilerden hangisi, genel işlemler modülü kapsa-
mında yer alan ekranlardan biri değildir?  

a. Sıra no güncelleme ekranı
b. Kelime işlemci ekranı
c. Sertifika yükleme ekranı
d. Yazıcıların tanımlanması ekranı
e. İtiraz sonucunun kaydı ekranı

5. Kamu görevlileri hakkında kamu görevlisinin çalıştığı ku-
rumun soruşturma açılması yada açılmaması kararının itira-
zının yapılması için verilen dilekçe bilgilerinin kaydedilmesi 
ve dosya açılması faaliyetlerinin otomasyon ortamında ger-
çekleştirimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

a.	 Tebligat	modülü
b. Genel işlemler modülü
c. Kamu görevlilerinin yargılanması işlemleri modülü
d.	 Raporlar	modülü
e. Dosya modülü

6. 

Yukarıdaki ekran, hangi modülde yer almaktadır?  
a. Dosya modülü
b. Genel yazılar modülü
c. Kamu görevlilerinin yargılanması işlemleri modülü
d. Genel işlemler modülü
e. Bilgi girişi modülü

7. Aşağıdaki ekranlardan hangisi bölge idare mahkemeleri 
alt sistemi bilgi girişi modülüne ait bir ekrandır?

a. Gün verilmesi ekranı
b. Dosyanın kapatılarak birime gönderilmesi ekranı 
c. Birleştirilmek üzere dosyanın kapatılması ekranı 
d. Gelen dergi ve kitapların kaydedilmesi ekranı  
e. Hâkimin notları ekranı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
8. Duruşma sırasında yapılan kayıt işlemleri faaliyetlerinin 
otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan ve bölge 
idare mahkemeleri alt sisteminde yer alan modül aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a.	 Talimat	modülü
b. Duruşma modülü
c.	 Tebligat	modülü
d. Karar modülü
e. İtiraz/temyiz modülü

9. 

Yukarıdaki ekran, vezne işlemleri alt sisteminin hangi modü-
lünde yer almaktadır?  

a. Sistem işlem modülü
b. Bilgi girişi modülü
c. Dosya modülü
d.	 Tanımlama	işlemleri	modülü
e. Sorgular modülü

10. Aşağıdakilerden hangisi, vezne işlemleri alt sistemi 
harç/masraf modülü kapsamında yer alan ekranlardan biri 
değildir?  

a. Harç/masraf hesaplama ve tahsilatı ekranı
b.	 Vekalet/suret	harcı	hesaplama	ve	tahsilatı	ekranı
c.	 Reddiyat	ve	iade	tahsilatı	ekranı
d.	 Talimatların	listelenmesi	ekranı
e. Harç/masraf tahsilatı ekranı

1. b Yanıtınız yanlış ise “Harç/Masraf Modülü” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Raporlar	Modülü”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.

3.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Raporlar	Modülü”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Genel İşlemler Modülü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Kamu Görevlilerinin Yargılan-
ması İşlemleri Modülü” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Kamu Görevlilerinin Yargılan-
ması İşlemleri Modülü” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Bölge İdare Mahkemeleri Alt Sis-
temi Modülleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Bölge İdare Mahkemeleri Alt Sis-
temi Modülleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.	d	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Vezne	 İşlemleri	 Alt	 Sistemleri	
Tanımlama	 İşlemleri	 Modülü”	 konusunu	 yeniden	
gözden geçiriniz.

10.	d	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Vezne	 İşlemleri	 Alt	 Sistemleri	
Harç/Masraf Modülü” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.
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